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YHTEENVETO

Hollolan kunta käynnisti 2020 Herralan Hahmajärveen laskevan Varsaojan tulvasuojeluhankkeen.
Hankkeen tavoitteena on ollut mm. Herralan vedenottamon suojaaminen tulvatilanteiden varalta
sekä vesistökuormituksen vähentäminen. Tyypillisesti pohjavettä purkautuu kohti Varsaojaa, mutta
ojan vesi voi etenkin tulva-aikana suotautua myös kohti pohjavettä. Suunnitelmassa esitettyjen
toimenpide-ehdotusten aikaansaama vedenkorkeuksien tasoittuminen voi vähentää Herralan ve-
denottamolla keväisin esiintyvää pintavesivaikutteisuutta.

Tässä yleissuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä pelto- ja metsäalueista koostuvan Varsaojan va-
luma-alueen vesien viivyttämiseksi ja puhdistamiseksi. Tavoitteena on viivyttää vettä ylempänä
valuma-alueella, tasata Varsaojan virtaamaa ja hillitä näin Varsaojan alaosan tulvakorkeuksien nou-
sua. Laajasti toteutettuna kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vähentävät toimenpiteet myös paran-
tavat Varsaojan vedenlaatua, tukevat luonnon monimuotoisuutta ja voivat osaltaan parantaa Hah-
majärven tilaa. Mahdolliset toimenpiteet on hajautettu koko valuma-alueelle, jolloin toimenpiteet
ovat pienimuotoisia ja edullisia. Valuma-alueelle soveltuvat toimenpiteet on esitetty periaatteelli-
sella tasolla, joten kohteiden toteutuskelpoisuus ja tarkempi mitoitus on hyvä tarkastaa vielä maas-
tossa.

Varsaojan valuma-alue on kooltaan noin 25 km2. Varsaojan valuma-alueella on moreenimaita, hie-
sua sekä turve- ja liejukerrostumia. Hienojakoinen maa-aines on eroosiolle altista. Varsaojan vir-
taamat ovat äärevöityneet eli alivirtaamat ovat pieniä ja tulvavirtaamat suurehkoja. Varsaojan ve-
denpinnan korkeuksiin vaikuttaa myös Hahmajärven korkeudet. Hahmajärven säännöstelypadon
muuttamista luonnonmukaiseksi pohjapadoksi suositellaan, mutta padon omistaa uinuva ojitusyh-
teisö, joka tulisi aktivoida padon kunnostamiseksi.

Valuma-alueelle suositellaan maatalouden suojavyöhykkeiden ja hoidettujen tulvatasanteiden pe-
rustamista maaperän eroosioaineksen pysäyttämiseksi, uomien vesitaloudesta huolehtimista, mikä
parantaa peltojen kasvukuntoa sekä luonnonmukaista peruskuivatusta pitkällä tähtäimellä. Metsä-
maille suositeltavia toimenpiteitä ovat mm. putkipadot, jotka viivyttävät vettä valuma-alueen lat-
vaosissa. Vesistön äärevöityneiden virtaamien aiheuttamia ongelmia voidaan hillitä monipuolista-
malla virtausta metsäpuroissa esim. puisien suisteiden ja kynnysten avulla. Valuma-alueen turve-
tuotannon loppuessa jälkikäyttömuoto olisi hyvä valita vesiensuojelu huomioiden ja vanhat raken-
teet kuten laskeutusaltaat tulisi pitää käytössä myös maankäytön muuttuessa.

Toimenpiteiden toteuttajina voivat toimia maanomistajat, osakaskunnat tai muut järjestäytyneet
yhteisöt. Esitetyille toimenpiteille on saatavilla monipuolista rahoitusta mm. alueellisilta ELY-kes-
kuksilta, Suomen metsäkeskukselta tai säätiöiltä. Suositelluista toimenpiteistä edullisimpia toteut-
taa ovat putkipadot ja puuaineksella tehtävät uomien kunnostukset. Toimenpiteistä kallein on Hah-
majärven padon muuttaminen, joka vaatii myös vesilain mukaisen luvan. Perustamiskustannusten
lisäksi vesiensuojelurakenteita kunnossapidetään. Hoito koostuu yleensä kevyistä toimenpiteistä
kuten kasvillisuuden raivauksesta.
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1. TAUSTAA

Tässä yleissuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä pelto- ja metsäalueiden läpi Herralan Hahmajär-
veen laskevan Varsaojan valuma-alueen vesien viivyttämiseksi ja puhdistamiseksi. Tavoitteena on
viivyttää vettä ylempänä valuma-alueella, tasata Varsaojan virtaamaa ja hillitä Varsaojan alaosan
tulvakorkeuksien nousua. Laajasti toteutettuna kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vähentävät toi-
menpiteet myös parantavat Varsaojan vedenlaatua ja voivat osaltaan parantaa Hahmajärven tilaa
ja vaikuttaa myönteisesti jopa Porvoonjoen taimenkantaan. Toimenpiteet hajautetaan koko va-
luma-alueelle, jolloin rakenteiden pinta-ala suhteessa valuma-alueeseen on suurempi, toimenpiteet
pienempimuotoisia ja edullisempia. Hankkeessa esitetyt toimenpiteet vähentävät tulvimisesta, pit-
käaikaisesta kuivuudesta tai muista epätavallisista vesioloista aiheutuvaa vaaraa ja niistä aiheutu-
via edunmenetyksiä.

Lähellä Varsaojan alajuoksua sijaitsee Herralan vedenottamo. Herralan vedenhankintaa varten tär-
keä pohjavesialue sijoittuu Varsaojan valuma-alueen länsiosaan (Kuva 1-1). Varsaojassa on ha-
vaittu pohjavesivaikutteisuutta, ja vastaavasti ojan vesi voi etenkin tulva-aikana suotautua kohti
pohjavettä. Suunnitelmassa esitettyjen toimien aikaansaama mahdollinen vedenkorkeuksien tasoit-
tuminen voi vähentää Herralan vedenottamolla keväisin esiintyvää Varsaojasta peräisin olevaa pin-
tavesivaikutteisuutta.
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Kuva 1-1. Varsaojan valuma-alue ja Herralan pohjavesialueen sijainti.
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1.1 Varsaojan valuma-alue- ja vesistötiedot

Varsaoja sijaitsee Hahmajoen valuma-alueella (18.056), joka on kooltaan noin 43,6 km2 (Ekholm
1993). Varsaojan oman valuma-alueen koko on noin 25 m2. Alueen pinta-alasta valtaosa on maa-
ja metsätalouskäytössä. Alueella on myös haja-asutusta. Valuma-alueen eteläosassa sijaitsee Hir-
visuon turvetuotantoalue.

Varsaoja laskee Hahmajärveen, jonka ekologinen tila on vesienhoidon toisella suunnittelukaudella
arvioitu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Myös vesienhoidon kolmannella
suunnittelukaudella Hahmajärven ekologinen tila on pysymässä tyydyttävänä. Hahmajärven vedet
laskevat Hahmajokeen, joka on osa tyydyttävässä ekologisessa tilassa olevaa Luhdanjoki l. Por-
voonjoki -vesimuodostumaa. Uhanalainen meritaimen voi nousta Porvoonjokeen. Vesienhoidon ta-
voitteena on kaikkien vesimuodostumien hyvä tila.

Varsaojan arvioitu virtaama eri virtaamatilanteissa on esitetty alla.

Virtaamatilanne m3/s
MNQ (keskialivirtaama) 0,03
MQ (keskivirtaama) 0,22
MQkesä (kesäajan keskivirtaama) 0,11
MHQ (keskiylivirtaama) 3,3
HQ1/20 (tulvavirtaama, yleinen) 6,0
HQ1/100 (tulvavirtaama, harvinainen) 7,7

Hahmajärven vedenpinta vaikuttaa Varsaojan vedenpinnan vaihteluun. Varsaojan alaosan pituus-
kaltevuus on loiva ja uomassa on tukkopaikkoja.

Varsaojan valuma-alueella on kaksi uinuvaa ojitusyhtiötä. Toinen yhteisö sijoittuu Varsaojan alu-
eelle ja toinen Savikoskenojan alueelle.

