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Esityksen sisältö

• Miksi tavoitteiden määrittely on tärkeää?

• Suunnitelmallinen tavoitteenasettelu
• Toimintamalli
• Esimerkkinä Hämeenkosken Kumianoja
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Virtavesien kunnostaminen on tärkeää

• Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa (2018) virtavesien 
tila arvioitiin koko maan tasolla heikoksi
• Huonoin tilanne savimaiden pienillä uomilla

• Suomi on sitoutunut parantamaan vesien tilaa mm. VPD:n ja 
EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden mukaisesti

• Kunnostustarpeessa olevien virtavesiä kymmeniätuhansia
kilometrejä
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Tavoitteiden määrittäminen
auttaa hahmottamaan 
kokonaisuutta

• Kunnostustoiminnan kehittämistarpeita mm.:
• Kunnostusten suunnittelu koko valuma-alue ja uomajatkumo 

huomioon ottaen
• Menetelmien kehittämiseksi kunnostusten vaikutuksista eri 

olosuhteissa tarvitaan lisää tietoa -> lisää seurantaa

• Lähtökohta tavoitteiden asettelun kehittämiselle
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Tavoitekuvatarkastelu 
(leitbild concept, quiding image)

• Virtavesien tilan parantamiseen kehitetty suunnittelumenetelmä, joka perustuu virtaveden 
toivotuista ominaisuuksista laadittavien tavoitekuvien luomiseen (mm. Kern 1992; Kondolf
ym. 2016; Muhar 2018)
o Saksa, Itävalta, Yhdysvallat
o Suomessa Nuuksion Myllypuro

• Kunnostuksen päämääränä eli ”visionäärisenä tavoitekuvana” toimii virtaveden 
luonnontila, joka selvitetään osana suunnittelua

• Kunnostuksen reunaehdot ja rajoitteet huomioon ottaen määritetään ”toiminnallinen 
tavoitekuva”, jonka perusteella laaditaan toteuttamiskelpoinen kunnostussuunnitelma
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SMART-laatukriteerit
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SMART 
objectives

Kunnostuksen 
tavoitteet ovat:

Kuvaus

Specific
Yksityiskohtaisia ja 
tarkoin määriteltyjä

Tavoitteet on yksilöity, nimetty ja niiden sisältö on avattu.

Measurable Mitattavissa olevia
Tavoitteet voidaan ilmaista suureilla (esim. uoman pituus, kalojen määrä, puuaineksen määrä) ja 
niiden toteutumista voidaan mitata.

Achievable
Saavutettavissa 
olevia

Tavoitteet ovat realistisia. Määrittelyssä voidaan käyttää apuna muita kunnostushankkeita tai 
luonnontilaista uomaosuutta mahdollisimman lähellä olevalta alueelta.

Realistic Järkeviä
Tavoitteet on suhteutettu käytössä oleviin resursseihin (esim. rahoitus, henkilöt, aika) ja muihin 
reunaehtoihin. Esimerkiksi sidosryhmien näkemykset ja alueen maankäyttö voivat rajoittaa 
tavoitteiden asettamista. 

Timeframe Ajoitettuja

Tavoitteiden toteuttamiselle on suunniteltu aikataulu, jossa on otettu huomioon projektin kesto 
ja kohteen kausittaiset ominaisuudet (esim. virtaama, eliöiden lisääntymisajat kasvillisuuden 
muodostuminen, maan kantavuus).



Suunnitelmallisen tavoitteenasettelun 
toimintamalli



Esimerkkikohteena Hämeenkosken 
Kumianoja

• Teuronjokeen laskeva, pohjavesivaikutteinen puro
• Valuma-alueesta (20 km2) yli puolet peltoa
• Pitkään laidunnettu purolaakso, merkittäviä luonto- ja maisema-arvoja, taimenkanta

• Ennallistaminen osana SYKEn ”Kuivatustoiminnassa muutettujen maatalousuomien tilan parantaminen 
(KURVI)”-hanketta
• Suoristetun uomaosuuden palauttaminen mutkittelevaksi (1 km), tulvaniityn ennallistaminen
• Suunnitelmallisen tavoitteenasettelun testaaminen, toimintamallin luominen
• Seuranta



1. Nykytila
• Valuma-alue ja sen maankäyttö, uomajatkumo, uoman rakenne, alueen kasvillisuus ja eliöstö, habitaattien tila
• Maasto- ja karttatarkastelut, keskustelut maanomistajan kanssa, sähkökoekalastus, pohjaeläintutkimus

• Uoma suoristettu 1990-luvun alussa, tasapohjainen, ei kivi- eikä puuainesta , yksipuolinen habitaatti, eroosio-
ongelmia



