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HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 

Seutuhallitus  Pöytäkirja Nro 5/2021 
Kokousaika:  

Torstai 26.8.2021 klo 14.00-16.01 
Kokouspaikka: Haapaveden kaupungintalo, valtuustosali, Haapavesi 
Saapuvilla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poissa: 
 
 
 
 
 

Seija Junno 

Matti Konola 

Anri Kolehmainen 

Alpo Konola 

Mirja Kotisaari 

Ilmari Ojakoski 

Viljo Saukko  

Ronald von Schulmann 

 

Tarja Bäckman 

 

Kimmo Hinno 

Ismo Mäkeläinen 

Pirre Seppänen 

 

Matti Leiviskä 

Päivi Ollila 

Heino Vuorenmaa 

Mikko Hyvärinen 

 

Eila Pihkakoski 

Aimo Suorsa 

Pilvi Härmä 

 

pj. Siikalatva,  

vpj. Pyhäntä,  

jäsen, Haapavesi,  

jäsen, Siikalatva,  

jäsen, Pyhäntä,  

varajäsen, Siikalatva,  

jäsen, Haapavesi,  

jäsen, Haapavesi,  

 

seutujohtaja,  

 

KJ, Haapavesi,  

KJ, Pyhäntä,  

KJ, Siikalatva,  

 

asiantuntija, KV pj. Pyhäntä,  

asiantuntija, ent. KV pj. Haapavesi, 

asiantuntija, KV pj. Haapavesi 

projektinvetäjä, 51-53 § 

 

jäsen, Siikalatva 

asiantuntija, ent. KV pj. Siikalatva,  

asiantuntija, KV pj. Siikalatva 

 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus: 

 

Asiat: 47-60 
Pöytäkirjan 
tarkastajat 

Valittiin Ilmari Ojakoski ja Matti Konola pöytäkirjantarkastajiksi.  

 
  

  
 
Pöytäkirjan 
allekirjoitus ja 
varmennus: 

 

Seija Junno                           Tarja Bäckman 

 

 

 
Pöytäkirjan 
tarkastus: 

Tarkastusaika:  

 

 
  

Pöytäkirja tarkistetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.               
  

 

Pöytäkirja on 
pidetty yleisesti 
nähtävänä 

 
Kuntayhtymän toimistossa   
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47 § 

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 

  

 

 

Päätösesitys: 

 

 Kokous on päätösvaltainen. 

 

 

Päätös:  

 

 Hyväksyttiin. 
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48 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

 

Päätösesitys:  

 

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

 

Päätös: 

 

Valittiin Ilmari Ojakoski ja Matti Konola pöytäkirjantarkastajiksi.  
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49 § 

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

 

 

Päätösesitys: 

 

Hyväksytään etukäteen lähetetty esityslista kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.  

 

 

Päätös: 

 

 Hyväksyttiin. 
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50 § 

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN  

 

Kuntayhtymän nykyisen seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan toimikaudet päätty-

vät kuntavaalien jälkeen.  

 

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhty-

män ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, johon kunkin jä-

senkunnan hallitus nimeää edustajia seuraavasti: Haapaveden kaupunki kolme, Siika-

latvan kunta kolme ja Pyhännän kunta kaksi edustajaa.  

 

Yhtymäkokouksen tehtävänä on mm. valita yhtymähallituksen (seutuhallitus) ja tar-

kastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä näiden toimielinten puheenjohtajistot. 

  

 

Päätösesitys: 

 

Seutuhallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle 9.9.2021 klo 19.00 Pyhännän 

kunnantalolle ja esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous valitsee seutuhallituk-

seen toimikaudeksi 2021-2023 kahdeksan jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen 

varajäsenen.  

 

Edelleen yhtymäkokous valitsee seutuhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan ja  

 

valitsee tarkastuslautakuntaan kolme jäsentä toimikaudeksi 2021-2025 ja heille kulle-

kin henkilökohtaisen varajäsenen ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajan. 

 

Keskustelun jälkeen todettiin, että myös tarkastuslautakunnan toimikausi on ollut ai-

kaisemmin kaksi vuotta. Seutujohtaja muutti päätösesitystään kuulumaan, että yhty-

mäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan kolme jäsentä toimikaudeksi 2021-2023. 

 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin  
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51 § 

SIIKAJOEN LATVAOSIEN KUNNOSTUSHANKKEEN TILANNE 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kansallisista varoista myöntänyt seutukunnalle 

rahoituksen Siikajoen latvaosien kunnostushankkeeseen. Hankkeen toteutusaika päät-

tyy 30.10.2021. Työn toteuttavaksi konsultiksi on valittu Maveplan Oy, jonka selvi-

tystyö on tehty tämän kesän aikana. Selvityksen tuloksia esiteltiin paikallisille asuk-

kaille Tavastkengällä pidetyssä tilaisuudessa 3.8.2021. Hankkeen rahoitukseen sisäl-

tyy yhden koskikohteen kunnostaminen. Nykyisen hankkeen aikana kunnostettavaksi 

kohteeksi valittiin Törmäsenjoen Myllykoski Tavastkengällä. Kohteen kunnostukseen 

on saatu Pohjois-Pohjanmaan ELY:n myönteinen lausunto 18.8.2021.  

 

Hankkeen selvityksessä on voitu hahmottaa Siikajoen latvaosilta kunnostustoimenpi-

teiden seuraavat kohdealueet ja hankkeiden sisältö.  

 

 

Päätösesitys: 

 

Päätetään, toimiiko seudun kuntayhtymä vai kunnat jatkohankkeiden hakijana.  

 

Päätös: 

 

Päätettiin yleisenä linjauksena, että seutukunta voi toimia yksittäisten jäsenkuntien 

alueella toimivien hankkeiden hakijana ja hallinnoijana perusteluissa tapauksissa. 

Näin toimittaessa ko. kunta yksin vastaa hankkeen kuntarahoituksesta, eikä rahoitus 

tule seutukunnan budjetista.  

 

Siikajoen latvaosien kunnostushankkeen jatkotoimenpiteistä ensimmäinen vaihe koh-

distuu vain Pyhännän kunnan alueelle, mutta jo seuraava vaihe kohdistuu myös Siika-

latvan kunnan alueelle. Molemmilla hankkeilla on yhteisvaikutus Siikajoen yläosien 

tilaan.  

 

Päätettiin, että seutukunta voi toimia Pyhännän kunnan alueella olevien koskien kun-

nostushankkeen hakijana. Kuntarahoitus hankkeeseen tulee Pyhännältä.  
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52 § 

LAMUJOKI LAINEHTIMAAN -HANKKEEN TILANNE 

  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kansallisista varoista myöntänyt seutukunnalle 

rahoituksen Lamujoki lainehtimaan -hankkeeseen. Hankkeen toteutusaika päättyy 

15.10.2021. Työn toteuttavaksi konsultiksi on valittu Ramboll Oy, jonka selvitystyö 

Lamujokea kuormittavan Naarastenojan tilasta ja suunnitelma sen kunnostamistoimik-

si valmistui jo vuoden 2020 alkupuolella. Työn etenemisen edellyttämiä yleisötilai-

suuksia ei koronapandemian ja seutukunnan henkilöstömuutosten takia ole kyetty jär-

jestämään aikaisemmin. Yleisötilaisuus järjestettiin Siikalatvan kunnantalolla 

12.8.2021. Hankerahoitus mahdollistaa kahden kunnostuskohteen tarkemman suunnit-

telun ja toinen kohteista pystyttiin yleisötilaisuudessa päättämään. Toisen kohteen 

päättämiseksi tarvitaan vielä lisätietoja kohteiden maanomistajista.  

 

Liitteenä oleva raportti ei ole lopullinen vaan täydentyy vielä yleisötilaisuuden annin 

mukaisesti.  

 

 

Päätösesitys:  

 

Merkitään tiedoksi. 

 

 

Päätös:  

 

 Merkittiin tiedoksi.  
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53 § 

ALOITE SIIKAJOEN JA SEN VALUMA-ALUEEN VESIENHOITOASIASSA 

 

Kolme Siikajokivarren kiinteistönomistajaa on tehnyt kaikille Siikajoen vesistöalueen 

kunnille aloitteen, jossa vaaditaan Siikajoen vesistön ja valuma-alueen vesiensuojelul-

lisia toimia yhdennettäväksi ja ongelmien korjaamista keskitetysti. Jokaisen vesistö-

alueen kunnan tulisi sitoutua tähän yhteisponnistukseen. Kuntien tulisi yhteisesti pal-

kata Siikajokialueen koordinaattori, joka toimisi pitkäjänteisesti vesistön ekologisen ja 

hydrologisen tilan palauttamiseksi EU:n vesipuitedirektiivin mukaiseen tilaan. Koor-

dinaattorin tulisi olla ympäristöammattilainen, jonka tehtäviin kuuluisi vanhojen käyt-

tökelpoisten suunnitelmien päivitys, uusien osahankkeiden valmistelu, rahoitus, vies-

tintä, asiantuntijaneuvottelut, ohjausryhmän ajan tasalla pitäminen ja tuloksekkaan to-

teutuksen varmistaminen. 

 

Kuullaan tässä yhteydessä mahdollisuuksien mukaan Siikajoen vesistöverkostohank-

keen vetäjän Mikko Hyvärisen esittely hankkeen tilanteesta.   

 

Päätösesitys: 

 

Päätetään aloitteeseen vastaamisesta. Päätösesitys annetaan kokouksessa.  

 

Kuultiin Mikko Hyvärisen selostus meneillään olevan Siikajoen vesistöverkostohank-

keen toiminnasta.  

 

Käydyn keskustelun perusteella seutujohtajan päätösesitys oli, että aloitteessa esitetty 

asia on tärkeä. Seutukunta ja kunnat toteuttavat jo tähän päämäärään tähtääviä toimia. 

Jokainen kunta valmistelee oman vastauksensa aloitteeseen, koska se on toimitettu 

kaikkiin kuntiin. 

 

Päätös: 

 

 Hyväksyttiin.  
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54 § 

OSATA, MUUTTUVAN TYÖELÄMÄN OSAAMISTARPEET -HANKKEEN HAKEMUS 

 

 

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK 

ry. ovat valmistelleet otsikon mukaisen yhteisen ESR-rahoitushakemuksen. Hankkeen 

tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin digitalisaation 

ja laadun näkökulmasta. Tavoitteena on yritysten osaamistason nostaminen digitaali-

sessa viestinnässä ja tuotannollisten yritysten toiminnanohjauksessa. Palvelualoilla on 

tavoitteena nostaa osaamistasoa sähköisessä kaupankäynnissä. Hanke toteutetaan kou-

lutus-, ohjaus-, neuvonta-, ja asiantuntijapalvelua käyttäen. 

 

Hankkeen valmistelutyöryhmä on todennut ja listannut seuraavat asiat hankkeen ta-

voitteiksi: osaamistaso nousee, tuotetaan korkeamman tason osaamista, työtehtävien 

vaatimustasoa voidaan nostaa, tuottavuus paranee, työurat pidentyvät, työhyvinvointi 

lisääntyy, vastataan muuttuvaan elinkeinorakenteeseen, työssä olevan aikuisväestön 

koulutuksen saavutettavuus paranee, yritysten kilpailukyky ja kasvunmahdollisuudet 

paranevat, työ ja koulutus voidaan yhteensovittaa ja vastataan hankealueella olevaan 

kohtaanto-ongelmaan. Työelämän muutoksista johtuen valmistelutyöryhmä on nosta-

nut em. neljä koulutusteemaa esille ja näihin asioihin on yhdessä päätetty puuttua ja 

satsata.  

 

Hankkeen suunniteltu totutusaika (3 v.) on 1.11.2021-31.10.2024, mutta riippuu siitä, 

milloin uuden ohjelmakauden rahoitus avautuu haettavaksi.  

 

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä toimii hankkeen osatoteuttajana. 

NIHAK on päähakija. Hankkeelle haetaan 80 % EU- ja valtion rahoitusta. Hankkeen 

kokonaiskustannusarvio kuntayhtymämme osalta on 249 600 €, josta kuntayhtymän 

omarahoitusosuus on 49 920 €. 

 

 

Päätösesitys: 

 

Hyväksytään hankehakemus.  

 

 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin  
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55 § 

 

SEUTUSTRATEGIAN KONSULTIN VALITSEMINEN 
 

 

Seutuhallitus on aiemmin päättänyt seutustrategian laatimisen käynnistämisestä ja että 

työssä käytetään ulkopuolista asiantuntija-apua.  

 

Seutujohtaja on pyytänyt kolmelta taholta tarjoukset seutustrategian perustietomateri-

aalin tuottamisesta, työpajojen vetämisestä ja strategia-asiakirjan laatimisesta. Tar-

jouspyynnön arvo ei ylittänyt hankintojen kansallista kynnysarvoa.  Tarjouspyyntöön 

saatiin kaksi tarjousta, jotka molemmat ylittivät huomattavasti tehtävään budjetoidun 

summan. Toisen tarjoajan kanssa on jatkettu neuvotteluja supistetun tehtävänannon 

perusteella.   

 
 

 

Päätösesitys: 

 

Tilataan Asiantuntijakeskus Gordionpro Oy:ltä strategian laatimisen pohjatietojen 

tuottaminen hintaan 10 000 € (alv. 0). Työhön sisältyy tausta- ja trenditietojen tuotta-

minen, tietolähteiden keruu, tietojen keruu, tietojen yhdistely ja analysointi sekä tieto-

jen visualisointi. 