Varsaojan valuma-alueen maaperä on valtaosin hiekkamoreenia ja hiesua. Viljelysmaat sijaitsevat
enimmäkseen hiesumailla ja jonkin verran myös savikoilla, mm. Vahantsuolta lähtevä Kala-
vanuoma. Valuma-alueella on eloperäisiä alueita (turve- ja liejukerrostumia), joiden läpi kulkevat
uomat (esim. Varsaojan yläosa) ovat hienojakoisen maa-aineksen vuoksi eroosiolle alttiita. Valuma-
alueen maaperä on esitetty alla olevalla kartalla (Kuva 1-2).
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Kuva 1-2. Maaperä Varsaojan valuma-alueella (tausta-aineisto GTK maaperäkartta).
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2. ALUEEN LUONTOARVOT

Varsaojan valuma-alueen pinta-alasta valtaosa on maa- ja metsätalouskäytössä. Alueen ojat ovat
pääosin tyypillisiä perattuja maa- ja metsätalousojia. Luonnonmukaisen kaltaisia uomaosuuksia
löytyy kuitenkin ainakin Savikoskenojasta. Luonnontilaisen kaltaiset purot ja niitä ympäröivät met-
sät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä.

Valuma-alueella on kartoitettu muutamia metsälain mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä,
jotka on esitetty kartalla alla (Kuva 2-1). Luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä
alueella ei ole tiedossa.

Valuma-alueella on lähteitä, jotka huomioidaan suunnitelmassa arvokkaina pienvesinä. Osa läh-
teistä on merkitty peruskarttaan. Yksi lähde löydettiin maastokatselmuksen yhteydessä lähellä Var-
saojan vartta (Kuva 3-3). Myös Varsaojassa havaittiin pohjavesivaikutteisuutta.

Varsaojan valuma-alueella sijaitsee kaksi yksityisten omistamaa luonnonsuojelualuetta, Ketaralam-
min luonnonsuojelualue (YSA245447) sekä Syrjälänmetsä (MRA235858). Molemmat luonnonsuoje-
lualueet sijaitsevat kaukana suunnittelualueista.

Valuma-alueen uhanalaisten lajien havainnot on selvitetty Hämeen ELY-keskukselta. Valuma-alu-
een länsiosissa on havaittu kelta-apila (Trifolium aureum), hirvenkello (Campanula cervicaria) sekä
musta-apila (Trifolium spadiceum). Muita uhanalaisten lajien esiintymisiä ei ole tiedossa alueella.

Varsaojan valuma-alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja, jotka vaikuttaisivat tässä
raportissa esitettyjen suunnitelmien toteuttamiseen.
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Kuva 2-1. Varsaojan valuma-alueen tiedossa olevat luontoarvot.
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3. VALUMA-ALUEELLE SOVELTUVAT TOIMENPITEET

Varsaojan valuma-alueella on kartoitettu mahdollisia veden viipymää lisääviä toimenpiteitä. Toi-
menpiteet voivat helpottaa Varsaojan alaosan ajoittaisia tulvehtimisongelmia viivyttämällä vettä
valuma-alueella. Lisäksi ne pidättävät ravinne- ja kiintoainekuormitusta, parantavat vedenlaatua ja
tukevat luonnon monimuotoisuutta. Usean pienen toimenpiteen toteuttaminen valuma-alueen lat-
voilla on taloudellisesti ja vesiensuojelullisesti tehokkaampaa kuin yhden suuren rakenteen, esim.
kosteikon perustaminen lähelle valuma-alueen purkupistettä.

Kolmelle potentiaaliselle kohteelle tehtiin maastokatselmus 28.9.2020. Katselmuksella arvioitiin
kohteiden toteutettavuutta ja tehtiin mittauksia suunnitelmien tueksi. Katselmoitujen kohteiden si-
jainnit on esitetty alla olevalla kartalla (Kuva 3-1).

Valuma-alueelle soveltuvat vesiensuojelutoimenpiteet esitellään periaatteellisella tasolla sekä po-
tentiaalisten toimenpide-ehdotusten avulla. Potentiaalisia kunnostuskohteiden paikkoja koko va-
luma-alueelta on esitetty liitteessä 1. Näiden kohteiden toteutuskelpoisuus ja mitoitus tulee tarkas-
taa vielä maastossa, mikäli toimenpiteitä halutaan toteuttaa laaja-alaisesti.
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Kuva 3-1. Maastossa katselmoidut kohteet.
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3.1 Toimenpiteet vedenottamon ympäristössä ja Hahmajärvellä

Varsaojan tulvehtimista vedenottamon läheisyydessä on tarkasteltu havainnollistamalla arvioituja
tulva-alueita. Tarkastelun pohjalta ei löydetty selkeää kohtaa, josta ojavesi pääsee vedenottamolle.
Pintavaluntana ojavesi pääsee vedenottamolle vain todella suurella tulvalla. Todennäköisesti vettä
suotautuu useammasta kohdasta esimerkiksi savikerroksen alla olevia soralinssejä pitkin. Tilanteen
epäselvyyden vuoksi vedenottamolle tai Varsaojaan ei suositella perustettavaksi tulvapenkereitä tai
pohjavesisuojauksia, vaan tilannetta pyritään helpottamaan virtaamaa valuma-alueella tasaavien
keinojen avulla. Myös Varsaojan alaosalle suositellut kunnostustoimenpiteet voivat vähentää ve-
denottamon alueen tulvaherkkyyttä.

Alla olevassa kuvassa (Kuva 3-2) on esitetty havainnollistus Varsaojan tulvimisesta ylivirtaamati-
lanteessa, kun vesipinta on vuotuisen tulvan tasolla.

Kuva 3-2. Varsaojan tulvatilanne Hahmajärven vedenpinnan ollessa vuotuisen tulvan tasolla.

Varsaojan pohjavesivaikutteisuus on maastokatselmusten perusteella selvästi havaittavissa. Uo-
maan mm. purkautuu pohjavettä salaojaputkia pitkin. Lisäksi maastokatselmuksella 28.9.2020 löy-
dettiin noin 11 metrin päässä Varsaojan rannasta lähde, jonka vedenpinta oli noin 1,3 metriä Var-
saojan vedenpintaa korkeammalla (Kuva 3-3). Tyypillisesti pohjavesi purkautuu siis kohti Varsa-
ojaa, ja pohjaveden havaitut pinnankorkeudet ovat Varsaojan pintaa ylempänä. Varsaojan vesipin-
tojen ollessa korkealla, on kuitenkin mahdollista, että vettä suotautuu myös kohti pohjavettä.

Hk

Sa

Sr

Hs

Rumpu uusittu, joka
vähentänyt tulvaongelmaa
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Kuva 3-3. Maastokatselmuksella 28.9. Varsaojan varrelta löytynyt lähde.

Hahmajärven vedenkorkeus vaikuttaa pituuskaltevuudeltaan pienen Varsaojan vedenkorkeuksiin
varsinkin uoman alaosalla. Järven vedenkorkeutta säädetään sen laskuojassa olevalla settipadolla.
Kovien sateiden aikana järven vedenpinta nousee voimakkaasti etenkin, jos settejä ei poisteta.
Paikallisten havaintojen mukaan pato on liian kapea nykyisille ylivirtaamille. Näin ollen Hahmajär-
ven säännöstelyn yläraja voi ylittyä tulvilla. Pato muodostaa myös nousuesteen kaloille.

Hahmajärven säännöstelypadon muuttamista luonnonmukaiseksi pohjapadoksi suositellaan. Padon
omistaa ”Hahmajärven lasku ja siihen laskevien ojien perkaus” -ojitusyhteisö (toimitusnumero
1280He1), joka uinuu. Näin ollen padon kunnostamiseksi ojitusyhteisö tulisi aktivoida. Mikäli jokin
toinen taho, kuten osakaskunta ottaa padon vastuulleen, tarvitaan kunnostukselle ojitusyhteisön
suostumus. Alueen ojitusyhteisöt on esitetty alla kuvassa (Kuva 3-4).

