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KUVA: JENNY JYRKÄNKALLIO-MIKKOLA/WWF

Inkoonjoen tulvat nousivat pelloille keväällä 2019. Parantamalla vesienhallintaa myös tulvaongelmia voidaan vähentää.

KEINOJA PAREMPAAN  
VESIENHALLINTAAN

KUVA: ESA COPERNICUS SENTINEL DATA JA USGS/NASA LANDSAT PROGRAM, SYKE, TARKKA-PALVELU

Länsi-Uudenmaan rannikko kevättalven 2020 rankkasateiden aikaan. Inkoon-, Ingarskilan- ja Siuntionjoet kuljettivat valuma-
alueiltaan runsaasti ravinteita ja kiintoainetta Itämereen, mikä näkyy savisen harmaina vesimassoina rannikon satelliittikuvissa.

Miksi vesienhallinnalla on merkitystä ja miten sitä voidaan edistää?                    
Maa- ja metsätalous kuormittavat vesistöjä, mikä näkyy muun muassa Itämeressä 
haitallisina sinileväkukintoina. Toimiva vesienhallinta on tärkeää. Se vähentää 
pelloilta ja metsistä vesistöihin päätyvää ravinne- ja kiintoainekuormaa, uoma-
eroosiota ja tulvimista. Vesienhallinnan merkitys korostuu entisestään tulevai-
suudessa, kun etenkin runsaat talvisateet lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä.
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Kosteikot            

KUVAT: HELSINGIN YLIOPISTO GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN OSASTO 

Kosteikko voi olla kooltaan ja muodoltaan monenlainen. Vasemmalla suuri metsäkosteikko ja oikealla pienempi kosteikko peltoval-
taisella alueella. Molemmat kohteet sijaitsevat Inkoossa.  

Kaksitasouomat          
 

KUVA: ALEXANDRA ANTELL / WWF  

Kosteikot soveltuvat niin maa- kuin metsätalouden vesiensuojeluun. Vesienhallinta paranee kos-
teikkojen avulla, sillä ne varastoivat vettä ja tasaavat virtaamia. Tulva-aikaan vesi viipyy kosteikolla 
sen sijaan, että se laskisi suoraan ojia pitkin vauhdikkaasti alavirtaan. Kosteikot myös poistavat 
vedestä ylimääräisiä ravinteita ja kiintoainetta, jotka vauhdittavat levien kasvua ja samentavat  
veden. Lisäksi kosteikot ovat mieluisa elinympäristö monille eliöille, mikä on hyväksi luonnon  
monimuotoisuudelle. Kosteikoista on siis iloa niin ihmisille kuin luonnolle! Hyvä paikka kosteikolle 
on esimerkiksi tulvan jatkuvasti vaivaama peltoalue. 

Kaksitasouomat vähentävät tulvahaittoja ja uomien perkaustarvetta sekä pidättävät ravinteita ja 
kiintoainetta. Kaksitasouoma muodostuu alivesiuomasta, joka pysyy veden peitossa kuivempaan-

Uoman luonnonmukaistaminen        
 
Uoman luonnonmukaistamisessa suorat 
ojauomat rakennetaan mutkitteleviksi 
luonnollista vedenkulkua mukaillen. Mut-
kat edistävät vesienhallintaa hidastamalla 
veden virtausta. Eroosiosuojausten avulla 
penkkoja voidaan tarvittaessa tukea. Luon-
nonmukaistamisen yhteydessä kaksitaso- 
uomarakenteella voidaan lisätä uuden uo-
man toimivuutta ja maiseman luonnolli-
suutta. 

