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Osa A

Käsikirjan yleinen osa

1. Lukijalle

Pääosa Suomen vesistöistä on pitkään ollut alttiina ihmistoiminnan
vaikutuksille. Nuhraantuneita vesistöjä on kunnostettukin jo kauan.
Kunnostustoimijoina ovat olleet pääasiassa valtio ja kunnat. Yhteiskunnan
resurssien väheneminen on johtanut uuteen tilanteeseen, jossa julkiset toimijat
vetäytyvät kunnostuksista. Niukat käytettävissä olevat resurssit ohjautuvat
pääasiassa niihin kohteisiin, joissa vesipuitedirektiivi ja vesienhoitolaki
edellyttävät ekologisen tilan parantamista. Ihmisten virkistyskäytön kannalta
prioriteetti ei aina ole oikea, sillä direktiivi ei tarkastele lainkaan vesistön
käyttökelpoisuutta ihmisen näkökulmasta. Näistä seikoista johtuu, että vesistön
käyttäjät joutuvat ottamaan itse vastuuta vesistöjen kunnon kohentamisesta.
Asiaa ei vielä ole laajalti tiedostettu.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry on ottanut tätä vastuuta omatoimisesti.
Uuden Oulun keskellä sijaitsevan Jäälinjärven valuma-alueella yhdistys on
runsaan neljän vuoden aikana toteuttanut yhdeksän erilaista
vesienhoitorakennetta, kuten kosteikoita, pintavalutusalueita, putkipatoja ja
pohjakohoumia. Lisäksi on Jäälinjärvellä on harjoitettu hoitokalastusta.
Kunnostustoiminnasta on kertynyt paljon kokemuksia, jotka tällä käsikirjalla
halutaan saattaa muiden toimijoiden käyttöön. ”Tällä käsikirjalla yhdistys puhuu
yhdistykselle” (Kati Häkkilä ohjausryhmän kokouksessa 29.4.2014).
Käsikirja perustuu Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen omiin kokemuksiin.
Niissä esiintyy painokkaasti valuma-alueelta peräisin oleva rautasaostuma.
Kokemuspiiriin eivät kuulu esimerkiksi maatalouden tai turvetuotannon
vaikutusten vähentäminen. ProAgria Oulu on avustanut maataloutta koskevissa
osissa.
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Käsikirja jakautuu kahteen osaan. A-osa on kirjoitettu yleisesti sovellettavaan
muotoon. B-osassa on kuvattu kahta testihanketta ja niiden vaikuttavuutta sekä
selostettu hankkeeseen liittyviä erillistutkimuksia.
Käsikirjassa on kuvattu laajasti ja yksityiskohtaisesti erilaisia kunnostukseen
liittyviä seikkoja. Vastaan tulevien kysymysten määrä, monipuolisuus ja
asiantuntemuksen tarve saattavat hämmentää yksittäistä vesistökunnostajaa.
On kuitenkin syytä tiedostaa, että kaikki käsitellyt kysymykset eivät esiinny
kaikissa hankkeissa. Tavoitteena onkin, että yksittäinen toimija voisi poimia
tämän käsikirjan kokemuksista itselleen sopivat osat.
Käsikirjan sisällön on tuottanut pääasiassa yhdistyksessä toimiva
vesiasiantuntija Birger Ylisaukko-oja. Hankkeeseen on saatu rahoitusta
Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet
Anne-Maaria Kurvinen rahoittajaviranomaisen edustajana, Arto Lehto ja hänen
varahenkilönsä Anne Laine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, Teemu Ulvi
ja hänen varahenkilönsä Kati Häkkilä Suomen ympäristökeskuksesta, Hannu
Salmi Oulun seudun ympäristötoimesta sekä Eero Laine ja Birger Ylisaukko-oja
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksestä. Puheenjohtajana on toiminut Eero
Laine ja varapuheenjohtajana Teemu Ulvi. Käsikirjan luonnostekstit ovat
käyneet lisäksi kommentoitavana Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunnassa,
johon ohjausryhmässä edustettujen tahojen lisäksi kuuluu asiantuntijoita mm.
Metsäkeskuksesta, Oulun kaupungilta, Kiimingin jakokunnasta ja Kiimingin
kalastuskunnasta.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys haluaa kiittää yhteistyökumppaneitaan
arvokkaista näkemyksistä kunnostushankkeiden ja käsikirjan toteuttamisessa ja
toivoo, että käsikirja omalta osaltaan rohkaisisi toimijoita tarttumaan ongelmiin
omatoimisesti. Käsikirja on valmistunut alun perin marraskuussa 2014. Se on
päivitetty ja painettu yhteistyössä Vesistökunnostusverkoston kanssa.
Jäälissä toukokuussa 2016
Lisätietoja: www.kiiminginjaalinvedet.net
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2. Ongelmien tunnistus ja strukturointi
2.1 Oire vai sairaus?
Maallikot näkevät järven usein lähinnä vesivarastona, jossa elää kaloja.
Ongelmia havaitaan, jos vesi on liian matala tai korkea, ranta liettyy,
vesikasvillisuus runsastuu, vedessä esiintyy leväkukintoja, kaloja kuolee,
kalasto ei tyydytä kalastajia, pyydykset limoittuvat, uiminen on epämiellyttävää
tai vesistössä havaitaan jotain muuta poikkeavaa. Tyypillisesti ratkaisuja
ryhdytään ideoimaan siitä lähtökohdasta, miten fyysisiä käyttöhaittoja voitaisiin
poistaa esim. järveä ruoppaamalla, vesikasvillisuutta poistamalla,
vedenkorkeutta muuttamalla tai muulla vastaavalla konkreettisella tavalla.
Vesistö on erittäin monimuotoinen ekologinen yhteisö. Jokseenkin kaikki
vesistöt ovat Suomessa joutuneet alttiiksi sellaisille ihmisen toiminnoille, joilla
on vaikutusta vesistön eliöyhteisöön. Ongelma ei välttämättä ole se, joka
näyttäytyy vesistön käyttäjälle. Haitalliset ilmiöt ovat useimmiten seurausta
monenlaisista muutoksista vesistön valuma-alueella, ei siis välttämättä eikä
edes usein itse järvessä. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää pyrkiä
tunnistamaan, mistä ihmisen toiminnoista epätyydyttävä tilanne johtuu ja mitkä
niistä ovat vaikutuksiltaan suuria tai pieniä. Vesiekologiassa ei useinkaan ole
ehdottomia totuuksia eikä välttämättä loogisina näyttäytyviä tapahtumaketjuja.
Sen vuoksi päätelmät ja ratkaisutkaan eivät ole ainoita oikeita puhumattakaan
siitä, että etukäteen tiedettäisiin, mikä on riittävää.