Lähde
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Kuva 3-4. Varsaojan valuma-alueella on kaksi uinuvaa ojitusyhteisöä, Hahmajärven lasku ja siihen laskevien ojien
perkaus (1280 He1) sekä Savikoskenojan perkaus (3334 He1).

3.2 Maatalouden toimenpiteet

Varsaojan valuma-alueella on runsaasti ojiin rajautuvia peltoja, joilta huuhtoutuu ravinteita ja kiin-
toainetta vesistöön. Kiintoainetta pysäyttämällä saadaan leikattua myös ravinnekuormitusta, sillä
pellolta huuhtoutuvasta fosforista jopa 75 % voi olla sitoutuneena kiintoaineeseen. Eroosioaineksen
fosforista 20…60 % on rehevöittävää. Peltojen tulvehtimista voidaan osaltaan vähentää viivyttä-
mällä vettä peltojen yläpuolisilla metsäalueilla esimerkiksi putkipadoilla. Putkipatojen periaate on
esitelty tarkemmin kappaleessa 3.3. Suojavyöhykkeet peltojen ja vesistöjen välissä ja peltojen ym-
pärivuotinen kasvipeitteisyys vähentävät merkittävästi vesistöön huuhtoutuvia ravinteita. Rumpu-
jen oikea mitoitus ja uoman pitäminen auki raivaamalla ja liettymiä poistamalla on osa uomien
vesitaloudesta huolehtimista, joka parantaa peltojen kasvukuntoa ja vähentää kuormitusta. Lisäksi
kiintoainetta voi pysäyttää kosteikoilla ja laskeutusaltailla. Kosteikko toimii parhaiten, jos se voi-
daan perustaa patoamalla kaivamisen sijaan.

Varsaojan valuma-alueella esiintyy jonkin verran ojaeroosiota ainakin Varsaojassa sekä Savikos-
kenojassa, joissa luiskat ovat paikoin jyrkät. Jyrkistä luiskista irtoaa helposti maa-ainesta etenkin
tulvan aikana, kun veden virtausnopeus on suuri. Luiskista irtoava ja sortuva maa-aines lisää kiin-



16/33

toaine- ja ravinnekuormitusta ja veden sameutta. Varsaojaan suositellaankin pitkän tähtäimen toi-
menpiteenä luonnonmukaisen peruskuivatuksen mukaista uomaprofiilia, jossa kapea alivesiuoma
edesauttaa ojan auki pysymistä kuivinakin kausina, ja kasvillisuuspeitteiset tulvahyllyt pysäyttävät
kiintoainesta mekaanisesti. Savikoskenojaan suositellaan alivesipintaa ylläpitäviä puisia rakenteita,
jotka vähentävät uomaeroosiota. Näitä rakenteita on käsitelty tarkemmin kappaleessa 3.4.

Suojavyöhykkeet
Hahmajoen valuma-alueelle on laadittu suojavyöhykesuunnitelma vuonna 2010 (Meronen 2011).
Suunnitelmassa suojavyöhykkeitä on suositeltu laajalti Varsaojan sekä alueen muiden ojien varsille.
Suunnitelman mukaan varsinkin Varsaojan varrella on kaltevia ja eroosioherkkiä peltolohkoja, joi-
den kuormitusta suojavyöhykkeet vähentäisivät merkittävästi etenkin, jos pellot eivät ole ympäri-
vuotisesti kasvipeitteisiä. Karttatarkastelun perusteella suositeltuja suojavyöhykkeitä ei ole laajalti
toteutettu Varsaojan valuma-alueella. Suojavyöhykesuunnitelmassa suositellut suojavyöhykkeet on
esitetty kartalla kuvassa Kuva 3-5 ja liitteessä 1.

Suojavyöhyke on monivuotista kasvillisuutta kasvava vyöhyke, jota ei lannoiteta eikä käsitellä kas-
vinsuojeluaineilla. Vuonna 2015 alkaneen ohjelmakauden ehtojen mukaan suojavyöhykkeet voi-
daan perustaa lohkoille, jotka sijaitsevat Natura-alueella, pohjavesialueella, vesistöjen tai valtaojien
varsilla tai jotka rajautuvat ympäristösopimuksella hoidettavaan kosteikkoon. Suojavyöhykkeellä
on oltava monivuotinen, lannoittamaton ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi. Nurmikas-
vusto on niitettävä vuosittain kasvukauden aikana ja niitetty kasvimassa on korjattava pois suoja-
vyöhykkeeltä. Kasvimassan voi käyttää hyödyksi mm. viherlannoituksessa tai lannoitteena kom-
postoinnin tai mädätyksen jälkeen. Aikaisemmin suojavyöhykkeen kriteerinä on ollut vähintään noin
15 m leveys.

Suojavyöhykkeiden hoitosuositukset koskevat myös uomien varsien ja tulvatasanteiden ylläpito-
niittoja ja raivauksia. Kunnostettavat uomaosuudet ja tulvatasanteet tulee rakentaa riittävän loivilla
luiskilla, jotta koneellinen niitto ei aiheuta luiskasortuman riskiä. Kasvimassa on vietävä pois uo-
mista, tulvatasanteilta ja suojavyöhykkeeltä, jotta massan sisältämät ravinteet eivät kulkeutuisi
vesistöön. Suojavyöhykkeiltä tai nurmipeitteisiltä pelloilta talteen kerätty kasvusto voi sisältää fos-
foria jopa 10…20 kg/ha. Ravinnemäärä vastaa järviruo’on fosfori- ja typpipitoisuuksia.

Leveä suojavyöhyke vähentää vesistökuormitusta tehokkaammin kuin noin keskimäärin kolmen
metrin levyinen suojakaista. Suojavyöhykkeet lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla esi-
merkiksi mesikasveja pölyttäjille sekä suojapaikkoja ja ruokaa riistalle. Lisäksi ne elävöittävät maa-
laismaisemaa.

Suojavyöhykkeiden rahoituksesta on kerrottu kappaleessa 6.

Maatalouden toimenpiteitä kiintoaineen pysäyttämiseksi
· Suojavyöhykkeet (maaperän eroosioaineksen pysäyttäminen)
· Uomien vesitaloudesta huolehtiminen
· Luonnonmukainen peruskuivatus:

o Luiskien loiventaminen (uomaeroosion ehkäiseminen)
o Mekaaninen pysäytys kasvillisuudella (tulvahyllyt)
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Kuva 3-5. Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykesuunnitelmassa (Meronen 2011) suositellut suojavyöhykkeet
Varsaojan valuma-alueella. Oranssilla merkitty tarpeellinen ja punaisella erittäin tarpeellinen suojavyöhyke.

Toimenpidesuositus – hoidetut suojavyöhykkeet ja tulvatasanteet
+ -

pidättää jopa 50-90 % pelloilta erodoituneesta
kiintoaineesta ja siihen sitoutuneita ravinteita

voi lisätä liukoisen fosforin huuhtoumaa hoita-
mattomana

kasvusto sitoo fosforia ja talteen kerättynä fosfo-
ria saadaan poistumaan

menetetään peltopinta-alaa

tukee luonnon monimuotoisuutta

Uomien vesitaloudesta huolehtiminen ja luonnonmukainen peruskuivatus
Varsaojan alaosa on paikoin liettynyt tai pusikoitunut. Tukkoisuuden poisto Varsaojan alaosalta voi
vähentää tulvehtimista vedenottamon ympäristössä. Vedenottamon yläpuolella laajoja raivauksia
ei suositella, sillä tukokset osaltaan pidättävät vettä ja hillitsevät alaosan tulvakorkeuksia. Raivauk-
set eivät saa olla liian totaalisia, jotta uoman monimuotoisuus ei kärsi. Uomien kunnossapito on
ojitusyhteisöjen vastuulla, mutta Varsaojan alueella ne ovat uinuvia.