2. Luonnontila
• Vanhat kartat, korkeusmallit, ilmakuvat, kirjallisuus, maanomistajan haastattelut
• Referenssikohteena uoman luonnontilainen osuus noin 200 metrin päässä kunnostetulta osuudelta

1855



3. Luonnontilan ja nykytilan vertaaminen toisiinsa
-> kunnostustarve

Luonnontilainen uoma Suoristettu uoma
Vedenlaatu Vesi kirkasta ja vähänravinteista, jonkin 

verran kiintoainekulkeumaa johtuen 
hienojakoisesta valuma-alueen 
maaperästä

Vesi etenkin ylivirtaamilla sameaa runsaan kiintoainekulkeuman vuoksi, 
ravinnepistoisuus kohonnut

Tulviminen Tulvii säännöllisesti ympäröivälle 
tulvaniitylle

Ei tulvi lainkaan

Uoman 
poikkileikkaus

Leveys 1-2,5 m, luiskien kaltevuus noin 
1,5:1-1:1

Leveys 2-3 m, luiskien kaltevuus 1:2 

Uoman pituus 930 m 650 m
Mutkaisuusaste 1,47 1,03
Hydromorfologia Uoma tasapainossa, luontaista syöpymistä 

ja kasautumista, selkeää syvyys- ja 
leveysvaihtelua, soraikoita ja pieniä 
virtapaikkoja

Äärevöityneet virtaamaolosuhteet, ranta- ja uomaeroosio lisääntynyt, ei 
merkittävää syvyys- ja levysvaihtelua, ei sorakoita

Kasvillisuus Uomassa vesikasvillisuutta ja -sammalia, 
luiskissa kosteikkokasvillisuutta

Ei vesikasvillisuutta, luiskissa niittykasvillisuutta

Rantapuusto Runsaasti puustoa, juuret sitovat 
rantaluiskaa

Ei suuria rantapuita, luiskassa siellä täällä pieniä kuusia

Puuaines uomassa 
(debris)

Runsaasti puuainesta Ei lainkaan puuaineista

Pohjaeläimet Monipuolinen pohjaeläinlajisto, 
referenssikohteella runsaasti mm. 
päiväkorentoja ja vesiperhosia 

Luonnontilaista osuutta enemmän huonoa vedenlaatua ilmentäviä 
pohjaeläimiä (mm. chironomidae) 

Kalasto Taimenen elinympäristö Yksittäisiä havaintoja taimenesta ja kivennuoliaisesta



4. Kunnostuksen hyödyt
• Arvioitiin määrittelemällä kunnostuksen vaikutuksia ekosysteemipalvelujen tuottamiseen (luonnon 

tarjoamia tuotteita/hyödykkeitä ihmisen hyvinvoinnille)

• Hyötyjen esiintuominen voi vähentää kunnostuksen vastustusta

Luokka Ekosysteemipalvelu

Tuotantopalvelut
eli ekosysteemeistä saatavat erilaiset 
hyödykkeet ja tuotteet

kastelu, vedenotto, tuotantoeläimet, (kalat, 
vesilinnut)

Säätely- ja ylläpitopalvelut 
eli ekosysteemin tuottamat hyödyt 
ympäristön säätelijänä ja ylläpitäjänä 

eroosiontorjunta, vedenpidätys, ravinteiden pidätys, 
poikashabitaatit, eliöstön elinympäristöt, pölytys

Kulttuuriset ekosysteemipalvelut eli 
ekosysteemien tuottamat aineettomat 
hyödyt

virkistys, maisema, kulttuuriperintö, imagohyödyt 
liiketoiminnalle, tutkimus ja opetus



5. Kunnostuksen reunaehdot ja rajoitteet

• Keskustelut maanomistajien ja muiden hankkeessa mukana olevien kanssa

• Purolaakson käyttö karjan laitumena (uoman ylitykset)
• Kustannukset (materiaalien valinta, suorauoman seisovan veden altaiksi)
• Alueen eliöstö ja herkkä ympäristö 
• Perinnebiotoopin hoitosopimus (kasvillisuuden palauttaminen)
• Maan kantavuus (talvityö)
• Purolaakson läpi kulkeva sähkölinja
• Vedenotto ennallistusalueen alapuolella (ei vaikutuksia)
• Veden nousu kunnostusalueen yläpuolella (ei haitallisia vaikutuksia)



6. Toteutettavissa olevat tavoitteet
• Realististen tavoitteiden määrittely, joilla pyrittiin mahdollisimman hyvään lopputulokseen
• Taimenhabitaatin pinta-alan kasvu, uomarakenteen monipuolistuminen, kasvillisuuden 

monipuolistuminen, eliöstön monipuolistuminen, eroosion hallinta, tulva-alueen lisääminen -
> mitattavat tavoitteet