 

Päätös: 

 

 

Hyväksyttiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/b710a006-b7f9-4c49-8d8d-9e6a99bd5667

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 
Seutuhallitus 26.8.2021 

 

12 

56 § 

SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 

   

Seutujohtajan viranhaltijapäätösluettelo on nähtävänä kokouksessa.  

 

Päätösesitys: 

 

Seutuhallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset eikä ota niitä käsittelyyn. 

   

Päätös: 

 

 Hyväksyttiin. 
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57 § 

UUSIEN TOIMITILOJEN AVOIMET OVET  

 

Seutukunnan kehittämiskeskuksen uusien toimitilojen käyttöönottoa juhlistetaan 

avoimet ovet -tilaisuudella.  

 

Päätösesitys: 

 

 Päätösesitys ajankohdasta annetaan kokouksessa.  

 Seutujohtaja esitti, että avoimet ovet pidettäisiin 24.9. koko päivän ajan.  

 

 Päätös: 

 

Hyväksyttiin.  
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58 § 

 

MUUT ASIAT 
 

 Syksyn kokousaikataulu ja menettelytapa. 
 

Lisäksi Kimmo Hinno nosti esille uhkana olevat suuret poliisin kustannusten leik-

kaukset, jotka kohdistuisivat nimenomaan maaseutualueille, kuten Haapaveden toimi-

pisteeseen. Hän pyysi kaikkia olemaan yhteydessä vaikuttajiin tässä asiassa.  
 

 

Päätösesitys: 

   

Seutujohtaja esitti, että entisen tavan mukaan kokoukset pidetään jokaisen kuun vii-

meinen torstai klo 14.  

 

Seutukunnan toimesta ollaan myös yhteydessä kansanedustajiin poliisien määräraha-

asiassa.               

 

Päätös: 

 

Hyväksyttiin.  
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59 § 

 

ILMOITUSASIAT 
 

   

Seutujohtaja kertoo ajankohtaisista asioista.  

 

- Hanketilanne 

- Edellisen seutujohtajan Hannu Saarisen läksiäiset Piippolassa 31.8.2021 klo 

14.30-18.00 

- Kerttu Saalasti -palkinnon saajiksi voi tehdä ehdotuksia kuun loppuun saakka.  

 

Päätösesitys: 

 

Merkitään tiedoksi. 

   

Päätös: 

 

 Merkittiin tiedoksi.  
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 Päätösesitys: 

  

 Puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

 Päätös 

Puheenjohtaja Seija Junno kiitti seutuhallituksen jäseniä kuluneista yhteistyön vuosis-

ta ja päätti kokouksen klo 16.01.  
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1. YLEISTÄ 
Siikajoen latvan virtapaikkojen inventointi ja kunnostussuunnittelu kattoi 35 kilometrin uomamatkan 
Pyhännän kunnan alueella Kajaanintiestä Ylipään Ruottalankoskelle (kuva 1). Työn tilaajana toimii 
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän hanke, jolle Pohjois-Pohjanmaan Ely keskus oli myöntänyt 
rahoituksen. Työn pääurakoijana toimi Maveplan Oy.  

 

2. TYÖN TAVOITE 
Tilatun työn sisällöllisenä tavoitteena oli: 

a. Tutkitaan Siikajoen latvaosien kunnostustarve ja -mahdollisuudet. 
b. Laaditaan mahdollisimman monen peratun kosken ennallistamissuunnitelma. 
c. Valitaan pilottikohteeksi yksi koski, jolle laaditaan yksityiskohtainen ennallistamissuunnitelma ja 

kunnostetaan koski. Toimenpiteet pilottikunnostuskohteella eivät saa vaikuttaa veden korkeuteen, 
koska se vaatisi todennäköisesti vesilain mukaisen luvan. Kynnysten ja vedenkorkeuksien 
mallintaminen kuitenkin kuuluu toimeksiantoon. 

 

3. MENETELMÄT 
Inventointi tehtiin välillä Kajaanitie-Tavastkenkä jokivartta kävellen ja välillä Tavastkenkä-Ruottalankoski. 
kanootilla. Virtapaikat kahlattiin kattavasti läpi ja niistä kirjattiin tiedot uoman ja rantojen 
luonnontilaisuudesta, perkuuosuuksista ja perkuukivien sijainneista, uoman kivien kokojakaumista, 
sammaleisuudesta, luonnonsoran esiintymisestä, syvyysvaihtelusta ja virtaaman jakautumisesta. Kaikki 
virtakohteet valokuvattiin ja videoitiin. Myös suvantoväleiltä otettiin valokuvia. Tärkeimpien maastokohtien 
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kuten nivojen ja koskien rajojen sijainnit ja luonnonsoraesiintymät merkittiin GPS pisteillä. Virtakohteiden 
leveysvaihtelu mitattiin ja pinta-alat laskettiin kertomalla kohteen pituus keskileveydellä. 

Maastotyön tekivät FM Arto Hautala (Tmi Arto Hautala) ja biol. yo Aaro Pudas (Maveplan Oy) aikavälillä 11.-
17.6.2021. Virtaama oli tuolloin jo laskenut selvästi alle keskivirtaaman. 

Ruottalankoskella ja sen pohjapadolla tehtiin Markus Niemelän (Maveplan Oy) toimesta erikseen korko- ja 
maastomallinnusmittaukset  

Työn korkeustiedot ovat N2000 ja sijaintitiedot EurefTM35 järjestelmässä. 

4. TULOKSET 
4.1 Uoman luonnontilaisuus ja perkuualueet 
Inventoitu uoma voidaan jakaa kolmeen selvästi erottuvaan osaan (kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Siikajoen latvaosan uomatyypit 

 

4.1.1 Pääosin luonnontilainen yläjuoksu (kuva 2) 
Ylin osuus Kajaanintiestä Pahkapuron yhtymäkohtaan on sekä uomaltaan että rannoiltaan pääosin 
luonnontilainen. Uoma ja rantametsät ovat valtion omistuksessa ja jokivarsivyöhykkeen metsät on valtion 
metsätalouden alue-ekologisessa suunnittelussa suojattu hakkuutoimilta (retkikartta.fi).  
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Uoma on alueella pienipiirteinen ja virtapaikkojen pinta-alat ovat pienehköjä. Alueella on varjoisuuden ja 
suojaisuuden puolesta hyvää potentiaalia taimenelle ja muulle virtavesieliöstölle. Uomassa on hyvin 
liekopuuta. Uoman järvisyys on vähäinen ja ajoittain virtaama voi käydä vähiin tai liki loppua. Uoman 
varjoisuus kuitenkin edesauttaa eliöstön säilymistä kuivien kausien yli suvanteisillakin osuuksilla. Jakson 
yläosalla Kajaanitien alapuolella on runsaasti merkkejä majavien vanhoista padotuksista. Patoalueilla 
rantapuustoa on kuollut laajasti. Samoilla alueilla rantamaat ovat hiekkaisia ja silttisiä ja mahdolliset 
metsien kuivatusojitukset tulee tehdä huolella, jotta virtapaikkojen kivivälejä tukkivilta kiintoainepäästöiltä 
vältyttäisiin 

Jakson kosket ovat pääosin perkaamattomia ja vähäiset perkuut ja muut haitat voidaan korjata käsin 
tehtävin kunnostuksin. Pääasiallinen kunnostustoimi alueella on taimenelle sopivien kutusoraikkojen 
rakentaminen. Muutamilta koskilta löytyy myös luonnonsoraa. 

 

   

Jaksolle tyypillisiä koskinäkymiä. Vasemmalla Karhukoski I ja oikealla Pikkukoski 4 
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Yläkuva: jaksolle tyypillisintä varjoisaa suvantonäkymää 

Alakuva: Kajaanintien alapuoleista vanhaa majavapatoaluetta, missä näkyy myös alueen maaperän 
eroosioherkkää hiekka- ja silttikerrostumaa. 
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4.1.2 Vaihtelevasti uittoperattu keskijuoksu (kuva 2). 
Jakson alussa Siikajoki nimellä virtaava puro ja koillisen suunnalta laskeva Pahkapuro yhtyvät laajemmaksi 
joeksi.  Uoman etelärannan metsät ovat asutuksen läheisyyteen Kontiokankaalle saakka edelleen valtion 
omistuksessa ja niillä on yläjuoksun tapaan luonnontilaiset suojavyöhykemetsät. Pohjoisrannan metsät ovat 
yksityisiä ja niillä suojavyöhykkeiden laatu vaihtelee suuresti. Uoman vesialue on pohjoisesta laskevaan 
Varsapuroon saakka valtion omistuksessa ja sen jälkeen valtion ja osakaskuntien omistuksessa. 

Uoman koskipaikat ovat jaksolla vaihtelevasti uittoperattuja. Perkaukset ovat olleet mitä ilmeisemmin 
pääosin käsityönä tehtyjä ja uomasta on vain vedetty suurimpia uittoa haitanneita kiviä rantaviivan 
läheisyyteen. Koskien väliset erot perkuiden laajuudessa vaihtelevat ja jaksolla on myös luonnontilaisia 
koskijaksoja. Alueella kunnostustyöt jakautuvat sekä konekunnostusta vaativiin kohteisiin (pääosin jakson 
loppuosalla) että käsin kunnostettaviin kohteisiin (pääosin jakson yläosalla). Jaksolla on lähes 10 erityisen 
näyttävää koskijaksoa, joilla on kunnostamalla myös merkittävää maisema- ja virkistysarvoa. Jaksolta löytyy 
harvakseltaan luonnonsoraikkoja, mutta on myös selvää tarvetta lisäsorastuksille. 

  

 

 

 

 

Vahvimmin uittoperatuille koskille 
tyypillisiä näkymiä, joissa sivuun 
siirretyt kivet löytyvät uoman 
rannalta. Yläkuvassa Kaltiokoskea ja 
alakuvassa Huttulankoskea. 
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Alueella on myös luonnontilaisia ja näyttäviä suvantojaksoja. 

Yläkuva Taskupuron-Varsapuron laskupaikkojen tienoon pitkältä suvantojaksolta 

Alakuva Kontiokankaan yläpuoleisesta erityisen syvälle hiekka-soramaastoon syöpyneestä uomasta 
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4.1.3 Voimakkaasti kuivatusperattu alaosa (kuva 2) 
Tavastkengän kylän Leiviskästä, tarkemmin Vanhanjoenmutkasta, Ruottalankoskeen saakka uoma on 
kuivatusperattu 1960-luvulla. Uoman vesipinta laskee tällä liki 12 kilometrin välillä vain noin metrin, eikä 
uomassa ole enää nähtävissä koskijaksoja vaan vain muutama nivamainen ja kovapohjainen virtaamakohta. 
Uoma kulkee pääosin peltoalueiden keskellä. 

Ruottalankoski on aikoinaan niin ikään perattu näkymättömäksi, mutta noin 100 m sen yläpuolelle on 
perkuiden jälkeen rakennettu noin 1,3 m korkea pohjapato ylläpitämään yläpuoleista vesikorkeutta ja 
estämään rantamaiden sortumista uomaan (kuva 3). 

Inventointiaikaan vallinneessa keskivirtaamaa vähäisemmässä virtaamassa jakson yläosalla oli 
rantapenkoissa runsaasti veteen valuvia syöpymiä tai vähintään vesipinnan yläpuolella noin 0,5 m korkeat 
kasvittomat ja jyrkät syöpymäreunat. Syöpymät ja kasvittomat rannat vähenivät ja katosivat lopulta 
kokonaan sitä mukaan kuin Ruottalankosken pohjapato alkoi enemmälti vaikuttamaan vesikorkeuteen. 

 

  

Yläkuva: jakson yläosan syöpymärantoja 
Alla vasemmalla: keskiosan lievemmin ja ”siistimmin” syöpynyttä rantaa 
Alla oikealla: Ruottalankosken pohjapadon vaikutusalueella rantapenkat ovat kasvittuneet ja 
syöpymättömät 
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Panoraama peratun Ruottalankosken yläpuoleisesta pohjapadosta. Padon tiivisteenä ja tason määrääjänä 
on sen yläosassa ponttilankutus. 

 

Kuva 3.  Ruottalankosken alueen nykytilanne 
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4.2 Kosket ja nivat 
Tulokset koskevat vain ylä- ja keskiosan luonnontilaista tai uittoperattua osuutta (kuva 2). Alaosan 
kuivatusperkuuosuudelle ei voitu sen nykytilassa osoittaa varsinaisia virtapaikkoja, eikä Ruottalankosken 
pohjapatoa katsottu järkeväksi kirjata tuloksiin mukaan. 

Inventoinnin tulokset ovat kokonaisuudessaan taulukoituna excel-tiedostoon 
’SiikajLatvan_Inventointi_2021.xls’ sekä siitä tulostettuun pdf-taulukkoon (liite 1). Nämä aineistot on 
luovutettu tilaajalle. Tarkempi paikkatieto- ja kunnostussuunnitteluaineisto löytyy 
’Siikalatvan_Kunnostussuunnitelma_2021.dwg’ tiedostosta. Ruottalankosken ja pohjapadon alueen 
mittausaineisto on talletettu ’Siikajoki mittaukset 240621 N2000 ETRS-Tm35fin.dwg tiedostoon. Myös 
näihin tiedostoihin on tilaajalla ja joen myöhemmillä kunnostajilla käyttöoikeus. Ne säilytetään Tmi Arto 
Hautalan arkistossa, mihin tarvitsijoille lähetetään aineiston latauslinkki. 