Osa Varsaojan valuma-alueen rummuista voi olla alimitoitettuja. Liian pienet rummut padottavat
vettä etenkin tulva-aikoina, jolloin vesi voi nousta pelloille. Ne muodostavat myös kaloille nousues-
teitä. Rumpujen oikea mitoitus kuuluu uomien vesitaloudesta huolehtimiseen. Asianmukainen ve-
sitalouden hallinta lisää peltojen kasvukuntoa.
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Hirvisuolta tuleva Kalavanoja, joka ennen Varsaojaan laskemistaan alittaa rautatien rummussa, on
tunnistettu ongelmalliseksi kohteeksi. Ratarumpu on paikallisten mukaan liian korkealla ja padottaa
vettä haitallisen paljon. Rummun yläpuoliset pellot tulvehtivat säännöllisesti. Rumpu on voinut
jäädä peltojen painuessa ajan saatossa liian korkealle. Lisäksi vanhan rummun mitoitus voi olla
nykyisten mitoitusohjeiden mukaan liian pieni. Rumpu voidaan katselmoida rataisännöitsijän
kanssa, ja jos se todetaan riittämättömäksi, voi Väylävirasto uusia tai kunnostaa sen.

Kalavanojan varrella on tulvehtimisongelmaa myös esimerkiksi Vahantsuon alueella. Ratarumpu voi
osaltaan vaikuttaa tilanteeseen ojan yläjuoksulla, mutta myös muut alueen rummut olisi syytä tar-
kistaa tulva-aikaisen padotuksen varalta. Ongelman ratkaisemiseksi ei suositella jo valmiiksi suur-
ten ojien syventämistä, sillä ojan varren maaperä on hienojakoista suota ja savea. Kaivuut voisivat
merkittävästi lisätä alueen kiintoainekuormitusta, kun esimerkiksi uomaeroosio lisääntyisi. Rumpu-
jen oikean mitoituksen lisäksi tulvehtimistilavuuden lisääminen luonnonmukaisen peruskuivatuksen
mukaisella kaksitasouomalla voisi vähentää alueen ongelmia.

Toimenpidesuositus – uomien vesitaloudesta huolehtiminen
+ -

Lisää peltojen kasvukuntoa Vastuutaho voi olla epäselvä, kun esimerkiksi oji-
tusyhteisö ei ole aktiivinen

Vähentää tulvehtimista Liika perkaus voi vähentää uoman monimuotoi-
suutta

Luonnonmukainen peruskuivatus
Tulvahyllyt ja -tasanteet ovat tärkeä osa uoman hydrologian ennallistamista. Uoman poikkileik-
kausta on metsä- ja maatalousalueilla kasvatettu usein vedenjohtokyvyn lisäämiseksi. Luiskat on
yleensä myös muotoiltu uusiksi. Kuivien jaksojen ja pienien kesävirtaamien aikana uomat tukkeu-
tuvat herkästi, eikä niiden vedenjohtokyky ole riittävä tulvien aikaan. Luonnonuomissa luiskat eivät
ole tasakaltevia, vaan törmä muotoutuu maaperän, virtaamien ja kasvillisuuden mukaan. Uoman
erodoitumista saadaan hillittyä, jos tulva-aikaista veden virtauspoikkileikkausalaa lisätään tulvahyl-
lyjen ja -tasanteiden avulla ja uoma jätetään koskematta keskiveden alapuolelta ja sen annetaan
kehittyä kapeaksi. Tulva-aikana vesi nousee tulvatasanteelle, jolloin peltojen kuivavara on turvattu.
Tulvatasanteen kasvillisuus sitoo ravinteita ja kiintoainetta. Loivemmat luiskat ehkäisevät myös
uomaeroosiota. Luonnonmukaisen peruskuivatuksen periaate on esitetty alla olevassa kuvassa
(Kuva 3-6).
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Kuva 3-6. Luonnonmukaisen peruskuivatuksen periaate (lähde Suomen Ympäristö 631).

Maastossa katselmoitiin Varsaojaa vedenottamon yläpuolisella alueella, jossa luonnonmukaisen pe-
ruskuivatuksen mukaisten tulvatasanteiden perustaminen on mahdollista (Kuva 3-1). Uoma oli kat-
selmoidulla alueella tukkoinen. Vesipeiliä oli lähinnä paikoissa, joissa pohjavesi purkautuu ojaan
(Kuva 3-8). Kohteessa on jo nyt paikoin loivempia luiskia, mutta vesi ei nykytilassa nouse uomaa
ympäröivälle alueelle. Katselmoidulle alueelle suositellaan muotoiltavaksi luonnonmukaisen perus-
kuivatuksen periaatteella tulvahyllyt keskivesipinnan yläpuolelle liitteen 2.1 periaatepiirroksen mu-
kaisesti.

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen periaatetta voi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös
Varsaojan muilla osuuksilla sekä valuma-alueen pienemmissä ojisssa, kuten Kalavanojassa. Liitteen
1 kartalla on esitetty Varsaojan varrelta potentiaalisia paikkoja, joille tulvahyllyn voisi perustaa
peltopinta-alaa menettämättä.
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Kuva 3-7. Varsaojan tukkoista uomaa katselmoidulla alueella 28.9. Nuolella on esitetty näkymän sijainti ja orans-
silla havainnollistettu tulvahyllyn paikkaa.



21/33

Kuva 3-8. Pohjaveden purkautumispaikka Varsaojassa.

Toimenpidesuositus – luonnonmukainen peruskuivatus
+ -

Uomien kunnossapitotarve vähenee. Uoma ei
pusikoidu vaan pysyy helpommin auki myös ali-
vedellä.

Kaivetuille alueille tulee palauttaa luiskia sitova
kasvillisuus kylvämällä

Tulvatasanne pidättää kiintoainetta ja siihen si-
toutuneita ravinteita tehokkaammin kuin suora
uoma. Kiintoainekuormitus vähenee vähintään
10 %.

Tulvatasanteiden ja luiskien loiventamisen seu-
rauksena voidaan menettää peltopinta-alaa

Laskeutusaltaat
Laskeutusaltaiden avulla hidastetaan veden virtausnopeutta, jolloin kiintoaines alkaa laskeutua.
Laskeutusaltaita käytetään yleisesti maatalouden ja turvetuotannon vesien puhdistuksessa, mutta
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ne soveltuvat myös metsätalouden vesille. Jotta hienojakoinen maa-aines alkaa laskeutua, tarvi-
taan laskeutusaltaisiin riittävän suuri virtauspoikkileikkausala. Altaan pohjalle jätetään lietetilaa,
jota ei huomioida vesitilavuudessa. Laskeutusaltaissa tulisi olla vähintään tunnin viipymä myös yli-
virtaamien aikaan. Kapeassa ja pitkässä altaassa veden virtausnopeus ei hidastu riittävästi (ei suo-
sitella yli 50 m pitkiä altaita). Sopivan kokoisen altaan sijoittaminen maastoon voi olla haastavaa.
Altaan tulee olla säännöllisen muotoinen ja pintaleveydeltään yli 12 metrin altaiden kunnossapito
vaatii käytännössä pitkäpuomisen kaivinkoneen. Näin ollen laskeutusaltaiden takana ei voi olla liian
suurta valuma-aluetta. Yleensä laskeutusaltaita ei suositella alueille, joiden valuma-alue on yli 50
ha.

Toimenpidesuositus – laskeutusaltaat
+ -

Lisää veden viipymää Joudutaan tyhjentämään vuosittain, syvät altaat
hankalia hoitaa

Pidättää kiintoainesta jopa 30…40 % Soveltuu ainoastaan paikkoihin, joiden yläpuoli-
nen valuma-alue on pieni

Pidättää kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita Kaivetusta altaasta huuhtoutuu alkuun kiintoai-
nesta ennen kuin luiskat kasvittuvat

3.3 Metsätalouden toimenpiteet

Varsaojan valuma-alueella on runsaasti metsätalousaluetta etenkin valuma-alueen latva-alueilla.
Suuri osa metsäalueista on kivennäismaalla. Metsätalouskäytössä on myös ojitettua turvemaata,
jolta huuhtoutuu hienojakoista kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita sekä liukoisia ravin-
teita. Turvemetsätalouden kuormitus on verrattavissa turvetuotannon vesistökuormitukseen.