KUVA: HELSINGIN YLIOPISTO, GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN OSASTO 

Luonnonmukaistettu uomaosuus Siuntiossa. Luonnonmukaistamisessa 
hyödynnettiin maatalouskäyttöön soveltumatonta maa-aluetta.

kin aikaan, ja alivesiuomaa ylempänä si-
jaitsevista tulvatasanteista, joille vesi pää-
see nousemaan tulva-aikaan. Jatkuvasti 
veden peitossa oleva alivesiuoma vähentää 
uomaeroosiota ja pysyy perinteisiä uomia 
paremmin auki. Runsaampi tulvatilavuus 
puolestaan vähentää pelloilta vesistöön 
päätyvää ravinne- ja kiintoainekuormitus-
ta. Tulvatasanteille myös jää osa veteen 
päätyneistä kuormittavista aineista. Kaksi-
tasouomat sopivat hyvin mataliin ja tulvi-
viin uomiin. 
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Uomaeroosion vähentäminen                                      

KUVA: JUHA SIEKKINEN, KOSTEIKKOMAAILMA                                             KUVA: CARL-ERIK GRÖNROOS, C-E GRÖNROOS OY AB

Virtaava vesi voi kuluttaa uomaa erittäin voimakkaasti. Veden virtausta voidaan hidastaa pohjakynnyksillä. 

Voimakkaasti virtaava vesi kuluttaa uomia kaivertaen ne syviksi ja jyrkkäreunaisiksi. Voimakkaiden 
virtausten lisäksi myös kuivuus aiheuttaa ongelmia erityisesti savimailla, jos uomat pääsevät kuivu-
maan kokonaan. Kuiva savi murenee penkoilta herkästi uomaan. Kun virtaama jälleen sateiden myö-
tä kasvaa, maa-aines huuhtoutuu vesistössä eteenpäin. Uomaeroosiota voidaan hillitä vesienhallin-
tarakenteilla. Kivetyt pohjakynnykset auttavat hidastamaan virtausta erityisesti syvissä uomissa, 
jolloin veden uomia kuluttava voima vähenee. Ne myös pidättävät vettä, jolloin uoman kuivuminen 
kokonaan on epätodennäköisempää. Jo romahtaneille tai erittäin jyrkille penkoille voidaan tehdä 
kivimateriaalista eroosiosuojaukset. Kiveäminen vakauttaa romahdusherkät kohdat penkoilta. 

Laskeutusaltaat                                         

KUVA: CARL-ERIK GRÖNROOS, C-E GRÖNROOS OY AB

Laskeutusaltaat ovat parhaimmillaan hyvin kauniita ja muistuttavat kosteikkoja pie- 
noiskoossa. Kuvan laskeutusallas on osa metsätalouden vesiensuojeluun perustet- 
tua laskeutusaltaiden ketjua ja sijaitsee Fiskars Groupin omistamalla kiinteistöllä.

Laskeutusaltaat toimivat vesien- 
suojelurakenteina niin maa- kuin 
metsätalousalueilla, ja niitä voi-
daan rakentaa kosteikkojen yhtey-
teen tai omina kokonaisuuksi-
naan. Laskeutusaltaat pidättävät 
kiintoainesta ja ravinteita pitkä-
jänteisesti ja ne sopivat varsinkin 
pienten uomien yhteyteen. Las-
keutusaltaiden tehoa parantavat 
niiden yhteyteen rakennetut saa-
rekkeet ja pohjakynnykset, jotka 
pidättävät maa-ainesta altaissa 
paremmin. 

Yhdistelmäkohteet ja yhteistyö uoman muiden maanomistajien kesken                   
Pienten uomien yhteyteen on mahdollista rakentaa monen eri vesiensuojelurakenteen ketjuja, jol-
laisia ovat esimerkiksi pohjakynnykset, pienet kosteikot tai laskeutusaltaat ja kaksitasouomat.  
Sivu-uomakohtainen vesienhallinta mahdollistaa valuma-alueen jakamisen helpommin hallittaviin 
vesistökokonaisuuksiin. Sivu-uomien valuma-alueet ovat myös usein tarpeeksi pieniä kosteikoille. 
Maastomittausten avulla voidaan määrittää kuhunkin uomaan soveltuvat rakenteet. Kokonaisten 
sivu-uomien vesienhallinnan parantamisen kannalta yhteistyö muiden maanomistajien ja mahdol-
lisen ojitusyhteisön kanssa on tarpeen. 