Siikajoen inventoidulla latvalla on 0,9 hehtaaria nivaa ja 2,7 hehtaaria koskia eli virtapaikkoja yhteensä 3,6 
hehtaaria. Erillisiä virtapaikkoja kirjattiin 41 kappaletta (liitteet 1 ja 2). Inventoinnissa läheisiä 
koskikynnyksiä ja niiden lyhyitä matalavetisiä välisuvantoja (=koskisuvantoja) käsiteltiin yhtenä 
kokonaisuutena ja virtapaikkana. Jokainen kynnys erilliseksi merkitsemällä lukumäärä olisi noussut 10..20 
kappaleella. 

Kohteista 14 kpl (nivaa 0,2 ha, koskea 0,3 h, yhteensä 0,5 ha) voidaan säilyttää nykyisellään ilman mitään 
toimenpidetarvetta. Ne ovat joko rakenteeltaan hyviä tai niin pienialaisia, ettei esimerkiksi kutusoraikkojen 
rakentaminen niille ole mielekästä. (liitteet 1 ja 2). 

Kohteista 10 kpl (nivaa 0,2 ha, koskea 0,4 ha, yhteensä 0,6 ha) on luonnontilaisia tai korkeintaan hieman 
muokattuja virtapaikkoja, joiden kunnostukseen tarvitaan lähinnä kutusoraikkojen lisäämistä. Kohteissa 
saattaa olla myös puhdistusta kaipaavia luonnonsoraikkoja tai pienialaisia ja pienimuotoista muokkausta 
tarvitsevia uomakohtia. Nämä kohteet ovat kunnostettavissa käsin ilman kaivinkonetyötä, mahdollista 
kutusoran paikalle tuontia lukuun ottamatta. (liitteet 1 ja 2). 

Kohteista 17 kpl (nivaa 0,4 ha, koskea 2 ha, yhteensä 2,4 ha) on siinä määrin uittoperattuja kohteita, että 
niiden kunnostaminen vaatii konetyötä.  Kohteiden yhteinen muokattava uomapituus on 1770 m ja 
kohteittainen vaihteluväli 10…250 m. Niissä uomaan levitettävän kiviaineksen yhteismäärä on noin 500 m3 
poikaskiveä (perattua sekakiveä) ja 1400 kpl yksittäisiä lohkarekiviä. 

4.2.1 Kunnostussuunnitelmat 
Kaikista joko käsi- tai konekunnostusta vaativista kohteista laadittiin kunnostuksen suunnitelmapiirustus. 
(liitteet 3 ja 4).  Piirustuksia on yhteensä 27 kpl. Niiden esittämän kohteen sijainti ilmenee liitteestä 2. 
Useimmissa piirustuksissa on esitetty myös joitakin koordinaattipisteitä maastopaikannuksen 
helpottamiseksi. 

Varsinaisesta inventointiuomasta erillisenä kohteena suunniteltiin myös Tavastkengän kylän alueella 
Siikajokeen laskevan Törmäsenjoen alimman kosken, Myllykosken, kunnostus. Kyseinen koski on perattu 
kuivatustarkoituksella yläosaltaan melko syväksi, mutta sekin on edelleen maisemallisestikin näyttävä 
koskijakso ja sillä on hyvä kunnostuspotentiaali. Kohde voidaan kunnostaa ilman vaikutusta yläpuoleiseen 
kuivatukseen. Kunnostussuunnitelma on liitteenä 5.  

4.2.2 Ensisijaiset kunnostuskohteet 
Ensisijaiset ja kiireellisimmät kohteet, joista kannattaa aloittaa, mikäli kunnostuksia tehdään tai 
tuki/kotiutusistutuksia aloitetaan vaiheittain, on esitetty kehystettynä kohdetaulukossa (liite 1 ja 
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’SiikajLatvan_Inventointi_2021.xls’ -tiedosto). Kohteita on yhteensä 16 kappaletta. Niistä 12 kpl on 
konekunnostettavia. 

Kappaleen 2 c-kohdassa mainituksi pilottikunnostuksen kohteeksi esitetään uittoperatuista kohteista 
tärkeysjärjestyksessä: 

1. Kohde 29, Huttulankoski (kunnostuksen kustannusarvio 7500 € 
2. Kohde 37, Korpelankoski (kunnostuksen kustannusarvio 5000 € 
3. Kohde 38, Ämmänkoski (kunnostuksen kustannusarvio 2500 € 
4. Kohde 40, Leiviskänkoski (kunnostuksen kustannusarvio 3500 € 

On myös mahdollista jättää kaikki uittoperatut kohteet yhtenäiseen, erillisesti rahoitettavaan 
kunnostuskokonaisuuteen ja kunnostaa pilottikohteena Törmäsenjoen Myllykoski (kustannusarvio 5000 €). 
Sen kunnostus saattaa kuitenkin vaatia erillistä luvitusta tai vähintään Ely-keskuksen positiivista lausuntoa 
ja koskiniskan yläpuoleisen vaikutusalueen maanomistajien suostumusta työlle. Tämä siitä huolimatta, että 
kunnostus ei tosiasiallisesti vaikuttaisi yläpuoleiseen vedenkorkeuteen tai kuivatukseen. 

Kustannusarviot on laskettu periaatteella 20 €/kunnostettava uomametri, mihin sisältyy kaikki konetyön ja 
materiaalien kustannukset pois lukien mahdollisen vesistövaikutusseurannan sekä työnjohdon 
(kunnostuksen asiantuntijan) kulut. 

5. ESITYS JATKOKSI 
5.1 Uittoperattujen kohteiden kunnostaminen 
Siikajoen vesistöalueella viimeinen uitto on tiettävästi tehty vuonna 1963 ja alueen uittosäännöt purettu 
vuonna 1974 1). Tuolloin purkupäätöksiin ei vielä sisällytetty koskien kunnostusvelvoitetta vaan pelkästään 
joidenkin erityisten uittolaitteiden poistaminen uittouomista. Kunnostusvelvoite kivien palauttamisesta 
otettiin Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä käyttöön vuodesta 1977 lähtien ja myöhemmin 
vuodesta 1986 lähtien myös kutusoraikkojen täydennys tuli KHO:n päätöksellä mukaan velvoitteisiin 2). 
Uiton jälkeiset kunnostusvelvoitteet on pääsääntöisesti suoritettu valtion rahoittamana ja toimesta 
(vesipiirit>ympäristökeskukset>Elyt).  

Siikajoen uittoperatut kosket ovat näin jääneet väliinputoajaksi kunnostusten suhteen. Yhdenvertaisuuden 
ja luonnontaloudellisen tärkeyden näkökulmasta on kuitenkin odotettavissa, että harkinnanvaraisia 
vesistökunnostusrahoja on hyvin saatavissa näiden kohteiden kunnostamiseen 2). Mikäli 
kunnostushankkeelle löytyy julkisluonteinen hakija (kunta, seutukunta, osakaskunta, kalatalousalue), lienee 
kunnostukseen mahdollista saada 100 % avustus. 

Uittoperatut kivet ovat pääosin edelleen vesialueella, eikä niitä ole nostettu rantapenkalle. Perkaus on näin 
hyödyttänyt vain uittoa, eikä sillä ole tavoiteltu keski- ja ylivesikorkeuksien laskua tai laajempaa 
kuivatushyötyä. Perkaus ei ole vaikuttanut uoman tulvimiseen, koska uoman poikkileikkauksen 
kokonaispinta-alaa ei ole muutettu. Näin ollen myös mahdollinen kunnostus eli kivien levitys takaisin 
uomaan voidaan tehdä ilman kuivatus- tai tulvahaittoja. Lähtökohtaisesti kunnostus voitaneen tehdä Elyn 
valvontalausunnoilla ilman AVI:n lupakäsittelyä. Kyseessähän on moraalisen ja nykyisessä 
oikeuskäytännössä velvoittavaksi säädetyn kunnostusvelvoitteen toteuttamisesta. 
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Nyt tehdyn kunnostussuunnitelman pohjalta on haettavissa rahoitus kunnostustoimille. Kaikkien 
uittoperattujen kohteiden kunnostuksen kustannusarvio on karkeasti 120 000 €. Tästä varsinaisen 
konetyön kustannus on noin 60 000 €, käsinkunnostuksen noin 15 000 € ja loput 45 000 projektinjohdon, 
maastotyönjohdon, mahdollisen vesistöseurannan ja materiaalien kustannusta. 

Luonnontilassa olevien tai vain vähän muokattujen ja valtion omistamien yläjuoksun kohteiden 
parannuskunnostuksista voi neuvotella myös erikseen metsähallituksen kanssa.  

Inventointi-, suunnittelu- ja kunnostustyön jatkosta myös Siikajoen yläjuoksun sivupuroilla (Eteläjoki, 
Pahkapuro, Kuurajoki, Törmäsenjoki…) olisi hyvä käynnistää keskustelut Ely:n ja metsähallituksen kanssa, 
kunhan nyt tehty suunnittelu saadaan toteutettua ja alueellisesta kunnostuksen hintatasosta saadaan 
tarkempaa vertailutietoa. 

1) Vesihallitus 1978: Pohjanmaan pohjoisosan vesien käytön kokonaissuunnitelma. Tiedotus 137. 
2) MMM 2004: Kalataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryhmän raportti. Työryhmämuistio MMM 2004: 9 

 

5.2 Kuivatusperatun alaosan kunnostaminen? 
Ruottalankosken pohjapato lienee tehty 1960 -luvulla sen jälkeen, kun Siikajoen kuivatusperkuun 
yhteydessä oli ensin perattu Ruottalankoski ja sen mahdolliset yläpuoleiset kosket 1). Perkausten myötä 
vedenpinta laski jokiuomassa merkittävästi ja seurauksena oli perkuiden yläpuoleisten rantapenkereiden 
merkittäviä sortumia jokeen. Vedenpinnan nostolla saatiin vastapaine jokeen takaisin ja hietamaiden 
suotovirtaukset jokeen vähemmäksi. Näin törmät saatiin vakautettua ja sortumat kuriin. Padon tausta 
lienee näin sama kuin Siikajoen kunnassa sijaitsevalla Ruukinkosken padolla, joka on rakennettu 
kuivatuksen kompensaatiotyönä valtion toimesta. Ruottalankosken pato lienee siten valtion 
kunnossapidettävä rakenne, mutta tämä selvää varmuudella vasta myöhemmin syksyllä. Asiassa oltiin 
yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen patoasioista vastaaviin viranhaltioihin, mutta he lupasivat 
asian arkistoselvityksen onnistuvan vasta syyskuussa. Tämä matala pato lienee vuosien myötä jäänyt 
heikolle huomiolle. Joka tapauksessa heidän ajatuksensa oli, että kaikki padon muutostyöt vaativat AVI:n 
luvan. 

Siikajoenkin perkuita on aikoinaan tehty kuivatukseen keskittyneen viranomaisen suunnittelemina 
työllisyystöinä, jolloin luonnontaloudelliset ja maisemalliset seikat ovat jääneet taka-alalle. 
Ruottalankosken pato alkaa olla iältään korjausta vaativa pohjapato. Tässä yhteydessä olisi soveliasta 
käynnistää keskustelu Ely:n kanssa padon korvaamisesta luonnonkoskella. Näin joko nykyinen pohjapato 
loivennettaisiin luonnonmukaisemmaksi lopuilla maastosta löytyvillä Ruottalankosken perkuukivillä ja 
mahdollisella muualta tuotavalla lisämassalla. Vaihtoehtoisesti Ruottalankoski voitaisiin kunnostaa 
entiselleen ja mahdollisesti palauttaa myös Ruottalankosken ja Tavastkengän kylän välisiä vanhoja 
koskipaikkoja, jotta myös Tavastkengän alueen uoman sortumisia ja eroosiota saataisiin vähemmäksi ja 
uoma koko matkaltaan luonnollisemmaksi (kuva 4). Tämä kokonaisuus vaatisi vanhojen koskipaikkojen ja 
perkuiden tutkimisen aikoinaan tehdystä mittausaineistoista ja vanhoista kartoista. Tiettävästi uoman 
poikkileikkaukset ja pitkittäisleikkaukset mitattiin aikoinaan vähintään 50 m välein 1). Suunnittelun ja 
toteutuksen tulisi perustua nykyaikaiseen virtaamamallinnukseen, jolloin edelleenkin vältettäisiin haitalliset 
tulvat ja peltojen kuivatusongelmat. 

1) Ruottalankosken lähistöllä asuvan eläkeläisen kanssa käyty keskustelu ( A. Hautala). Eläkeläinen oli ollut 
nuorena mukana maanviljelysinsinööripiirin suorittamissa joen mittaus- ja perkuutöissä, myös 
Ruottalankosken perkuussa,  ja tunsi Ruottalankosken pohjapadon taustan, mutta ei ollut enää mukana sen 
rakentamisessa. 

https://sign.visma.net/fi/document-check/b710a006-b7f9-4c49-8d8d-9e6a99bd5667

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

mailto:arto@artohautala.fi


Siikajoen latvan virtapaikkojen inventointi ja kunnostussuunnitelma 13 
Tmi Arto Hautala   

______________________________________________________________________________________ 
  Rantalantie 29        +358503513208 
      69440 Lestijärvi    email: arto@artohautala.fi 
      FINLAND     www.artohautala.fi 
 

 

Kuva 4. Vinovalovarjostekuvien perusteella selvimmin tunnistettavissa olevat mahdolliset Siikajoen 
kuivatusperatut vanhat koskipaikat välillä Ruottalankoski-Tavastkenkä.  