Metsäojitus muuttaa valuma-alueen hydrologiaa, kun metsäalueiden vedenvarastointikyky heikke-
nee. Lyhentynyt viipymä ja äärevöityneet virtaamat näkyvät kuormituspiikkeinä esimerkiksi lumen
sulamisen ja kovien sateiden aikana. Vesistökuormitusta voidaan hillitä luonnonmukaistamalla vir-
taamaolosuhteita eli viivyttämällä vettä valuma-alueen latvaosissa esimerkiksi putkipatojen avulla.
Veden varastointi valuma-alueella tasaa vastaanottavan vesistön virtaamia sekä kuivina että mär-
kinä aikoina.

Lisäksi metsäojitusalueille voidaan tehdä muita vesiensuojelurakenteita, kuten lietekuoppia, kaivu-
katkoja, perkauskatkoja ja laskeutusaltaita tai vesiä voidaan puhdistaa pintavalutuksella. Tärkeää
on myös jättää vähintään metsänhoitosuositusten mukaiset suojavyöhykkeet vesistöjen varrelle.
Puunkorjuu talvella maapohjan kantavana aikana vähentää vaikutuksia vesiin.

Metsätalouden kuormituksen vähentäminen
· Veden viivyttäminen putkipadoilla
· Suojavyöhykkeet metsäpurojen ja vesistöjen varsille
· Muut metsäojitusalueiden suojelutoimet, kuten kaivukatkot, ojien tarkoi-

tuksenmukainen kaltevuus ja kaivusyvyys, laskeutusaltaat ja lietekuopat
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Putkipadot
Ojitusalueiden virtaamanhallinta ja varsinkin kiintoaineksen pidättäminen onnistuu mm. putkipato-
rakenteen avulla. Putkipato viivyttää tulva-aikana vettä ojastossa ja hidastaa veden virtausno-
peutta, jolloin kiintoainesta ehtii laskeutua ojiin eikä kulkeudu alapuoliseen vesistöön. Putkipato
suunnitellaan yleensä kokoojaojaan tai valtaojaan, jolloin ojastossa on riittävästi varastotilavuutta.
Vesi ei nouse missään tilanteessa ojia ympäröivälle metsäalueelle eikä metsän kasvua vaaranneta.
Tämä varmistetaan padon mitoituksella ja tulvaputkella.

Varsaojan valuma-alueella katselmoitiin Hovinsuon alueella potentiaalinen paikka putkipadolle. Kat-
selmuksen yhteydessä selvisi, että Hovinsuon metsäalueen vedet käsitellään jo laskeutusaltaalla
sekä kivistä rakennetulla suotaavalla padolla. Paikalle ei ole tarpeen lisätä vesienkäsittelyä, mutta
laskeutusaltaan tyhjentämistä säännöllisesti suositellaan. Hovinsuon metsäojan maastokatselmuk-
sen perusteella on kuitenkin laadittu putkipadosta periaatepiirros, joka on esitetty liitteessä 2.2.
Paikan valuma-alue on kooltaan noin 58 ha. Tällöin sopiva säätöputki on kooltaan noin Ø 150 mm
ja tulvaputki Ø 450 mm. Tyypillisesti säätöputket ovat halkaisijaltaan kokoluokkaa 100...250 mm
ja tulvaputket 450...600 mm.

Kuva 3-9. Periaatekuva putkipadon rakenteesta (Metsäkeskus Keski-Suomi 2011).

Mahdollisia muita putkipadon paikkoja valuma-alueella on esitetty liitteen 1 kartalla. Jokainen
paikka täytyy kuitenkin tarkastaa maastossa ennen tarkempien suunnitelmien laatimista. Putkipa-
dot sopivat alueille, joiden valuma-alue on noin 50...200 ha.

Toimenpidesuositus – virtaaman hallinta putkipadon avulla
+ -

Pidättää kiintoainesta jopa 50…80 % ja fosforia
30…60 %.

Padon edustalle kertynyt kiintoaines tulee pois-
taa vuosittain

Viivyttää vettä valuma-alueen latvaosissa, jolloin
alapuolisten uomien tulvaongelmat helpottavat

Nousueste, tulee sijoittaa valuma-alueiden latva-
osiin

Luo metsäalueelle monimuotoisen kausikos-
teikon
Edullisia toteuttaa

Metsäpurojen suojavyöhykkeet
Metsätalouden suojavyöhyke on pienveden tai vesistön rantakaistale, jossa metsänkäsittely poik-
keaa ympäröivästä alueesta tai käsittelyä ei tehdä ollenkaan. Suojavyöhykkeellä ei tule ajaa ko-
neella välttämättömiä ylityksiä lukuun ottamatta. Ajourista muodostuu helposti oikovirtausuomia.
Suojavyöhykkeen rikkomaton kasvillisuus sitoo hakkuualueelta valuvia ravinteita ja maa-ainesta.
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Mitä enemmän alueella on alkuperäistä kasvillisuutta ja pensaskerrosta, sitä parempi sen vesien-
suojeluhyöty on. Suojavyöhyke ylläpitää myös lajistollista monimuotoisuutta, sillä ranta poikkeaa
usein puulajisuhteiltaan muusta metsästä. Lehtipuulajisto on monipuolinen ja voi sisältää esim.
metsäkanalinnuille tärkeitä harvalukuisina esiintyviä puulajeja, kuten tervaleppää. Suojavyöhyk-
keen puusto myös varjostaa vesistöä ja suojelee rapu- ja kalakantoja.

Suojavyöhykkeen riittävä leveys riippuu maaperän kaltevuudesta, maalajista ja metsätaloudelli-
sesta toimenpiteestä. Mitä hienojakoisempi maalaji ja mitä jyrkempi rinne, sitä leveämpi suojavyö-
hyke tarvitaan. Ruotsalaisen SILVA-tutkimushankkeen mukaan suojavyöhykkeiden tulee olla vä-
hintään 10 m leveitä, jotta ne voisivat pidättää tehokkaasti kiintoainetta ja pidättää enemmän kuin
50 % valumavesien kuljettamista ravinteista (Nyberg & Eriksson 2001). Yleinen suositus on, että
suojavyöhykkeen tulisi olla vähintään 15 m leveä vähentääkseen tehokkaasti maankäytön vaiku-
tuksia veden laatuun. Suojavyöhyke, jolla kasvaa monikerroksellista kasvillisuutta (ruohoja, pen-
saita ja puita), pidättää sekä kiintoainetta että ravinteita tehokkaammin kuin pelkkää aluskasvilli-
suutta kasvava suojavyöhyke. Vesistöjen varsilla voi olla myös arvokkaita elinympäristöjä, jotka
lisäävät suojavyöhykkeen leveyttä. Vesistön biologisten arvojen säilyttämisen kannalta suoja-
vyöhykkeen 20–30 m leveyttä pidetään miniminä. Vesistön tulvimisvyöhykettä ei lasketa mukaan
suojavyöhykkeeseen.

Toimenpidesuositus – metsäpurojen suojavyöhykkeet
+ -

Tarpeeksi leveä (väh. 10 m) suojavyöhyke pidät-
tää yli 50 % hakkuualueelta valuvista ravinteista
ja vähentää alapuolisten vesistöjen rehevöity-
mistä

Voi vähentää hakkuun tuottoa

Ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja säilyttää
alueen luontoarvoja
Ei vaadi rakenteiden tekemistä tai ylläpitoa
Voidaan hyödyntää säästöpuualueena
Parantaa metsämaisemaa

Metsäojitusalueiden muut vesienkäsittelymenetelmät
Lietekuopat, kaivukatkot, perkauskatkot ja laskeutusaltaat ovat tärkeitä etenkin, jos pintavalutusta
ei ole mahdollista järjestää ojitusalueella. Yksinkertaisimmat ”pintavalutuskentät” saadaan, kun jä-
tetään kunnostusojituksen yhteydessä kaivamatta kokoojaoja vesistön läheisyydessä. Usein las-
keutusaltaat jäävät helposti tyhjentämättä ja metsämailla pintavalutus on tehokkain ja ainoa varma
keino hienojakoisen kiintoaineksen pysäyttämiseksi. Pintavalutuksen toimivuutta kannattaa tehos-
taa laskeutusaltaan avulla. Tehokkaasti toimiva pintavalutuskenttä on luonnontilainen paksuturpei-
nen suo.