Päätavoite Yksilöity tavoite Mitattava tavoite (SMART)

Alueen ekologisen 
monimuotoisuuden lisääminen

taimenhabitaatin pinta-alan kasvu kutualueen lisääntyminen (m2), taimenten 
kokonaismäärän kasvu (kpl), taimenen 
poikastiheyksien kasvu (kpl)

uomarakenteen monipuolistuminen uomapituuden lisääntyminen (m), 
meandereiden palauttaminen (kpl) kuolleen 
puuaineksen määrän kasvu (kpl), 

kasvillisuuden monipuolistuminen purolle ominaisen vesi-, ranta- ja tulva-
alueen kasvillisuuden lajimäärien kasvu 
(lajisto/peittävyys %)

eliöstön monipuolistuminen puron hyvää tilaa ilmentävän 
pohjaeläimistön lajimäärien kasvu 
(tiheys/taksonien lkm)



7. Suunnitelma tavoitteiden perusteella
• Yhteistyö kaikkien osallisten kesken, reunaehtojen huomioon ottaminen (mm. kustannukset, maan 

kantavuus, karjan laidunnus)



8. Seurantaohjelma
Yksilöity tavoite Tarkasteltava muuttuja Menetelmä Aikataulu
taimenhabitaatin pinta-alan 
kasvu

kutualueet (m2), taimenten 
kokonaismäärä (kpl), taimenen 
poikastiheydet (kpl)

maastohavainnointi
sähkökoekalastukset

kerran vuodessa

uomarakenteen 
monipuolistuminen

meanderien määrä (kpl), puuaineksen 
määrä (m3), syvyys- ja leveysvaihtelu 
(m)

karttatarkastelut, 
maastohavainnointi, 
valokuvaseuranta,
poikkileikkaukset

ennen/jälkeen 
toimenpiteiden,

kerran vuodessa
kasvillisuuden 
monipuolistuminen

vesikasvillisuus, rantakasvillisuus, 
tulva-alueen kasvillisuus 
(lajisto/peittävyys %)

kasvillisuuskartoitus kerran vuodessa

eliöstön monipuolistuminen kalat, pohjaeläimet (lajisto, 
tiheys/100m2)

sähkökoekalastus, 
pohjaeläinkartoitus, 

maastohavainnointi

kerran vuodessa
kerran kolmessa vuodessa
jatkuva

eroosion hallinta syöpyvät penkat (m2) maastohavainnointi, 
valokuvaseuranta,
poikkileikkaukset

kerran vuodessa

tulva-alueen ennallistaminen tulva-alueen laajuus (m2)
veden nousu tulvaniitylle (krt/v)

karttatarkastelut,
virtaamien tarkkailu

jatkuva



9. Toteutus
• Kaivutyöt tammi-helmikuussa 2018, viimeistely kesällä ja syksyllä 2018

• 10 patoa, joilla vesi ohjattiin alkuperäiseen, meanderoivaan uomaan

• Suorauoma seisovan veden altaiksi 
• Tulvaniityn ennallistaminen, veden ohjaaminen niitylle tulvatilanteessa

• Puu- ja kivimateriaalin lisääminen 
o Eroosiosuojaukset
o Monimuotoisuuden lisääminen
o Taimenen elin- ja lisääntymishabitaatin kasvattaminen

• Sääolosuhteet aiheuttivat haasteita, pakkanen hankaloitti patojen tiivistymistä kaivutöiden aikana, sään 
nopea lauhtuminen ja tulva vei maata mukanaan
• Padot painuivat ja niitä jouduttiin korjaamaan useaan kertaan

• Seurantaa jatketaan vähintään 5 vuotta
• Tiedon hyödyntäminen, kohteen esittely eri ryhmille,  innostuksen lisääminen maatalousuomien 

kunnostukseen









Lisää tietoa: 
Maatalousalueiden virtavesien tilan parantaminen – menetelmiä 
ja suosituksia (Hjerppe ym. 2020)

-> https://helda.helsinki.fi/handle/10138/318571

Suunnitelmallinen tavoitteenasettelu maatalouspuron 
kunnostuksessa – esimerkkinä Hämeenkosken Kumianoja 
(Hämäläinen 2019)

- > https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306555
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Kiitos!

Ota yhteyttä:
liisa.hamalainen@vesistosaatio.fi

www.vesistosaatio.fi
www.facebook.com/vesistosaatio

#vesistosaatio

mailto:liisa.hamalainen@vesistosaatio.fi