 

6. LOPUKSI 
Siikajoen latvalta löytyy niin uoman kuin rantametsienkin osalta hienoa jokiluontoa, jota on kunnostuksin 
mahdollista vielä merkittävästi parantaa.   

  

Lestijärvellä 11.7.2021 

 

Arto Hautala, FM 

Liitteet 
Liite 1. Siikajoen latvan  niva- ja koskipaikkojen taulukko 
Liite 2. Siikajoen latvan niva- ja koskipaikkojen sijainti ja kunnostustarve. 
Liite 3. Konekunnostusta vaativien kohteiden suunnitelmapiirustukset 
Liite 4. Käsinkunnostus-/sorastuskohteiden suunnitelmapiirustukset 
Liite 5. Törmäsenjoen Myllykosken suunnitelmapiirustus 
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1. HANKKEEN KUVAUS 

1.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

 

Naarastenoja sijaitsee Siikalatvan kunnassa. Se laskee Lamujokeen noin kuusi kilometriä lounaa-

seen Pulkkilan taajamasta. Hankealueen sijainti on esitetty kuvassa 1-1. Alueen virtaamat ovat 

äärevöityneet. Naarastenoja laskee Lamujokeen Launolanmutkassa, joka kärsii tulvaongelmista. 

 

Tässä suunnitelmassa on selvitetty kuormitusta ja vesistön tilaa maankäyttö, maaperä ja muut 

vesistöalueen olosuhteet huomioon ottaen ja lisäksi ehdotetaan toimenpiteitä ravinnehuuhtoumien 

ja kiintoaineen kulkeutumisen vähentämiseksi. Kiintoainetta on tarkasteltu ravinteiden ohella kat-

tavasti, sillä sen mukana kulkeutuu huomattava määrä ravinnekuormituksesta. Vesistön hydrolo-

gian palauttaminen lähemmäs luonnonmukaista ja viipymän lisääminen valuma-alueella tukee 

osaltaan kuormituksen vähentämistä ja auttaa Launolanmutkan tulvaongelmien ratkaisemisessa. 

Toimenpiteet hajautetaan koko valuma-alueelle, jolloin suojelurakenteiden pinta-ala suhteessa va-

luma-alueeseen on suurempi ja toimenpiteet teknis-taloudellisesti tehokkaampia. Suunnitelmassa 

on keskitytty hajakuormituksen vähentämisen osalta maatalouteen, metsätalouteen ja turvetuo-

tantoon. Haja-asutuksen kuormitusta ei ole tarkasteltu, sillä keväällä 2017 hyväksytyn Valtioneu-

voston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 

(157/2017) myötä haja-asutuksen vesistökuormituksen tulisi jo olla hallinnassa. 

 

 

Kuva 1-1. Naarastenojan valuma-alueen (57.069) sijainti (valuma-alueet © SYKE 2016, taustakartta © 
MML 2019).  

 

1.2 Aikaisemmat hankkeet 

 

Lamujoen alueella on ollut käynnissä Vyyhti II -hanke ”Tavoitteena hyvinvoiva Lamujoki”. VYYHTI 

II – hankkeen valuma-aluesuunnittelussa on ollut näkökulmana, että alueen asukkaiden tietoi-

suutta valuma-alueella tehtävien toimenpiteiden vaikutuksesta itse vesistöön saadaan lisättyä. 

Hankkeessa on todettu, että Naarastenojan alajuoksulla olisi mahdollista toteuttaa vesienhoitotoi-

menpiteitä luonnonmukaisen peruskuivatuksen keinoin. Pilottisuunnitelmassa on myös esitetty viisi 
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kosteikkoa Naarastenojan alajuoksulle ja nostettu esille Launolan mutkan ruoppaustarpeen selvit-

täminen. Alueella on aiemmin toteutettu myös Lamujoki virkeäksi I -hanke, jonka aikana on laa-

dittu suunnitelma Lamujoen maisemanhoidosta ja Kortteisen tekojärven virkistysalueista ja leväh-

dyspaikoista sekä pintavaluntakenttä- ja melontareittiselvitykset. (Vyyhti II -hanke 2017) 

 

Lisäksi Lamujoen valuma-alueella on tehty nykytilaselvitys, jossa on esitetty eri osavaluma-aluei-

den kuormitusta sekä esitetty kunnostustoimenpiteitä yleisellä tasolla. Naarastenojan valuma-alu-

een ongelmiksi on nostettu turvetuotanto, peltoviljely, metsätalous ja haja-asutus. (Pöyry Finland 

Oy 2018). 

 

Lamujoelle on suunniteltu useita koski- ja poikastuotantoalueiden kunnostustoimia VYYHTI-hank-

keessa. Koskikunnostuksia on esitetty useaan eri kohtaan. Hattukoski kivetään, koskeen rakenne-

taan virranohjaimia ja kutusoraa lisäämällä tehdään kaloille poikastuotanto- ja lisääntymisalueita. 

Näiden lisäksi on suunniteltu virkistyskäytön parantamista mm. laitureiden ja melontareitistön 

avulla. Suunniteltuja toimenpiteitä ovat myös Myllykosken, Pitkänpellonkosken ja Junttolankosken 

virtavesikunnostus, mikä tarkoittaa koskiin rakennettavia virranohjaimia ja kutusoran lisäämistä. 

Pulkkilan taajaman alueelle suunniteltuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi Lamujoen virtavesikun-

nostus aktiivisesti laiduntamalla sekä koskikunnostukset (Junttolankoskesta alaspäin). Naaras-

tenojalla ei erityisiä koskiosuuksia ole, mutta Myllykoski sijoittuu noin 2,5 km Naarastenojan ja 

Launolanmutkan alapuolelle. 

 

 

2. VESISTÖN TILA JA KUORMITUS 

2.1 Vesistötiedot ja vedenlaatu 

 

Naarastenojan valuma-alue (57.069) on kooltaan 77,3 km2 (Ekholm 1993). Valuma-alueella ei ole 

järviä. Naarastenoja laskee Lamujoen kautta Siikajokeen. Lamujoen ekologinen tila on arvioitu 

vesienhoidon toimenpidesuunnitelmassa 2016–2021 tyydyttäväksi ja biologinen tila hyväksi. Naa-

rastenojalle ei ole määritetty ekologista tai kemiallista tilaa vesienhoidon toimenpidesuunnitel-

massa. Hyppyriharjun vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (11617002) sijaitsee osittain 

valuma-alueen kaakkoisosassa (Kuva 2-1). 
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Kuva 2-1. Vesistöalueen pohjavesialue (Pohjavesialueet ja valuma-alueet © SYKE 2018, taustakartta © 
MML 2019).  

 

Virtaama 

Kuormituslaskennassa käytetyt virtaamat on arvioitu Lamujoen (130 Lamujoki) mitatun virtaaman 

perusteella. Koko Lamujoen valuma-alue on Naarastenojan valuma-alueen kaltaista tiheästi met-

säojitettua aluetta, jossa peltoja on jokien rannoilla, joten alueiden valunta vastaa hyvin toisiaan. 

Arvioinnissa on otettu huomioon järvisyyden vaikutus. Naarastenojan arvioidut virtaamat on esi-

tetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 2-1. Arvioitu virtaama Naarastenojan alaosassa. 

MNQ [m3/s] MQ [m3/s] MHQ [m3/s] 
0,11 0,76 7,7 

 

Vedenlaatu 

Naarastenojan suulta vedenlaadun tarkkailutuloksia on turvetuotantoalueiden vesistötarkkailusta 

vuodesta 1985 lähtien. Vesistötarkkailussa on kuitenkin ollut välivuosia ja näytteitä ei ole joka 

vuodelta.  

 

Vuosien 2008, 2009, 2014 ja 2017 tarkkailutulosten (Taulukko 2-2) perusteella Naarastenojan 

vedenlaatu on tyydyttävää ja ajoittain heikkoa. Vesi on erittäin humuspitoista, ravinteikasta ja 

väriltään tummaa. Kiintoainetta ja rautaa on vedessä runsaasti. Talvi- ja kesäaikaiset kiintoainepi-

toisuudet eivät huomattavasti eroa toisistaan, mikä voi viitata kuormitukseen pelloilta ja metsäoji-

tuksesta. Vesi on ollut pääasiassa lievästi hapanta. Veden happipitoisuus on ollut keskimäärin tyy-

dyttävä. Heikompia happipitoisuuksia on havaittu sekä kesäisin että talvisin. Sähkönjohtavuus on 

ollut tavanomaisella sisävesien tasolla (5-10 mS/m). Ravinnepitoisuuksiltaan vesi on keskimäärin 

rehevää. Veden ravinteista huomattava osa on ollut liukoisessa, kasveille käytettävissä olevassa 

muodossa. 

 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/b710a006-b7f9-4c49-8d8d-9e6a99bd5667

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



4 

 

 

 

 

 

  

Taulukko 2-2. Naarastenojan vedenlaatu vuosina 2008, 2009, 2014 ja 2017. 

  pH   Happi 

Sähkön-
johta-
vuus COD Kok.P PO4-P Kok.N 

NH4-
N 

NO2-

3-N 
Kloro-
fylli-a 

Kiinto-
aine 

Rauta 
(Fe) Sameus Väriluku 

    kyll.% mg/l mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l FNU mg/l Pt 

Naarastenojan alapää, vuodet 2008, 2009, 2014, 2017                     

Keskiarvo  75 9 6,1 28 67 33 1255 191 213 3,8 14 4713 22 267 

Minimi 5,6 59 6 3,9 15 40 17 760 51 2 0,5 6 2600 9 150 

Maksimi 7,1 85 12 11,4 48 90 60 2400 760 1000 7,9 25 8100 49 450 

N 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 11 16 8 16 16 

 

Tähän selvitykseen liittyen on otettu vesinäytteitä Naarastenojasta kolmesta eri pisteestä heinä-

kuussa ja syyskuussa 2019 sekä helmikuussa 2020 (Kuva 2-2). Molemmilla vuoden 2019 kierrok-

silla vesipinta ojissa on ollut hyvin matalalla. Helmikuun 2020 näyte otettiin lauhojen kelien jälkeen 

isommalla vesimäärällä. Näytteiden vedenlaatu on ollut hyvin samankaltainen kuin aiemmin Naa-

rastenojan alajuoksulla otetuissa yhteistarkkailunäytteissä. Vähiten ravinteita ja kiintoainetta on 

havaittu Naarastenojan sivu-uoman Maitokanavan tarkkailupisteessä RA2. Kuitenkin kaikissa tark-

kailupisteissä vesi on ollut ravinne- ja rautapitoista sekä sameaa, eikä ylä- ja alavirran vedenlaadun 

välillä ole ollut suurta eroa. 

Taulukko 2-3. Naarastenojan vedenlaatu vuosina hankkeeseen kuuluvissa vesinäytteissä. 

  pH   

Säh-
kön-

johta-
vuus Kok.P PO4-P Kok.N NH4-N NO2-N NO3-N 

Kiinto-
aine 

Rauta 
(Fe) Sameus 

    mS/m µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l FTU 

RA1                       

25.7.2019 7 6,8 58 37 590 31 10 120 6 7080 26 

19.9.2019 6,8 6,0 60 41 860 130 7 150 9 5510 19 

25.2.2020  5,9  4,0  35 36  980   110 <0,03   290  3,3  2300  5,5 

RA2                       

25.7.2019 7 6,0 45 31 560 27 14 180 7 5430 19 

19.9.2019 6,9 4,3 37 18 610 <5,0 4 62 6 3330 9 

25.2.2020 5,9   4,1  29  18  1000 55   <0,03   550  4 1300  5,6 

RA3                       

25.7.2019 6,9 6,7 56 40 650 58 12 100 8 8310 28 

19.9.2019 6,9 6,2 56 35 820 78 7 150 14 5310 15 

25.2.2020  5,9  5,6 38  35   1400  92 <0,03   730   4,5 1800  5,8 

 

Lamujoen vedenlaatua on tarkkailtu pisteestä Lamujoki Junn meij yp, joka sijaitsee noin kolme 

kilometriä ylävirtaan Naarastenojan laskupaikasta ja pisteestä Lamujoki Pulkk yp 1,5 km, joka 

sijaitsee noin kuusi kilometriä alavirtaan Naarastenojan laskupaikasta (Kuva 2-2). Pisteet sijaitse-

vat niin kaukana laskupaikasta, että Naarastenojan vaikutusta Lamujoen vedenlaatuun ei voida 

täysin luotettavasti arvioida tarkkailutulosten perusteella. Vedenlaatuun liittyviä seurantoja ei ole 

tehty ennen maatalous- ja suomaiden runsaimpia ojituksia tai ennen Kortteisen tekoaltaan raken-

tamista eli ennen 1970-lukua. Paikallisten mukaan Lamujoen vesi on ollut kirkasta ja kalasto on 

ollut huomattavasti monilajisempaa ja määrältään runsaampaa (Vyyhti II-hanke 2017). 