Metsäalueille perustetut kosteikot voivat poiketa toiminnaltaan tai kasvillisuudeltaan maatalouden
kosteikoista, varsinkin, jos kohde on turvemaalla, eikä viljavalla maapohjalla. Kosteikko tulisi pe-
rustaa ensisijaisesti luontaiseen paikkaan, kuten lampikuivioihin padottamalla ja pengertämällä.
Metsäalueille kosteikkoja perustetaan usein vesiensuojelun lisäksi riistanhoidollisista syistä.

3.4 Vesistön hydrologian ennallistaminen

Kaivetun uoman vedenjohtokyky on luonnonmukaista uomaa tehokkaampi. Mutkittelevassa, alivir-
taamauoman ja tulvatasanteet kattavassa uomassa veden virtausnopeudet ovat alhaisemmat ja
vedenlaatu yleensä parempi kuin kaivetuissa ojastoissa. Purovarsien tulvarytmiltään luonnontilaiset
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uomat ovat yhdessä rantametsiensä kanssa harvinaisia elinympäristöjä ja monimuotoisuuden kan-
nalta merkittäviä. Puro luo sitä ympäröivään metsään omanlaisensa pienilmaston, jossa moni uhan-
alainen laji viihtyy. Purojen varrelle jätettävät metsätalouden suojakaistat (katso luku 3.3) lisäävät
osaltaan myös puron monimuotoisuutta.

Varsaojan valuma-alueella suurin osa uomista on aikoinaan perattu tasakalteviksi kanaviksi, joissa
esiintyy muun muassa suuresta virtaamavaihtelusta johtuvaa uomaeroosiota ja umpeenkasvua.
Monimuotoisia virtavesiympäristöjä saadaan lisättyä ennallistamalla perattuja ja muokattuja uomia.
Mahdollisia ennallistamiskeinoja ovat mm. puiset kynnykset ja suisteet, risupadot ja tulvatasanteet.
Rakenteet pysäyttävät kiintoaineen pohjakulkeumaa ja alivesipinnan nosto vähentää uomaeroo-
siota.

Maastokatselmuksen perusteella ainakin Savikoskenoja soveltuisi erinomaisesti purokunnostuksen
kohteeksi. Puron ympäriltä on osittain hakattu metsät, joten kunnostuksessa keskitytään virtave-
siympäristön monimuotoistamiseen eikä tulva-alueen lisäämiseen. Savikoskenojan toimenpiteissä
tulee ottaa huomioon alueen uinuvan ojitusyhteisön velvollisuudet. Toimenpiteiden vaikutukset ylä-
puolisille peltoalueille tulee tarkastella ja kaikilta vaikutusalueen maanomistajilta tarvitaan toimen-
piteelle suostumus, kun uinuva ojitusyhteisö ei pysty sitä antamaan. Mikäli toimenpiteet liittyisivät
uoman kunnossapitoon, olisivat ne ojitusyhteisön vastuulla.

Maastossa katselmoitiin noin 400 m pitkä itä-länsisuuntainen osa Savikoskenojasta Ylössuonkorven
kohdalla (Kuva 3-1). Maastokatselmuksen aikana ojassa oli noin 15-20 cm vettä. Oja oli keskimää-
rin 1,5 m leveä. Suunnittelualueesta alavirtaan ojassa on monimuotoinen virtavesiympäristö (Kuva
3-10).

Savikoskenojaan soveltuvia purokunnostusratkaisuja on esitetty liitteen 2.3 periaatepiirroksessa.
Tavoitteena on palauttaa ojaan luonnontilaisen kaltaista virtaamavaihtelua ja samalla viivyttää
vettä ojassa. Ojan virtausprofiilia voidaan monipuolistaa lisäämällä siihen esimerkiksi puisia suis-
teita ja virranohjaimia. Hienojakoista kiintoainekulkeumaa voidaan pysäyttää risupatojen avulla.

Alivesipintaa voidaan ylläpitää puisien pohjakynnysten avulla ja uoman tasakaltevaa pituusprofiilia
monipuolistaa esim. altakaivavan padon avulla. Rakenteet toteutetaan niin, että metsän kasvu ran-
tametsän tulvatasanteiden ulkopuolella ei vaarannu. Esimerkkejä puisista purorakenteista on esi-
tetty kuvassa Kuva 3-11. Puisten rakenteiden lisäksi uoman mahdollisiin kantaviin kohtiin voidaan
tehdä kivisiä rakenteita esimerkiksi palauttamalla aikoinaan uomasta poistettuja kiviä.

Esitettyjä periaatteita voidaan hyödyntää Varsaojan valuma-alueen muissakin ojissa.

Vesistön hydrologian ennallistaminen
· Monipuolisuutta virtaukseen puisilla suisteilla ja kynnyksillä
· Veden ohjaaminen tulvatasanteille
· Kiviset kynnykset esim. palauttamalla aikoinaan uomasta poistettuja kiviä
· Hienojakoisen kiintoaineksen pysäyttäminen esim. risupadolla
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Kuva 3-10. Savikoskenojan monimuotoinen virtavesiympäristö.
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Kuva 3-11. Esimerkki puisista purorakenteista (Ahola M ja Havumäki M 2008).

Toimenpidesuositus – uomakunnostukset mm. pohjakynnysten, suisteiden ym. avulla
+ -

Pysäyttää pohjakulkeumaa ja hiekkaa Vaatii rakenteiden kunnon tarkkailua ja tarvitta-
essa korjaamista

Nostaa alivedenkorkeutta, monipuolistaa vir-
tausnopeutta ja hillitsee uomaeroosiota
Puiset rakenteet halpoja
Rakenteilla voi ohjata vettä tulvatasanteille

3.5 Turvetuotantoalueiden maankäytön muuttuminen

Valuma-alueella sijaitsee toiminnassa oleva Hirvisuon turvetuotantoalue. Tuotantoalueen vedet kä-
sitellään kemikaloinnilla ja johdetaan Varsaojaan Kalavanojaa pitkin.

Tuotannon päättymisen jälkeen siirrytään jälkihoitoon, jolloin alue siistitään ja sieltä poistetaan
turvetuotantoon liittyvät tarpeettomat rakenteet. Yleensä turvetuottaja vastaa jälkihoidosta ja
maanomistaja jälkikäytöstä. Jälkihoidon tarkoitus on yleensä saada tuotannosta poistuva alue kas-
vipeitteiseksi mahdollisimman pian. Alue voi myös metsittyä luontaisesti. Paksuturpeiset alueet ei-
vät yleensä kasvitu itsestään. Mikäli jälkikäytölle on edellytyksenä tiivis ja tasainen pohjamaa, pois-
tetaan turve tarkasti ja suopohja tasoitetaan. Sopiviksi jälkikäyttömuodoiksi on katsottu ympäris-
töluvassa yleensä metsitys tai viljely. Suopohjan kosteusolot ja pinnanmuodot vaikuttavat kuitenkin
jälkikäyttömahdollisuuksiin. Yksi jälkikäyttömuoto soveltuu harvoin koko tuotantoalueelle. Jälki-
käyttömuodon tarkemmassa suunnittelussa tulee tarkastella alueen topografia ja kuivatusolosuh-
teet.
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Turvetuotannon loppuessa on kiinnitettävä huomiota alueiden jälkikäytön vesistövaikutuksiin. Van-
hoille turvetuotantoalueille voi olla mahdollista perustaa esimerkiksi riistakosteikkoja, jotka viivyt-
tävät vettä valuma-alueella ja joilla voi olla muitakin vesiensuojeluhyötyjä esimerkiksi ravinteiden
sitomisessa. Mikäli uusi jälkikäyttö on luvanvaraista, tulee toiminnalle hakea asianmukaiset luvat.
Luvanvaraisia uusia käyttömuotoja ovat tyypillisesti vesittäminen, luonnonravintolammikot, kalan-
kasvatus, maa-ainesten ottaminen ja läjitys- tai terminaalitoiminta. Myös mahdollinen laskuojan
perkaus aluekuivatuksen turvaamiseksi tarvitsee luvan.