Tarpeettomien kunnostusojitusten välttäminen                  
  
Maastomittaukset ovat avainasemassa pohdittaessa kunnostusojituksia. Pitkittäis- ja poikittais- 
profiilimittauksilla voidaan löytää ne osuudet uomasta, joissa kunnostusperkauksille on todellinen 
tarve ja näin välttyä liian laajalta ja joskus myös turhalta perkaukselta. Juuri kunnostusperkaus-
hankkeiden yhteydessä olisi tärkeää toteuttaa myös mahdollisimman pitkäjänteisiä ja luonnon- 
mukaisia vesienhallintaratkaisuja, kuten kaksitasouomia ja tulvatasanteita. 



Jatkuva kasvatus          
Jatkuvan kasvatuksen avulla metsätalouden vesistökuormitusta on mahdollista vähentää, ja sa-
malla tukea metsien monimuotoisuutta ja monihyötyjä. Jatkuva kasvatus soveltuu erityisesti tur-
vemailla kasvavien metsien vesiensuojeluun. Se soveltuu hyvin myös kivennäismailla kasvavien 
metsien vesiensuojelutoimenpiteeksi, sillä avohakkuut aiheuttavat aina vesistökuormitusta. 

Pintavalutuskentät ja kaivukatkot                    
Metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä 
pintavalutuskentät ja kaivukatkot ovat te-
hokkaita vesienhallintarakenteita. Pintava-
lutuskentät hidastavat veden virtausta ja 
pidättävät tehokkaasti kiintoainetta. Pinta-
valutuskenttiä voidaan perustaa myös kos-
teikkojen yhteyteen aina silloin, kun ympä-
röivien alueiden kuivatustilanne ei siitä 
kärsi. Ojien kaivukatkot toimivat pintavalu-
tuskenttien tapaan, mutta pienoiskoossa. 

KUVA: ALEXANDRA ANTELL / WWF  

Soiden ennallistaminen           
Suot ovat luonnollisia vesienhallintakoh-
teita, jotka varastoivat vettä ja tasaavat vir-
taamia. Ojitusten myötä suoalueiden ve-
denpidätyskyky heikentyy huomattavasti. 
Vedenpidätyskyvyn menettämisen lisäksi 
metsätaloutta varten ojitetut suoalueet 
kuormittavat vesistöjä ravinteilla, kiintoai-
neella ja orgaanisella hiilellä. Kohdekoh-
taisesti tulisi pohtia, olisiko soita mahdol-
lista ennallistaa esimerkiksi alueilla, joilla 
metsä kasvaa ojituksista huolimatta hei-
kosti. Huonotuottoisen metsän sijaan 
maanomistaja voisi edistää alueen vesien-
hallintaa ja lisätä monimuotoisuutta. 

KUVA: SHUTTERSTOCK

Soiden ennallistamisella saadaan niin monimuotoisuus- kuin vesistö-
hyötyjä.

Kiinnostuitko maa- ja metsätalouden vesiensuojelusta?
Ota yhteyttä: 
Suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen, WWF, p. 050 471 9785,  
viivi.kaasonen@wwf.fi, ja 
sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF, p. 040 500 6968, 
jenny.jyrkankallio-mikkola@wwf.fi  

METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUTOIMENPITEET
Metsätalous kuormittaa vesistöjä tuoreiden tutkimusten mukaan aiemmin luul-
tua enemmän, erityisesti turvemailla. Ravinteita valuu vesistöihin varsinkin oji-
tusten ja avohakkuiden yhteydessä. Metsätalouden vesienhallinta on tärkeää, 
sillä metsät sijaitsevat yleensä valuma-alueiden latvavesillä. Kun vettä pidätetään 
ja virtaamaa tasoitetaan valuma-alueen yläpäässä, ongelmat vähenevät alempa-
na valuma-alueella. Metsätalouden vesiensuojelu on erityisen tärkeää purojen, 
norojen ja jokien rantametsissä. 