 

Vedenlaatu Lamujoen molemmissa tarkkailupisteissä on ollut keskimäärin hyvin samanlaista (Tau-

lukko 2-4). Vedenlaatu on myös muistuttanut Naarastenojan vedenlaatua. Ravinnepitoisuudet ovat 

olleet keskimäärin Naarastenojan pitoisuuksia hieman pienemmät. Kiintoainetta on ollut alapuoli-

sessa pisteessä keskimäärin yläpuolista pistettä vähemmän. Lamujoen rautapitoisuus on huomat-

tavasti Naarastenojan rautapitoisuutta pienempi. Vesi ei ole myöskään aivan yhtä tummaa ja sa-

meaa kuin Naarastenojassa. 
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Taulukko 2-4. Lamujoen vedenlaatu vuosina 2008-2018 pisteissä Lamujoki Junn meij yp ja Lamujoki Pulkk 
yp 1,5 km. 

  pH   Happi 

Sähkön-
johta-
vuus COD Kok.P PO4-P Kok.N 

NH4-
N 

NO2-

3-N 
Kloro-
fylli-a 

Kiinto-
aine 

Rauta 
(Fe) Sameus Väriluku 

    kyll.% mg/l mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l FNU mg/l Pt 

Lamujoki Junn meij yp, vuodet 2008, 2009, 2012, 2014, 2016, 
2017                   

Keskiarvo 6,5 77 8 4,0 27 60 27 855 48 80 7,8 12 3009 12 225 

Minimi 5,6 56 6 2,4 17 34 9 540 2 2 1,6 3 1500 4 140 

Maksimi 7,1 90 12 6,6 51 92 64 1600 130 620 16,3 75 5900 91 400 

N 22 21 22 22 22 16 22 22 22 22 18 22 11 22 22 

Lamujoki Pulkk yp 1,5 km, vuodet 2008-2018                       

Keskiarvo 6,5 76 8 4,1 26 58 24 840 43 96 8,1 9 2874 9 213 

Maksimi 7,3 97 12 5,9 51 120 54 1700 130 900 41,0 49 5000 34 350 

Minimi 5,6 56 6 2,7 13 25 1 520 6 2 1,4 1 1100 4 125 

N 43 41 42 43 43 33 43 43 43 43 33 43 23 43 43 

 

 

Kuva 2-2. Vedenlaadun havaintopisteet.  

 

Vedenlaatutietojen perusteella toimenpiteitä kannattaa kohdistaa maatalouden, turvetuotantoalu-

eiden ja niiden jälkikäytön sekä metsien kunnostusojitusten aiheuttaman vesistökuormituksen hal-

lintaan. Virtaamavaihteluita tasaavat vesiensuojelurakenteet voivat ehkäistä eroosiota ja sitä 

kautta orgaanisen aineksen liikkeellelähtöä ja parantaa vedenlaatua alapuolisissa vesistöissä. Naa-

rastenojan vaikutus Lamujoen vedenlaatuun on vedenlaadun tarkkailutulosten perusteella verrat-

tain pieni, joten koko Lamujoen tilan parantamiseksi on tärkeää vähentää kuormitusta koko Lamu-

joen valuma-alueelta. 
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2.2 Valuma-alueen maankäyttö ja maaperä 

 

Valuma-alueella on mm. metsätaloutta, maataloutta ja turvetuotantoa. Valuma-alueesta noin 10 

% on maatalouskäytössä, 5 % turvetuotannossa, 74 % metsää ja 9 % avosuota. Metsätalousalueet 

ovat hyvin voimakkaasti ojitettuja. Valuma-alueella on noin 85 viemäröidyn taajaman ulkopuolista 

vakituisesti asuttua taloutta (noin 110 asukasta) ja noin 5 vapaa-ajan asuntoa (karttatarkastelu ja 

SYKE:n VEMALA-mallin lähtötiedot vuodelta 2015). Asutus ja maatalous ovat keskittyneet Raahen-

tien ja Latvantien varsille ja niiden väliselle alueelle. 

 

Naarastenojan valuma-alueelta ei ole saatavissa tarkkaa maaperätietoa. Geologian tutkimuskes-

kuksen 1:200 000 maaperäaineiston (Kuva 2-3) perusteella Naarastenojan alaosan varrella maa-

perä on hienojakoista. Alueella on paljon peltoja, joilta lähtevä kuormitus voi osaltaan selittää 

Naarastenojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia. Pellolta huuhtoutuvaan kiintoaineeseen voi olla 

sitoutuneena jopa 75 % pellolta huuhtoutuvasta fosforista. Tästä fosforista 20…60 % on kuormit-

tavaa. Lähes puolet valuma-alueesta on turvemaata. Niillä sijaitsee turvetuotantoa, avosoita ja 

turvemetsätaloutta. Ojitetuilta turvemetsätalousalueilta huuhtoutuu orgaanista hienoainesta ja sii-

hen sitoutuneita ravinteita. Turvemetsätalouden kuormitus on hyvin samanlaista kuin turvetuotan-

non kuormitus. 

 

 

Kuva 2-3. GTK:n 1:200 000 maaperäaineisto Naarastenojan valuma-alueella.  

 

Turvetuotantoalueet 

Naarastenojan valuma-alueella sijaitsee kolme turvetuotantoaluetta, Kivineva (Vapo Oy), Jylet-

neva (Vapo Oy) ja Lahnasneva (Turveruukki Oy). Kivineja ja Jyletneva ovat vanhoja tuotantoalu-

eita, joilla on jo huomattavan paljon tuotannosta poistunutta alaa. Turvetuotannon loputtua alueilta 

on hyvä tarkastella näiden alueiden jälkikäytön eri mahdollisuuksia vesienhoidon näkökulmasta. 

Turvetuotantoalueiden sijainnit on esitetty kartalla kuvassa Virhe. Viitteen lähdettä ei löyty-

nyt.. 

 

Suojelualueet 
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Naarastenojan valuma-alueen keskiosalla on Pulkkilan metsien luonnonsuojelualue (ESA302798, 

valtion maiden suojelualue) ja koillisosalla Laitakangas-Tuohisaaren yksityinen luonnonsuojelualue 

(YSA244924). 

 

Lisäksi valuma-alueen lounais- ja länsiosalla on Haapaveden lintuvesien ja soiden luonnonsuojelu-

alue (ESA302761, valtion maiden suojelualueet), luonnonsuojeluohjelma-alue Köyryrimmen alue 

(SSO110340) sekä Natura 2000 -alue Haapaveden lintuvedet ja suot (FI1100001). 

 

 

Kuva 2-4. Valuma-alueen suojelualueet (Paikkatietoikkuna 6/2019).  

 

2.3 Kuormituksen arviointi 

 

Vesistöalueen kuormitusta on laskettu ominaiskuormituslukujen ja maankäytön pinta-alojen pe-

rusteella. Maankäytön pinta-alat on arvioitu CORINE 2012 -maanpeiteaineiston, karttatarkastelun 

ja SYKE:n VEMALA-mallin tietojen perusteella. Laskennan tuloksia on verrattu SYKE:n VEMALA-

mallin (vedenlaadun ja ravinnekuormituksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä) tuloksiin sekä ha-

vaittujen ravinnepitoisuuksien ja keskivirtaamien avulla arvioituihin kuormituslukuihin (suuntaa 

antava, ei huomioi hydrologisia olosuhteita tarkasti). Ravinnepitoisuuksien avulla laskettuihin kuor-

mituksiin vaikuttavat myös näytteenottoajankohdat. Naarastenojasta näytteitä on otettu neljä ker-

taa vuodessa kerran talvella (maaliskuu) ja kolme kertaa kesällä (kesäkuu, heinäkuu, elokuu). 

Turvetuotannon kuormituksen arvioinnissa on käytetty tarkkailuraporteissa (Ramboll Finland Oy 

2017, 2018 ja 2019) laskettujen Kivinevan, Jyletnevan ja Lahnasnevan vuosikuormitusten keskiar-

voja. 

 

Naarastenojan virtaamana käytettiin Lamujoen havaittujen virtaamien avulla arvioituja virtaamia 

(Taulukko 2-1). Arvioitu keskivirtaama vastaa vesistömallin käyttämää keskivirtaamaa, jolloin tu-

lokset ovat vertailukelpoisia VEMALA-mallin tuloksiin. Ominaiskuormituslukujen valinnassa vertail-

tiin mm. SYKE:n kuormitusselvityksissä ja VEMALA-mallin laskennassa käytettyjä kuormituslukuja 

(ympäristöhallinnon maankäytön ominaisluvut). Valuma-alueella on paljon karjatiloja, mutta niiden 

määrä ei ollut laskelmia tehdessä tarkasti tiedossa. Peltojen ominaiskuormitusluvuissa on kuitenkin 

huomioitu myös lannan levityksestä aiheutuva kuormitus. 
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Ominaiskuormituslukujen avulla valuma-alueen kuormitus olisi noin: 

Fosforia 1860 kg/a 

Typpeä 43,8 t/a 

 

VEMALA-mallin mukaan kuormitus olisi keskiarvo jaksolle 2011–2019: 

Fosforia 1850 kg/a 

Typpeä 43,7 t/a 

Kiintoainetta 370 t/a 

 

Verrataan tuloksia vielä veden laadun ravinne- ja kiintoainespitoisuuksien ja keskivirtaa-

man avulla laskettuihin kuormitusmääriin. Laskenta on tehty Naarastenojan alapää -tarkkailupis-

teen vuosien 2008, 2009, 2014 ja 2017 mediaanipitoisuuksien (kiintoaine 13,5 mg/l, fosfori 70 

µg/l, typpi 1150 µg/l, CODMn 25 mg/l) ja heinäkuun 2019 havaintojen (kiintoaine 8 mg/l, fosfori 12 

µg/l, typpi 16 µg/l) perusteella. Vesistöalueen kuormitus vuosien 2008, 2009, 2014 ja 2017 ve-

denlaadun ja keskivirtaaman perusteella olisi noin: 

Fosforia 1680 kg/a 

Typpeä 28 t/a 

Kiintoainetta 324 t/a 

CODMn 600 t/a 

 

Heinäkuussa 2019 havaittujen pitoisuuksien perusteella: 

 Fosforia 1340 kg/a 

 Typpeä 15,6 t/a 

 Kiintoainetta 192 t/a 

 

Vedenlaatuhavainnoissa korostuvat kesäkausien pitoisuudet, eikä laskentatapa huomioi tarkasti 

virtaamanvaihtelua. Valuma-alueen suurin kuormitus syntyy todennäköisesti ylivirtaamakausina.  

 

Laskelmien avulla voidaan todeta, että ominaiskuormituslaskennan avulla lasketut kuormitusmää-

rät vastaavat suuruusluokiltaan vesistössä havaittuja pitoisuuksia. Typen pientä määrää verrattuna 

ominaiskuormituslukujen ja VEMALA:n avulla saatuihin kuormitusmääriin voi selittää vedenlaatu-

havaintojen keskittyminen kesäkauteen, jolloin typen pitoisuus vedessä on biologisen tuotannon 

vuoksi pienempi kuin talvisin. 

 

Ominaiskuormituslukujen avulla lasketut ravinnekuormituslähteiden osuudet Naarastenojan va-

luma-alueella on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 2-5). 
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Kuva 2-5. Ominaiskuormituslukujen avulla lasketut ravinnekuormituslähteiden osuudet Naarastenojan 
valuma-alueella. 

 

Ominaiskuormituslukujen avulla laskettuna valuma-alueen suurin fosforikuormittaja on maatalous 

(noin 58 %). Sen aiheuttama kuormitus on suurimmillaan Naarastenojan alaosalla, jonka varrella 

on paljon peltomaata ja jossa maalaji on hienojakoista. Myös metsätalouden aiheuttama fosfori-

kuormitus on merkittävä (34 %). Turvetuotannon osuus fosforikuormasta on vain noin 3 % ja 

asutuksen 3 %. Turvetuotannon osuus on suurin Naarastenojan yläosalla, jonne laskevat Kivinevan 

ja Lahnasnevan vedet. 

 

Ominaiskuormituslukujen avulla laskettuna suurin typpikuormittaja on metsätalous (53 %) ja 

toiseksi suurin maatalous (39 %). Turvetuotannon osuus typpikuormituksesta on noin 5 %. 

 

Eri maankäyttömuotojen osuutta kiintoainekuormituksesta voi arvioida turvetuotannon kuormitus-

raporttien ja vedenlaatuhavaintojen perusteella. Yhteistarkkailun (Ramboll Finland Oy 2017, 2018 

ja 2019) mukaan turvetuotannon kiintoainekuormitus valuma-alueella on ollut vuosina 2016-2018 

noin välillä 6,9…20,8 t/a. Vesistömallin, kuormituslaskelmien ja turvetuotannon 

Maatalous; 1079

Metsät; 636

Avosuot; 32

Turvetuotanto; 

62 Asutus; 52

Naarastenojan valuma-alue, fosforikuormitus 
kg/a

Maatalous; 17 t

Metsät; 23 t

Avosuot; 1 t

Turvetuotanto; 

2,2 t Asutus; 0,4 t

Naarastenojan valuma-alue, typpikuormitus 
t/a
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kuormitusraporttien perusteella enimmilläänkin vain noin 8 prosenttia Naarastenojan valuma-alu-

een kiintoainekuormituksesta on peräisin turvetuotannosta. 

 

Todennäköisimmin suurin osa kiintoainekuormituksesta on peräisin voimakkaasti ojitetuilta met-

sätalousalueilta sekä pelloilta, joista suuri osa sijoittuu ojien varsille ja hienojakoisten maalajien 

alueelle. Turvetuotannon vesiensuojeluohjeiden mukaisesti turvetuotannon vedet tulee käsitellä 

ennen vesistöön laskemista. Turvemetsätalousalueilta tuleva kiintoainekuormitus on hyvin saman-

laista kuin turvetuotannon kuormitus. Naarastenojan alapää -havaintopisteen vedenlaatu viittaakin 

veden korkeaan humuspitoisuuteen. 