Olemassa olevia vesienkäsittelyrakenteita tulisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös alueiden
jälkikäytössä, etenkin jos jälkikäyttömuotona on maa- tai metsätalous. Pumppaamista ja huoltoa
vaativan kemikaloinnin hyödyntäminen turvetuotannon loputtua on haastavaa ja kallista, mutta
painovoimaisesti toimivia laskeutusaltaita ja virtaamansäätöpatoja on pienellä vaivalla mahdollista
hyödyntää myös metsätalous- ja peltovesien käsittelyssä.

Turvetuotantoalueiden maankäytön muuttumisessa huomioitavaa
· Vanhojen vesiensuojelurakenteiden kunnostaminen/pitäminen käytössä
· Jälkikäyttömuodon valinta vesiensuojelu huomioiden
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4. SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

Varsaojan valuma-alueelle suositeltuja toimenpiteitä on esitetty kootusti liitteen 1 kartalla. Jotta
toimenpiteillä olisi positiivinen vaikutus esim. Hahmajärven tilaan, tulee niitä toteuttaa laajasti ja
hajautetusti koko valuma-alueella ja kaikille maankäyttömuodoille. Alueesta suurin osa on maa- ja
metsätalouskäytössä, joten näiden maankäyttömuotojen toimenpiteet korostuvat.

Maatalouden toimenpiteistä tärkein olisi alueen vesitalouden laittaminen kuntoon ja sitä myöten
peltojen tulvehtimisen ja kiintoainekuormituksen vähentäminen. Pitkällä tähtäimellä alueelle suosi-
tellaan luonnonmukaista peruskuivatusta. Jos alueella siirrytään laajemmin luonnonmukaiseen pe-
ruskuivatukseen, tulee kuivatus suunnitella tarkemmin. Hankkeen toteuttajana voi olla esim. oji-
tusyhteisö.

Hahmajärven laskujoessa olevan padon muuttaminen luonnonmukaiseksi pohjapadoksi vähentäisi
alueen tulvehtimisongelmia ja helpottaisi vesitalouden ongelmia, mutta toimenpide vaatisi padon
omistavan ojitusyhteisön (Hahmajärven lasku ja siihen laskevien ojien perkaus, 1280 He1) herät-
tämisen tai suostumukset kaikilta vaikutusalueen maanomistajilta.

Myös suoraan Varsaojaan ja Savikoskenojaan kohdistuvat toimenpiteet voivat vaatia alueen ojitus-
yhteisöjen aktivoimista. Jos jokin muu taho kuin ojitusyhteisö tekee toimenpiteitä ojissa, tarvitaan
vähintään vaikutusalueen maanomistajien suostumukset.

Metsätalouden vesien viivytystä esim. putkipadoilla suositellaan tehtäväksi hajautetusti etenkin oji-
tetuilla turvealueilla. Putkipatojen toteuttaminen on edullista. Hakkuiden yhteydessä purojen var-
sille jätettävillä riittävillä suojakaistoilla on suuri merkitys kiintoainekuormituksen vähentämisessä.
Suojakaistojen jättäminen voi vähentää hakkuun tuottoa, mutta niillä on suuri vaikutus vesiensuo-
jelun ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Myös Savikoskenojan purokunnostus lisäisi luonnon
monimuotoisuutta alueella.
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5. KUSTANNUKSET, TOTEUTUS JA KUNNOSSAPITO

5.1 Perustamis- ja hoitokustannukset

Vesiensuojeluhankkeiden suuntaa antavina kustannuksina voidaan käyttää esimerkiksi asetuksen
238/2015 (VNA ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta) yksikkökustannuksia:
Traktorityö kuljettajineen 43 €/h, ihmistyö 19 €/h, maa-aineksen kuormaus ja levitys 55 €/h, kai-
vinkone 60 €/h, raivaus 100…500 €/ha (riippuen kunnostustarpeesta), raivausjätteiden kasaus 200
€/ha ja kuljetus 140 €/ha. Kustannustaso riippuu pitkälti siitä, osallistuvatko esimerkiksi maan-
omistajat tai muut talkootyöläiset töihin vai teetetäänkö kaikki työt urakoitsijoilla.

· Putkipadot ovat edullisia toteuttaa. Asennettuna putkipato maksaa noin 2000 € kohteesta riip-
puen. Putkipatoja voi toteuttaa ilman tarkempia suunnitelmia, jos urakoitsijalla on kokemusta
putkipadon rakentamisesta.

· Puuaineksesta tehtävät pohjakynnykset ja suisteet ovat edullisia. Kevyet pohjakynnykset,
suisteet ja tarvittavat raivaukset toteuttaa helposti alle 5000 eurolla kohteeseen.

· Luonnonmukaiseen peruskuivatukseen siirtymisessä kustannuksia tulee suunnittelusta ja itse
työstä. Tulvatasanteiden kaivun ja kaivumaiden läjityksen kustannustaso on tyypillisesti noin
2...3 €/m3ktr

· Hahmajärven padon muuttaminen luonnonmukaiseksi pohjapadoksi tulee suunnitella tarkem-
min ja toimenpiteelle tarvitaan vesilain mukainen lupa. Luonnonmukaisen pohjapadon raken-
taminen ja vanhan padon purkaminen maksaa yleensä useita kymmeniä tuhansia euroja.

· Kosteikkojen perustamiskustannukset koostuvat mm. raivauksista ja altaiden kaivu- ja muo-
toilutoimenpiteistä. Yksi kohde voi maksaa jopa 10 000 € riippuen mm. kaivumassojen ja tar-
vittavien rakenteiden kuten säätöpatojen määristä.

· Perustamiskustannusten lisäksi vesiensuojelurakenteita tulee pitää kunnossa. Vuosittain hoito
koostuu yleensä altaiden puhdistuksesta ja kasvillisuuden raivauksesta. Hoitokustannukset
jäävät yleensä alle 500 €/ha.

5.2 Toteutus ja kunnossapito

Kaikki ehdotetut toimenpiteet tulisi toteuttaa mahdollisimman vähävetiseen aikaan. Vesiensuojelu-
rakenteiden toteutus vaatii usein kaivinkonetyötä, joten sopiva toteutusaikataulu voi olla esimer-
kiksi talvityönä tammi-maaliskuussa, jolloin maa on jäässä ja kantaa paremmin työkoneita. Suu-
rimmalle osalle kohteista on helppo päästä työkoneilla, jolloin toteutusajankohta voi olla myös
muulloin vähävetiseen aikaan.

Ennen töiden toteuttamista maanomistajien kanssa tulee sopia huoltourien paikat ja töiden toteut-
tamisajankohta tarkemmin. Työt suoritetaan tarpeetonta haittaa ja vahinkoa välttäen ja työn ai-
kana vältetään erityisesti kiintoaineksen huuhtoutumista alapuolisiin vesiin.

Tässä suunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet eivät vaadi vesilain mukaista lupaa Hahmajärven pa-
don muuttamista lukuun ottamatta. Suuremmat peruskuivatushankkeet vaativat ojitustoimituksen
ja pienempiä voidaan toteuttaa sopimusojituksena. Toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan aina
sopimukset maanomistajien kanssa.

Padottavien rakenteiden, kuten putkipatojen ja ojakynnysten toimivuutta ja kuntoa tarkkaillaan
varsinkin ensimmäisinä vuosina tulvasortumien havaitsemiseksi. Luiskien kuntoa ylläpidetään ja
tehdään tarvittaessa eroosiosuojauksia. Allasosiin laskeutuneen liejun ja hiekan määrää tarkkaillaan
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esimerkiksi mittakepillä ja syvänteitä tyhjennetään tarvittaessa. Sedimentoitunut kiintoaines läjite-
tään siten, ettei kiintoainesta ja ravinteita valu takaisin vesiin.
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6. TOIMENPITEIDEN RAHOITUS

6.1 Alueelliset ELY-keskukset

Vesistökunnostuksiin voi hakea rahoitusta eri lähteistä. Alueelliset ELY-keskukset jakavat vuosittain
valtionhallinnon avustuksia vesistökunnostuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään
50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen omarahoitusosuus voi sisältää talkoo-
työtä. Avustus tulee aina hakea ennen hankkeen aloitusta. Avustuksen maksua haetaan jälkikäteen
toteutuneita kustannuksia vastaan.

Vesistö- ja valuma-aluekunnostukset ja vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen
Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituk-
sen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia.  Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka
paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien hyvän tilan
saavuttamista ja ylläpitämistä. Tavoitteiden toteuttamiseksi kuntien, kalatalousalueiden, osakas-
kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden toiminta on tärkeää. Tukea voi-
daan myöntää myös yhteistyöverkostojen toiminnan kehittämiseen. Hankkeiden arvioinnissa on
eduksi, jos toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesienhoidon toimenpideohjelmissa, kohdevesistö
on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski ja toimenpiteillä saavutetaan
merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttä-
jiä.

Hakuaika on vuosittain syksyllä, tänä vuonna 15.10.-30.11.2020. Yleisen edun mukaisessa hank-
keessa hakija voi olla esim. yhdistys, kunta, osakaskunta, säätiö tai muu järjestäytynyt yhteisö.
(https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin)

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö
Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesis-
töjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutu-
van vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai
siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesi-
talouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä paran-
tavat hankkeet. Tukea on mahdollista suunnata myös tulvasuojelun ja peltojen vesienhallinnan
edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehit-
tämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatii-
visten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

Kalataloudelliset kunnostukset
Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudel-
lisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan
kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen.
Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoi-
maisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalu-
eiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaami-
nen. Hahmajärven padon muuttaminen luonnonmukaiseksi pohjapadoksi voisi olla tällainen hanke.

Maatalouden toimenpiteet
ELY-keskuksissa käsiteltävillä maatalouden ympäristösopimuksilla on mahdollista saada rahoitusta
esim. maatalouden kosteikoille. Tuensaaja voi olla aktiiviviljelijä, ry tai vesioikeudellinen yhteisö.
Tukea haetaan paperilomakkeella liitteineen yleensä 15.6. mennessä. Ympäristösopimukset eivät
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edellytä ympäristösitoumusta. Sopimukset ovat viisivuotisia ja tukitasot ovat kiinteitä (esim. kos-
teikkojen hoito 450 €/ha).

Kosteikon perustamiseen voi saada myös ei-tuotannollista investointitukea. Kosteikon pinta-alan,
tulva-alueet mukaan lukien, on oltava vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta.
Poikkeustapauksissa tästä voidaan poiketa. Yläpuolisella valuma-alueella tulee olla peltoa yli 10 %.
Tukea on maksettu enintään 3225 €/kohde, jos kosteikon koko on ollut 0,3-0,5 ha.

Maatalouden suojavyöhykkeistä on ollut mahdollista saada maatalouden ympäristökorvauksia. Ku-
luvalla sitoumuskaudella ympäristökorvausta maksetaan 500 €/ha vain sellaisesta ympäristö-
sitoumuksen kohteena olevasta korvauskelpoisesta peltoalasta, joka on vuonna 2015 ollut suoja-
vyöhykkeenä ja jonka viljelijä on tukihakemuksessaan ilmoittanut myöhempinä vuosina suoja-
vyöhykkeenä.

Vuonna 2015 alkanutta maaseutuohjelman rahoituskautta jatketaan parilla vuodella entisin ehdoin.
Uusi ohjelmakausi alkaa tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2023. Hallitus päätti syksyn 2020
budjettiriihessä, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen kansallinen rahoitus turvataan jat-
kovuosien osalta. Tarkemmat yksityiskohdat hakumahdollisuuksista selviävät keväällä 2021, kun
hakuasetus julkaistaan.

Peruskuivatushankkeisiin on mahdollista hakea peruskuivatustukea. Hankkeet voivat sisältää myös
vesienhoidollisia toimia. Suunnitelman ja kustannusten tulee kohdistua pääosin viljelysmaihin. Tu-
kea voivat hakea ojitusyhteisön lisäksi hyödynsaajat eli yksityiset maanomistajat. Tällöin hankkeen
on kohdistuttava vähintään kahteen maatilaan. Tukeen on avoinna jatkuva haku, ja se myönnetään
määrärahatilanteen mukaan. Työtä, suunnittelua lukuun ottamatta, ei saa aloittaa ennen avustus-
päätöstä. (https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesien_kaytto/maankuivatus_ja_ojitus/Peruskuiva-
tus)

Lisää tietoa toimenpiteiden rahoituksesta saa Hämeen ELY-keskukselta:

Maatalouden toimenpiteet:  ympäristösuunnittelija Minna Kolari
minna.kolari@ely-keskus.fi
+358 295 025 062

Vesienhoitoavustukset: hydrobiologi Heini-Marja Hulkko
heini-marja.hulkko@ely-keskus.fi
+358 295 025 183

Peruskuivatustuet: rakennusinsinööri Jaana Ojala-Järvi
jaana.ojala-jarvi@ely-keskus.fi
+358 295 025 214

6.2 KEMERA

Suomen metsäkeskus myöntää KEMERA-tukia yksityisten metsänomistajien metsänhoidon tukemi-
seen. Tukea voi saada esimerkiksi metsäluonnon hoitohankkeisiin, joihin kuuluvat mm:

· usean tilan alueelle ulottuvat, monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen
hoito- ja kunnostustyöt sekä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistaminen

· metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estäminen tai korjaaminen, kuten putkipa-
tojen perustaminen

· muihin vastaavat metsäluonnon hoitoa ja metsien monikäyttöä sekä maisema-, kulttuuri-
ja virkistysarvoja korostavat, alueellisesti merkittävät hankkeet
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Maanomistaja tai muu taho voi esittää Metsäkeskukselle luonnonhoitohankealoitteen. Metsäkeskus
suunnittelee ensisijaisesti elinympäristöjen hoito- ja kunnostushankkeita, vesiensuojelua paranta-
via hankkeita sekä monimuotoisuutta edistäviä kulotushankkeita. Luonnonhoitohankkeet avataan
avoimeen hankehakuun kolme kertaa vuodessa. Hankehaussa valitaan toteuttaja suunnitelluille
luonnonhoitotöille. Toimenpiteistä sovitaan kirjallisesti maanomistajan kanssa eikä luonnonhoito-
töistä aiheudu maanomistajalle kustannuksia.

Lisätietoa KEMERA-rahoituksesta saa Suomen Metsäkeskukselta:

Riitta Raatikainen, luonnonhoidon johtava asiantuntija
riitta.raatikainen@metsakeskus.fi
050 314 0440

6.3 Leader-rahoitus

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yritys-
hankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–90 % kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista
tukiprosentteineen saa tietoa paikallisesta Leader-ryhmästä. Hämeen alueella toimii Etpähä ry /
Leader Häme (http://www.etpaha.fi/).

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yrityk-
set, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet tähtäävät
maaseudun asumisviihtyvyyden, vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen. Tukea voi-
daan myöntää myös sellaiseen hankkeeseen, jonka toteuttamisen katsotaan tehokkaimmin edistä-
vän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä alueellisen maaseutusuunnitelman tai
paikallisen maaseudun kehittämisstrategian toteutumista.

6.4 Säätiöt

Erilaiset säätiöt voivat tukea vesien- ja luonnonsuojeluun liittyviä hankkeita. Esimerkiksi Tuuliaisen
säätiö on rahoittanut erilaisia luonnon- ja vesiensuojeluhankkeita. Säätiö ottaa vastaan perusteh-
tävänsä mukaisia hakemuksia ympäri vuoden. Päätöksiä niistä tehdään paremman vertailtavuuden
saavuttamiseksi vain kahdesti vuodessa. Hakemusten arvioinnissa arvostetaan kohteita seuraa-
vassa järjestyksessä: riistanhoito, eläinten elinolot ja tutkimus, luonnonsuojelu, luontoasenteiden
kehittyminen ja viimeisenä yleinen luontovalistus.

6.5 Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset tarjoavat jäsenilleen asiantuntija-apua koskien vesistökunnos-
tuksia. Hollolan alueella toimii Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
(http://www.vesi-ilma.fi/).
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