 

 

3. KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN 

Naarastenojan valuma-alueen kiintoaine- ja ravinnekuormitusta saadaan parhaiten vähennettyä 

hillitsemällä ylivirtaamia ja eroosiota. Valuma-alue on kauttaaltaan hyvin voimakkaasti metsäoji-

tettua aluetta ja peltoalueet sijoittuvat yhtenäisinä suurimpien sivuojien tai Naarastenojan varrelle. 

Peltoalueilla ei ole merkittävästi kohteita, joihin voitaisiin rakentaa kosteikkoja patoamalla. Kaivet-

tujen kosteikkojen rakentamista emme suosittele, sillä niiden puhdistusteho varsinkin savimailla 

on usein heikko. Valuma-alueen latvoilla on suuria ja voimakkaasti ojitettuja turvemaiden metsä-

alueita, joten suunnitelmassa on nostettu erityisesti esille kohteita, joissa metsäalueilta lähteviä 

huippuvirtaamia voitaisiin viivyttää ja tällä tavalla myös vähentää uomaeroosiota valuma-alueen 

alaosilla. Lisäksi suunnitelmassa esitetään keinoja viljeltyjen alueiden kuormituksen ja turvetuo-

tannon aiheuttaman kuormituksen hillitsemiseksi. 

 

Valuma-alueen suurimmat ongelmat ja ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi esitellään periaatteelli-

sella tasolla maankäytön ja kuormituksen mukaisesti sekä potentiaalisten toimenpide-ehdotusten 

avulla. Potentiaalisia kunnostuskohteita koko valuma-alueelta on esitetty liitteessä 1. Näiden koh-

teiden toteutuskelpoisuus ja mitoitus tulee tarkastaa vielä maastossa, mikäli toimenpiteitä halu-

taan toteuttaa laaja-alaisesti. Kahden kohteen mitoitus, tarkempi toteutustapa ja kustannusarvio 

on esitetty liitteessä 2. 

 

3.1 Eroosio pelloilta ja uomista 

 

Etenkin valuma-alueen alaosilla on tulvehtivia peltoja. Veden mukana liikkuu runsaasti kiintoai-

netta. Kiintoainetta pysäyttämällä saadaan leikattua myös ravinnekuormitusta, sillä pellolta huuh-

toutuvassa fosforista voi olla sitoutuneen kiintoaineeseen jopa 75 %. Eroosioaineksen fosforista 

20…60 % on rehevöittävää. Peltojen tulvehtimista voidaan vähentää viivyttämällä vettä peltojen 

yläpuolisilla metsäalueilla esimerkiksi putkipadoilla. Putkipatojen periaate on esitelty tarkemmin 

kappaleessa 3.4. Pelloilta huuhtoutuvaa kiintoainetta voidaan lisäksi pysäyttää laskeutusaltailla. 

Suojavyöhykkeet peltojen ja vesistöjen välissä ja peltojen ympärivuotinen kasvipeitteisyys vähen-

tävät merkittävästi vesistöön huuhtoutuvia ravinteita. 

 

Toinen eroosiota aiheuttava ongelma on Naarastenojan jyrkät luiskat. Uoma kärsii ajoittain veden 

vähyydestä ja toisaalta voimakkaista tulvista (Kuva 3-3). Pienempi veden vaihteluväli ja korkeampi 

alivesi tukisi luiskien kasvittumista. Tulvan aikana veden virtausnopeudet nousevat ja maa-ainesta 

irtoaa jyrkistä ja kasvittumattomista luiskista runsaasti. Luiskista irtoava ja sortuva maa-aines lisää 

kiintoaine- ja ravinnekuormitusta ja veden sameutta. Pitkän tähtäimen toimenpiteenä Naaras-

tenojaan suositellaankin luonnonmukaisen peruskuivatuksen mukaista uomaprofiilia, jossa pie-

nempi alivesiuoma pitää ojaa auki kuivinakin kausina, ja kasvillisuuspeitteiset tulvahyllyt pysäyt-

tävät kiintoainesta mekaanisesti.  
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Laskeutusaltaat 

Laskeutusaltaiden avulla hidastetaan veden virtausnopeutta, jolloin kiintoaines alkaa laskeutua. 

Laskeutusaltaita käytetään yleisesti maatalouden ja turvetuotannon vesien puhdistuksessa, mutta 

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 

ylivirtaamien aikaan.  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. 

 

Naarastenojan valuma-alueella laskeutusallas olisi mahdollista rakentaa esimerkiksi Mäntyojaan 

ennen Ritokorven peltoja, jolloin sillä käsiteltäisiin Mäntyperän peltojen sekä ympäröivän metsän 

valumavedet (Kuva 3-1).  

 

 

Kuva 3-1. Toimenpide-ehdotus: Mäntyojan laskeutusallas. 

Maanomistaja toivoi kosteikkoa Naarastenojan alaosan varressa sijaitsevalle tilalleen. Paikka on 

katselmoitu maastossa, ja todettu kosteikon tai laskeutusaltaan perustaminen sille haastavaksi. 

Paikka sijaitsee Naarastenojan tulva-alueella ja sille johdetaan vesiä arviolta vain noin 6,5 hehtaa-

rin alueelta. Vesiensuojelurakenteen vaikuttavuus jäisi siis varsin pieneksi. 

 

 

 

 

Toimenpiteitä kiintoaineen pysäyttämiseksi 

• Laskeutusaltaat 

• Luonnonmukainen peruskuivatus: 

o Luiskien loiventaminen (uomaeroosion ehkäiseminen) 

o Mekaaninen pysäytys kasvillisuudella (tulvahyllyt ja -uomat)  

o Vanhojen uomaosuuksien palauttaminen tulvauomiksi  

o pohjakynnysten avulla aliveden nosto ja veden vaihteluvälin pie-

nentäminen 

• Suojavyöhykkeet (maaperän eroosioaineksen pysäyttäminen) 
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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 

 

Luonnonmukainen peruskuivatus 

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen periaate on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 3-2). Luon-

nonmukaisen peruskuivatuksen avulla ennallistetaan uoman hydrologiaa ja vähennetään tulvehti-

misongelmaa, eroosiota ja uoman umpeenkasvua pienillä virtaamilla. 

 

Kuva 3-2. Luonnonmukaisen peruskuivatuksen periaate (lähde Suomen Ympäristö 631) 

 

Toimenpidesuositus – luonnonmukainen peruskuivatus 

+ - 

Tulvehtivien peltojen osuus vähenee 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 menetetään peltopinta-alaa 

Uomien kunnossapitotarve vähenee  

 

Tulvahyllyt ja –tasanteet, rantojen eroosiosuojaukset 

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 
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tukkeutuvat herkästi, eikä niiden vedenjohtokyky ole riittävä tulvien aikaan. Luonnonuomissa luis-

kat eivät ole tasakaltevia, vaan törmä muotoutuu maaperän, virtaamien ja kasvillisuuden mukaan.  

 

Uoman erodoitumista saadaan hillittyä, jos tulva-aikaista veden virtauspoikkileikkausalaa lisätään 

tulvahyllyjen ja -tasanteiden avulla ja uoma jätetään koskematta keskiveden alapuolelta. Naaras-

tenojassa tulvahyllyjä suositellaan lisättäväksi etenkin uoman alaosaan, jossa tulva nousee usein 

pelloille. 

 

Herkästi erodoituvilla uomaosuuksilla joudutaan usein myös kunnostamaan sortumia, loiventa-

maan luiskia ja rakentamaan luiskiin eroosiosuojauksia. Aliveden nostaminen vakauttaa osaltaan 

luiskia ja helpottaa niiden luontaista kasvittumista. Luiskia voidaan tarvittaessa eroosiosuojata 

mm. kiveysten, pajumattojen tai erilaisten kankaiden avulla. 

 

 

Kuva 3-3. Uomaeroosiota Naarastenojan alaosalla 24.9.2019. 

 

Toimenpidesuositus –eroosiosuojaukset 

+ - 

Eroosiosuojaukset ehkäisevät uusien luiskasor-
tumien syntymistä 

Massiivisten luiskasortumien korjaaminen voi 
tulla kalliiksi 

 Luiskien loiventaminen vie peltopinta-alaa 

 

Uomakunnostus vanhoja uomaosuuksia palauttamalla ja pohjakynnyksillä 

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.  Naarastenojan alaosassa on useita van-

hoja uomaosuuksia, joita voitaisiin palauttaa käyttöön erityisesti tulvauomiksi. Naarastenojan kai-

vettu uoma on vanhoja, mutkittelevia uomaosuuksia syvempi. Virtauksen täydellinen palauttami-

nen esim. patoamalla ja uoman täysi ennallistaminen ei ole mahdollista, mutta jo tulvavirtauksen 

ohjaaminen vanhoihin uoman osiin monipuolistaa vesistön hydrologiaa ja tuo vesiensuojeluhyötyjä. 
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Naarastenojassa pohjakynnyksillä olisi mahdollista vakiinnuttaa alivesipintoja, hillitä uomaeroo-

siota ja ohjata tulvavettä vanhoille uomaosuuksille perustettaviin tulvauomiin. Uoman syvyysvaih-

telu myös lisää kalaston monimuotoisuutta ja pysäyttää mm. kiintoaineksen pohjakulkeumaa. 

 
Kuva 3-4. Esimerkki puisista purorakenteista (Ahola M ja Havumäki M 2008). 

 

Toimenpidesuositus – uomakunnostukset mm. pohjakynnysten avulla 

+ - 

Pysäyttää pohjakulkeumaa Vaatii rakenteiden kunnon tarkkailua ja tarvitta-
essa korjaamista 

Nostaa alivedenkorkeutta, jolloin uomat pysyvät 
paremmin auki kuivina kausina 

Kivikynnykset tulee rakentaa ja tiivistää pien-
murskeella huolella, jotta vesi ei häviä kiveyksen 
väleihin 

Laskee virtausnopeutta ja hillitsee eroosiota Voi olla nousueste, jos rakennetta ei verhoilla 
esim. kiviaineksella riittävän loivasti 

Puiset rakenteet halpoja  

Rakenteilla voi ohjata vettä tulvauomiin  

 

Suojavyöhykkeet  

Naarastenojan alaosalla on paljon suoraan rantaan rajautuvia peltoja. Kalteville ja eroosioherkille 

rantapelloille sekä lohkoille, jotka jäävät toistuvasti tulvan alle, kannattaa perustaa suojavyöhyk-

keet, mikäli pellot eivät ole ympärivuotisesti kasvipeitteisiä. Naarastenojan alaosalle ja Launolan-

mutkan alueelle on jo vuonna 2001 suositeltu suojavyöhykkeiden perustamista Lamujokivarren 

peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa (Kukkola 2001) (Kuva 3-5). 

 

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 valta-

ojien varsilla tai jotka rajautuvat ympäristösopimuksella hoidettavaan kosteikkoon. Suojavyöhyk-

keellä on oltava monivuotinen, lannoittamaton ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi. Ai-

kaisemmin suojavyöhykkeen kriteerinä on ollut vähintään noin 15 m leveys. 
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Kasvimassa on vietävä pois uomista, tulvatasanteilta ja suojavyöhykkeeltä, jotta massan sisältä-

mät ravinteet eivät kulkeutuisi vesistöön. Suojavyöhykkeiltä tai nurmipeitteisiltä pelloilta talteen 

kerätty kasvusto voi sisältää fosforia jopa 10…20 kg/ha. Ravinnemäärä vastaa järviruo’on fosfori- 

ja typpipitoisuuksia. Kasvimassan voi käyttää hyödyksi mm. viherlannoituksessa tai lannoitteena 

kompostoinnin tai mädätyksen jälkeen. 

 

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. 

 

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. 
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Kuva 3-5. Lamujokivarren peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman mukaiset suojavyöhykesuosi-
tukset Naarastenojan alaosalla. (Kukkola S 2001) 

 

Toimenpidesuositus – hoidetut suojavyöhykkeet ja tulvatasanteet 

+ - 

pidättää pelloilta erodoitunutta kiintoainesta ja 
siihen sitoutuneita ravinteita 

voi lisätä liukoisen fosforin huuhtoumaa hoita-
mattomana 

kasvusto sitoo fosforia ja talteen kerättynä fos-
foria saadaan poistumaan 

menetetään peltopinta-alaa 

tukee luonnon monimuotoisuutta  
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3.2 Viljeltyjen alueiden kuormitus 

 

Peltojen kuormituksen vähentäminen 

Kulkeutuvan kiintoaineen ja ravinteiden pidättämisen lisäksi voidaan vaikuttaa maatalouden kuor-

mitukseen myös maaperän rakennetta tukevilla toimilla (viljelykierrot, eloperäiset lannoitteet ki-

vennäismailla, hyvä vesitalous) ja kasvukauden ulkopuolisen kuormituksen vähentämisellä (alus- 

ja kerääjäkasvit, talviaikainen kasvipeitteisyys ja lannoituksen optimointi ja ajoitus). Välittömillä 

toimenpiteillä (esim. pellon kasvukunnosta huolehtiminen) voidaan vaikuttaa liukoisten ravinteiden 

ja maa-ainekseen sitoutuneen fosforin huuhtoutumaan. Pitkän aikavälin toimenpiteillä (kerääjä-

kasvit, tarpeen mukainen lannoitus) alennetaan pysyvästi maaperän fosforin määrää. Toimenpi-

teiden vaikutusta tulee arvioida kokonaisuutena. Esimerkiksi eroosion pienentäminen kasvipeittei-

syyttä lisäämällä vähentää maa-aineksen huuhtoutumaa, mutta voi lisätä leville käyttökelpoisen 

liukoisen fosforin määrää.      

 

Maatalouden ravinnekuormituksen hallinnassa on näin ollen kysymys kuormitukseen välittömästi 

vaikuttavista toimenpiteistä, mutta ennen kaikkea pitkän aikavälin muutoksista.  Viimeksi kuluneen 

sadan vuoden aikana esimerkiksi maaperän fosforin määrä on kasvanut keskimäärin 1000 kg/ha. 

Pääosa tästä on nyt maaperään sitoutuneessa muodossa. Vaikka kaikki sitoutunut fosfori ei muutu 

enää liukoiseen muotoon, voi maahan sitoutuneesta fosforista vapautua merkittävä määrä fosforia. 

Fosforin määrä saadaan vähenemään hitaasti optimoimalla fosforilannoitusta. Lannoitus voidaan 

unohtaa usein moneksi vuodeksi kokonaan ilman, että satovaste kärsii. 

 

Maan rakenne vaikuttaa suoraan siihen, millaiseen maatilavuuteen juuristo voi kasvaa. Laaja juu-

risto tuo kasvin ulottuville ravinteita ja kuivina kausina myös kasvin vesitalous on parempi. Maan 

rakenteeseen ja kasvukuntoon voidaan vaikuttaa mm. viljelykierroilla, syväjuurisilla kasveilla ja 

eloperäisellä lannoituksella kivennäismailla. Esim. kostean maan syyskyntö tiivistää pohjamaata.  

Eloperäisten lannoitteiden käyttö parantaa maaperän mururakennetta. Eloperäisiä lannoitteita on 

saatavilla hankealueella, mutta lannan levitystä ei suositella tulvehtiville alueille. Esimerkiksi 

syväjuurisen apilavaltaisen nurmen viljely viljelykierrossa parantaa maan rakennetta ja vähentää 

samalla ylimääräisiä ravinteita peltomaasta.  

 

Viljelytekniikoista esimerkiksi kevennetty muokkaus, kyntäminen korkeuskäyrien suuntaan ja suo-

rakylvö (muokkauksen vähentäminen erityisesti syyskynnön osalta) sekä kasvipeitteisyys vähen-

tävät kaltevilla alueilla maa-aineksen huuhtoutumista. Samalla kuitenkin kasvin jätteet jäävät pel-

lon pintakerrokseen. Kasvinjätteistä vapautuva liukoinen fosfori huuhtoutuu helposti syksyisten 

sateiden mukana vesistöön. Fosforin rikastumista pintakerrokseen voidaan hidastaa kyntämällä 

pelto muutaman vuoden välein. Varsinkin tulvaherkillä alueilla peltojen tulisi olla kasvipeitteisiä 

ympärivuotisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Turvetuotantoalueiden maankäytön muuttuminen 

 

Valuma-alueella sijaitsevat Lahnasnevan, Jyletnevan ja Kivinevan turvetuotantoalueet, jotka kaikki 

ovat toiminnassa. Turvetuotantoa on ollut alueella kymmeniä vuosia ja se jatkuu edelleen, tosin 

aiempaa suppeammassa mittakaavassa. Osalla alueista tuotanto on jo päättynyt ja Kivinevan van-

han osan sekä Jyletnevan tuotannon arvioidaan päättyvän kokonaan 10 vuoden sisällä. Lahnas-

nevalla on kesäisin käytössä pintavalutuskenttä ja talvella virtaaman säätö, Jyletnevalla on kesällä 

kosteikko ja talvella laskeutusallas. Kivinevan tuotannossa olevilta alueilta vedet johdetaan Naa-

rastenojan valuma-alueelle pumppaamalla pintavalutuskentän kautta. 

 

Suositukset peltoviljelyn kuormituksen vähentämiseksi 

• Fosforilannoituksen optimointi ja maaperän fosforitason alentaminen 

• Maan kasvukunnon ylläpitäminen mm. viljelykiertojen avulla 

• Kasvukauden ulkopuolinen kasvipeitteisyys 
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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 

eivät yleensä kasvitu itsestään. Mikäli jälkikäytölle on edellytyksenä tiivis ja tasainen pohjamaa, 

poistetaan turve tarkkaan ja suopohja tasoitetaan. Sopiviksi jälkikäyttömuodoiksi on katsottu ym-

päristöluvassa yleensä metsitys tai viljely. Suopohjan kosteusolot ja pinnanmuodot vaikuttavat 

kuitenkin jälkikäyttömahdollisuuksiin. Yksi jälkikäyttömuoto soveltuu harvoin koko tuotantoalu-

eelle. Jälkikäyttömuodon tarkemmassa suunnittelussa tulee tarkastella alueen topografia ja kuiva-

tusolosuhteet.  

 

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 aluei-

den jälkikäytössä, etenkin jos jälkikäyttömuotona on maa- tai metsätalous. Pumppaamista vaati-

vien Kivinevan ja Lahnasnevan pintavalutuskenttien ja Jyletnevan kosteikon hyödyntäminen tur-

vetuotannon loputtua on haastavaa ja kallista, mutta painovoimaisesti toimivia laskeutusaltaita ja 

virtaamansäätöpatoja on pienellä vaivalla mahdollista hyödyntää myös metsätalous- ja peltovesien 

käsittelyssä. Lisäksi uudempien turvetuotantoalueiden vesienkäsittelyä voi mahdollisuuksien mu-

kaan tehostaa esimerkiksi virtaamansäädöllä. 

 

 

 

Toimenpide-ehdotus: Kivinevan laskeutusaltaiden kunnostaminen 

Kivinevan Mäntyniementien varressa sijaitsevat vanhat laskeutusaltaat (neljä kappaletta) on pois-

tettu käytöstä, kun turvetuotanto eteläisillä lohkoilla on loppunut. Osa poistetuista lohkoista on nyt 

viljelykäytössä ja osan jälkikäyttömuoto ei ole vielä varma. Nykyään peltoina olevien lohkojen ve-

det on aikoinaan käsitelty kolmella rinnakkaisella laskeutusaltaalla ja eteläisimmän lohkon vedet 

yhdellä altaalla. Rinnakkaiset kolme laskeutusallasta on katselmoitu maastossa 24.9.2019. Niiden 

vesipintaa on turvetuotannon lopettamisen jälkeen laskettu ja niille johtavat huoltourat ovat pusi-

koituneet. Altaissa oli seisovaa vettä, mikä viittaa peltovesien johtamiseen toisaalle (Kuva 3-6). 

 

 

Turvetuotantoalueiden maankäytön muuttumisessa huomioitavaa 

• Vanhojen vesiensuojelurakenteiden kunnostaminen/pitäminen käytössä 

• Kivinevan laskeutusaltaiden kunnostaminen 

• Jälkikäyttömuodon valinta vesiensuojelu huomioiden 
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Kuva 3-6. Kivinevan suurin vanha laskeutusallas Mäntyniementien varressa 24.9.2019. 

 

Kivinevan käytöstä poistetut laskeutusaltaat tai osa niistä suositellaan kunnostettavaksi peltove-

sien ja muiden jälkikäytössä olevien alueiden vesien käsittelyä varten. Laskeutusallas toimii kiin-

toaineen ja ravinteiden pidätyksessä, varsinkin, jos allas on riittävän kokoinen ja tyhjennetään 

kertyneestä lietteestä säännöllisesti. Laskeutusallas ei pysäytä kuitenkaan liukoisia ravinteita.  

 

Laskeutusaltaat saadaan käyttöön, kun vesien johtaminen lohkoilta palautetaan turvetuotannon 

aikaiseen tilanteeseen. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi ojakatkojen avulla. Lisäksi laskeutusaltai-

den huoltourat tulee raivata, poistaa liete altaiden pohjalta ja lisätä altaiden alaosaan vesipinnan 

pysyttävät rakenteet, esimerkiksi settipadot. 

 

Vesien nykyinen kulkureitti ei ole selvillä, ja se on varmistettava maastossa ennen laskeutusaltai-

den käyttöönottoa ja ojakatkojen rakentamista. Todennäköisesti vedet virtaavat suoraan Naaras-

tenojaan joko laskeutusaltaiden itä- tai länsipuolen ojasta. Alla olevassa kuvassa on esitetty las-

keutusaltaiden käyttöönotto periaatteellisella tasolla ja arvio tarvittavista ojakatkoista. 
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Kuva 3-7. Periaatekuva vesien johtamisesta Kivinevan vanhoille laskeutusaltaille. 

 

Toimenpidesuositus – Vanhojen vesiensuojelurakenteiden käytössä pitäminen ja kunnostus 

+ - 

Pienet perustamiskustannukset Rakenteita tulee huoltaa vielä jälkikäytön aikana 

Turvetuotannon jälkikäyttöalueiden kuormitus 
voi vastata turvetuotantoalueen kuormitusta, 
joten niiden vesienkäsittely on tarpeen 

Vanhojen rakenteiden mitoitus ei välttämättä 
ole optimaalinen 
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3.4 Turvemetsätalouden kuormitus 

 

Naarastenojan valuma-alueella metsätalouden kuormitusta tulee etenkin tiheästi ojitetuilta, met-

sätalouskäytössä olevilta turvemailta. Ojitettujen turvemetsien kuormitus on verrattavissa turve-

tuotantoalueiden kuormitukseen; alueilta huuhtoutuu hienojakoista kiintoainesta ja siihen sitoutu-

neita ravinteita sekä liukoisia ravinteita.  

 

Uusimpien tietojen mukaan avohakkuiden ja tarpeettomien kunnostusojitusten välttäminen turve-

mailla vähentää sekä ilmasto- että vesistöpäästöjä. Keskeistä on estää ojitetun suon kuivuminen 

liian syvälle. Toisaalta liian korkealle nouseva vesipinta huuhtoo mukaansa ravinteita. Metsäojista 

tulisi kunnostaa vain kaikkein välttämättömimmät, sillä liian syvät tai turhaan kaivetut ojat aiheut-

tavat ylimääräisten kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi vesistökuormitusta ja tarpeettomia kustan-

nuksia. Päätehakkuun jälkeen haihdunta kasvaa, ja valunta alueelta kasvaa. Märemmät olosuhteet 

hidastavat myös puuston uusiutumista. Jatkuvapeitteinen kasvatus pitää pohjavedenpinnan va-

kiona, jolloin kunnostusojituksille ei ole tarvetta. (Luonnonvarakeskus 2021) 

 

Naarastenojan valuma-alueella voimakas ojitus on muuttanut koko alueen hydrologiaa. Luonnon-

tilaiset turvemetsät ja avosuot varastoivat tehokkaasti vettä esimerkiksi lumen sulamisen ja kovien 

sateiden aikana. Veden varastointi valuma-alueella tasaa vastaanottavan vesistön virtaamia sekä 

kuivina että märkinä aikoina. Ojituksen jälkeen vesi poistuu alueilta nopeasti ja vastaanottavien 

vesistöjen virtaamat äärevöityvät. Turvemetsätalouden vesistökuormitusta voidaan hillitä luonnon-

mukaistamalla virtaamaolosuhteita eli viivyttämällä vettä valuma-alueen latvaosissa esimerkiksi 

putkipatojen avulla.  

 

Lisäksi metsäojitusalueille voidaan tehdä muita vesiensuojelurakenteita, kuten lietekuoppia, kai-

vukatkoja, perkauskatkoja ja laskeutusaltaita tai vesiä voidaan puhdistaa pintavalutuksella. 

 

 

 

Putkipadot 

Ojitusalueiden virtaamanhallinta ja varsinkin kiintoaineksen pidättäminen onnistuu mm. putkipa-

torakenteen 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. 

Veden pinta ei tulvi maanpinnan tasolle eikä metsän kasvua vaaranneta. Tämä varmistetaan padon 

mitoituksella ja tulvaputkella. Naarastenojan valuma-alueella putkipatoja olisi mahdollista raken-

taa ainakin Lehmiojaan ja Sonnikorvesta tulevaan ojaan. Veden viivyttäminen metsäalueilla hillit-

see osaltaan myös Naarastenojan alaosan uomaeroosiota. 

 

Turvemetsätalouden kuormituksen vähentäminen 

• Maltilliset kunnostusojitukset ja jatkuvan kasvatuksen suosiminen 

• Veden viivyttäminen putkipadoilla 

• Metsäpurojen suojavyöhykkeet 

• Muut metsäojitusalueiden suojelutoimet, kuten kaivukatkot, laskeutusal-

taat ja pintavalutus 
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Kuva 3-8. Periaatekuva putkipadon rakenteesta (Metsäkeskus Keski-Suomi 2011). 

 

 

Kuva 3-9. Sonnikorven mahdollinen putkipadon paikka 24.9.2019. 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/b710a006-b7f9-4c49-8d8d-9e6a99bd5667

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



23 

 

 

 

 

 

  

 

Kuva 3-10. Sonnikorven mahdollinen putkipadon paikka ja sen valuma-alue. 

 

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 lat-
vaosiin 

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. 

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 suoja-

vyöhyke tarvitaan. Ruotsalaisen SILVA-tutkimushankkeen mukaan suojavyöhykkeiden tulee olla 

vähintään 10 m leveitä, jotta ne voisivat pidättää tehokkaasti kiintoainetta ja pidättää enemmän 

kuin 50 % valumavesien kuljettamista ravinteista (Nyberg & Eriksson 2001). Yleinen suositus on, 
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että suojavyöhykkeen tulisi olla vähintään 15 m leveä vähentääkseen tehokkaasti maankäytön 

vaikutuksia veden laatuun. Suojavyöhyke, jolla kasvaa monikerroksellista kasvillisuutta (ruohoja, 

pensaita ja puita), pidättää sekä kiintoainetta että ravinteita tehokkaammin kuin pelkkää aluskas-

villisuutta 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  

Lietekuoppien, kaivukatkojen, perkauskatkojen ja laskeutusaltaiden merkitys kasvaa, jos pintava-

lutusta ei ole mahdollista järjestää ojitusalueella. Yksinkertaisimmat ”pintavalutuskentät” saadaan, 

kun jätetään kunnostusojituksen yhteydessä kaivamatta kokoojaoja vesistön läheisyydessä. Usein 

laskeutusaltaat jäävät helposti tyhjentämättä ja metsämailla pintavalutus on tehokkain ja ainoa 

varma keino hienojakoisen kiintoaineksen pysäyttämiseksi. Pintavalutuksen toimivuutta kannattaa 

tehostaa laskeutusaltaan avulla. Tehokkaasti toimiva pintavalutuskenttä on luonnontilainen pak-

suturpeinen 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. 

 

 

4. KUNNOSTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

4.1 Toimenpiteiden vaikutus vesien ja ympäristön tilaan 

 

Ehdotetut toimenpiteet hoitavat maisemaa ja vähentävät alapuolisten vesien kuormitusta.  Ehdo-

tetut toimenpiteet pidättävät erityisesti kiintoainesta, johon on sitoutunut myös fosforia. Lisäksi 

vesilinnut ja muut eläimet saavat suotuisia elinympäristöjä ja vesistön hydrologia saadaan lähem-

mäksi luonnonmukaista. Tarkemmin suunnitellut pilottikohteet eivät yksinään riitä parantamaan 

Naarastenojan tai Lamujoen tilaa. Mikäli toimenpiteitä toteutetaan laaja-alaisesti, on mahdollista 

parantaa vesien tilaa.  

 

Toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu ympäröivä maankäyttö ja metsien vaatima kuivavara. 

Nämä tekijät rajoittavat veden padotusmahdollisuuksia. Myös alaosan tulva-alueet rajoittavat kai-

vamalla tehtäviä toimenpiteitä. Toimenpiteet nostavat alivedenkorkeuksia hankealueilla. Virtaa-

miin tai tulvavedenkorkeuksiin ei kuitenkaan vaikuteta merkittävästi. 

 

Uomien eroosiosuojauksilla, pohjakynnyksillä, laskeutusaltailla ja peltojen eroosion hillinnällä on 

mahdollista pysäyttää kiintoainesta merkittävästi. Yksin luonnonmukaisen peruskuivatuksen on 
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osoitettu vähentävän kiintoainekuormitusta vähintään 10 %. Oikein mitoitettu laskeutusallas voi 

poistaa kiintoainetta noin 30…40 %. 

 

Pitkällä tähtäimellä ravinnekuormitusta saadaan vähennettyä viljelyteknisin keinoin (maan kasvu-

kunnon ylläpitäminen, kasvukauden ulkopuolinen kasvipeitteisyys jne.) ja rakentamalla vesienkä-

sittelyrakenteita. Esim. virtaamansäätöpatojen, kuten metsäalueiden putkipadon keskimääräinen 

kiintoainereduktio on jopa yli 80 %. Parhaimmillaan kokonaisfosforia voi poistua lähes 70 % ja 

typpeä 60 %.  

 

4.2 Toimenpiteiden toteutettavuus ja hyöty suhteessa kustannuksiin 

Toteutettavuuteen vaikuttavat mm. maanomistusolosuhteet. Vaikka kohde olisi vesiensuojelun nä-

kökulmasta erinomainen, voi sen toteuttaminen olla vaikeaa, jos maanomistus alueella on pirsta-

loitunutta. 

 

Jos toimenpiteet hajautetaan koko valuma-alueelle, ovat tarvittavat rakenteet pienempimuotoi-

sempia ja kunnostus tulee edullisemmaksi kuin suurilla kohteilla, kuten hehtaarien kokoisilla kos-

teikoilla. Jotta vesiensuojelun tavoitteet saavutetaan, tulee toimenpiteitä toteuttaa kuitenkin laaja-

alaisesti. 

 

Veden viipymä on ojitusten seurauksena lyhentynyt. Ylivirtaamat ovat suuret ja alivirtaamat pie-

net. Erityisesti veden virtausnopeutta hidastavat toimet, aliveden vakiinnuttaminen ja viipymän 

lisääminen auttaisivat vesistöä kiintoaineskuorman vähentymisenä. Ensisijaisesti kannattaa kes-

kittyä näin ollen kiintoaineksen pysäyttämiseen ja erodoitumisen vähentämiseen. Tulvalle alttiiden 

alueiden maankäyttöön kannattaa myös kiinnittää huomiota. Näillä toimenpiteillä saavutetaan suu-

rin hyöty kustannuksiin nähden.  

 

 

5. ESITYS TARVITTAVISTA LISÄSELVITYKSISTÄ 

Merkittävien muutosten aikaansaamiseksi kannattaa suunnitella tarkemmin muitakin alueen koh-

teita. Pilottikohteiden vaikutuksia voi seurata vesinäyttein. 
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ALOITE  SIIKAJOEN JA SEN VALUMA-ALUEEN  VESIENHOITOASIASSA 
 
 
Aloite  Esitämme, että Pyhännän kunta kirjaa Siikajoen vesiensuojelullisen tilan 

elvyttämisen yhdeksi painopistealueeksi uuteen kuntastrategiaansa ja sitoutuu 
elvyttämisen edellyttämään kunnostustoimintaan vesienhoidollisen tavoitetilan 
saavuttamiseen asti.  

 
 
Perusteluosio   Moninaisen hyväksikäyttöhistoriansa seurauksena Siikajoen vesistö on päästetty 

veden laadun ja eliöstön osalta tilaan, joka ei enää täytä yhteiseurooppalaisen 
vesipuitedirektiivin edellyttämiä tilatavoitteita. Suomi on ratifioinut direktiivin ja 
toteuttaa elvytyksiä vesienhoitolain pohjalta.  

 
 Tulvahaitat ovat toinen Siikajoen vesistön perusongelma, jota on vuosikymmenet 

yritetty ratkaista tekoaltaiden ja ojitusten avulla. Tulvahallintatoimet ovat 
kuitenkin johtaneet voimistuneisiin eroosio- ja vedenlaatuongelmiin eikä 
tulvaongelmistakaan ole kokonaan päästy. On ristiriitaista, että tällaisessa 
tilanteessa valuma-alueella sallitaan valuntaa lisääviä  ja mainittuja ongelmia 
lisääviä toimenpiteitä. Pyydämmekin, että kunta toteuttaisi valuma-alueen 
haitallisen hyväksikäytön estävää, nykyistä pontevampaa valvontaa. 

 
 Siikajoen vesistö on kooltaan niin suuri jokimuodostuma (4 300 km2), että sen 

ekologisen ja hydrologisen tilan palauttaminen tilatavoitteeseen ei ole enää 
helppoa eikä halpaa. Siksi joen elvyttäminen tavoitetilaansa edellyttää valuma-
alueen kaikkien kuntien ja ihmisten yhteistyötä. Osa kuntatoimijoista kuvittelee 
harhaisesti, että asia kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. ELY:jen 
nykyresurssit rajautuvat kuitenkin lähinnä vain taloudelliseen  ja 
asiantuntijatukeen. Siikajoen yhteisseuranta ei myöskään ole vesiensuojelutoimi, 
vaikka ajoittain näin luullaan, vaan ainoastaan seurantaväline joen laadullisesta 
tilasta ja sen kehityksestä. 

 
 Siikajokivarren asukkaiden tahtotila Siikajoen veden laatu-, tulva-, kalatalous- ja 

virkistysongelmien vähentämiseksi on nyt erinomainen. Toteutuneet 
vesiensuojelutoimet eivät kuitenkaan vastaa asukkaiden odotuksia. Tehdyt 
vesiensuojelutoimet ovat jääneet joko pöytälaatikkoon tai sitten ne ovat olleet 
kokonaisuudesta liiaksi irrotettuja, koordinoimattomia ja kuntarajoitteisia. 
Paikallislehdetkään eivät ole onnistuneet hahmottamaan suuren valuma-alueen 
kokonaistilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Siksi uutisointikin on useimmiten 
rajoittunut liiaksi oman levikkialueen vesiensuojeluhankkeisiin.  

 
 Me aloitteentekijät ehdotammekin nyt, että kaikki Siikajoen vesistön ja valuma-

alueen vesiensuojelulliset toimet yhdennetään ja ongelmien korjaaminen 
aloitetaan keskitetysti. Siksi haluammekin, että jokainen jokivarren kunta sitoutuu 
tähän yhteisponnistukseen kirjaamalla aluksi Siikajoen elvyttämisen yhdeksi 
painopistealueekseen uudessa kuntastrategiassa.  Siikajoen vesistöalueella on 
kaikkiaan viisi kuntaa/kaupunkia: Vaala, Pyhäntä, Siikalatva, Haapavesi ja Siikajoki. 
Haapaveden kaupunki on tässä suhteessa muista poikkeava, koska heidän 
kuntastrategiansa  ulottuu vuoden 2022 loppuun. Tästä huolimatta pidämme 
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tärkeänä, että Haapavesi liittyy myös mahdolliseen Siikajoen vesistöaluetta 
koskevaan yhteistyösopimukseen.   

 
 Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan joustava hallintobyrokratia. Vastikään  

kunnat ottivat ilahduttavan ensiaskeleen tässä yhteistyössä ja kokosivat 
hankkeeseen liittyvän ohjausryhmän. Sen lisäksi erillishanke parhaillaan laatii 
yhteistyöryhmää, jonka kontolle Siikajoen elvytyksen suunnittelu ja toteutus 
sälytettäisiin. Ottaen huomioon kuntien nykyiset resurssivaikeudet sekä 
virkamiesten ja vapaaehtoisen työtaakat, ajatus Siikajoen vesistöalueen ongelmien 
ratkaisemisesta pelkästään työryhmätyöskentelynä epäilyttää. Siikajoen kaltaisissa 
suurhankkeissa tällä mallilla harvoin onnistutaan. 

 
 Suunnitellun ohjausryhmä-yhteistyöryhmä-mallin täydennykseksi esitämme 

koordinaattoria. Tämän  varsinaisen ”työrukkasen” tulisi olla kokenut, 
ympäristöammattilainen, jonka hallussa olisi kaikki asiaan liittyvät langat ja joka 
keskittyisi pelkästään tämän suururakan loppuun saattamisen niin kauan, kunnes 
tavoitetila on saavutettu. Avainsana onkin jatkuvuus, mikä tarkoittanee yli 10 
vuotta kestävää työrupeamaa. Koordinaattorin perustehtäviin sisältyy muun 
muassa vanhojen käyttökelpoisten suunnitelmien päivitys, uusien osahankkeiden 
valmistelu, rahoitus, viestintä, asiantuntijaneuvottelut, ohjausryhmän ajan tasalla 
pitäminen ja tuloksekkaan toteutuksen varmistaminen.  

 
 Siikajoen alueelta on valmistunut muutama pilottisuunnitelma. Jatkossa näistä 

saatuja kokemuksia tuleekin hyödyntää koko Siikajoen vesistöalueella tehtävissä 
uusissa osahankkeissa. Hankkeiden toteutuksessa on järkevää edetä 
pääsääntöisesti vesistön yläjuoksulta alajuoksulle, koska muutoin vaarannetaan 
aiemmin tehtyjen uomakunnostusten aikaansaannokset. Erityisesti korostamme 
latvavesissä ja ojastossa tehtävien viivytys- ja pidätystoimien tärkeyttä. Ojien 
perkaus ja syventäminen tuovat ehkä helpotusta yksittäisellä peltolohkolla, mutta 
entisestään äärevöittävät tilannetta pääuoman alaosalla. Vesitaloutta säädelleiden 
suoalueiden poistaminen edellyttääkin mittavia veden pidätystoimia koko valuma-
alueella.     

 
 Jokivarren kunnat eivät kuulu maan rikkaimpiin. Sen vuoksi niiden voimavarat on 

yhdistettävä. Yhdistetyt voimavarat ja keskitetty osasuunnittelu ovat samalla se 
avain, jotka aukaisevat parhaiten ”hanat” niin kansalliseen kuin EU-
rahoitukseenkin. Koska Haapavesi suunnittelee parhaillaan suurehkoja 
taloudellisia satsauksia Pyhäjoen vesistöalueen vesiensuojelutyöhön, heidän 
taloudellinen kunnostusosuus Siikajokeen voitaisiin siirtää vuoden 2022 jälkeiselle 
aikajaksolle.    
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 Siikalatvalla 14.8.2021 
 
 Anssi Eloranta Sulo Heikkinen Hannele Kara  
 Anttoninkatu 9 G 21 Vainiontie 7  Anttoninkatu 9 G 210 250 

40 250 Jyväskylä 92 930 Pyhäntä 40 250 Jyväskylä  
  Lamun osakaskunta (kiinteistöomistaja 

 Pyhännän asukas Jokivarrentie 59  
  050 505 50 12 92 610 Vorna) 

   041 468 77 68  
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