Löyhä pohjasedimentti ja limalevä ovat uimarille ikävä yhdistelmä.
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Kokonaisuuden hahmottaminen tavalla tai toisella on välttämätöntä. Sen
jälkeen voidaan valita sellaisia toimenpiteitä, joista ensiksikään ei ole haittaa ja
toiseksi, jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi haluttuun suuntaan
vesistössä.

2.2 Ideapalaveri
Paikallisyhteisössä ihmiset tuntevat aika hyvin toisensa. Liikkeelle lähtöä
helpottaa paljon, jos joukossa on joku, jolla on jonkinlaista käsitystä vesistön
toiminnasta. Kalastajat ovat usein kiinnostuneita kalavesistään, ja he myös
seuraavat keskustelua, joka liittyy ravintoketjuihin ja vesiekologisiin
kysymyksiin. Mutta tärkeintä ei sittenkään ole, minkä tasoisia asiantuntijoita
joukosta löytyy, sillä aiheesta on saatavilla tietoa valtavasti vaikkapa Suomen
ympäristökeskuksen sivuilta ja julkaisuista. Sen sijaan perusedellytys
selvitystyön käynnistymiselle on sitoutuminen. Selvitystyöhön tarvitaan 5 – 10
henkilön ryhmä, joka ottaa asiakseen perehtymisen. Kokemusten mukaan
hiljattain eläkkeelle siirtyneet ovat erinomainen resurssi. Heillä on usein
monipuolinen kokemus, valmiit verkostot, eniten aikaa sekä halu saada aikaan
jotain näkyvää, merkittävää tai arvokasta.
Päästäkseen liikkeelle ryhmän tulee sitoutua melko tiiviiseen palaverointiin.
Sähköinen yhteydenpito ei riitä, sillä tarkoitus on hahmottaa
vesienhoitokokonaisuutta ryhmänä. Ryhmän ensimmäinen tehtävä onkin tiedon
hankinta. Noin kuukausittain on syytä kokoontua katsomaan, millaista tietoa on
saatu, millainen tieto kyseisessä tapauksessa voisi olla relevanttia ja mitä
tärkeää tietoa mahdollisesti puuttuu. Kun innostus alussa on yleensä suurta, on
sopivaa antaa ajatusten lentää ja kasvaa kenties innovaatioiksi.
Helpoin ja innostavin tapa tiedon hankintaan on oppiminen toisten
kokemuksista. Internetin ja keskustelujen kautta avautuu näkymiä erilaisiin
kohteisiin. Erityisesti vesistökunnostuksia varten on muodostettu
vesistökunnostusverkosto (http://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesistokunnostusverkosto), jonne kertyy tietoa aktiivisesta toiminnasta eri
puolilta maata. Verkosto julkaisee uutiskirjettä sekä järjestää seminaareja ja
tutustumiskäyntejä mielenkiintoisiin kohteisiin.
Eri viranomaisilta saa hyvin tietoa kunnostuksista. ELY-keskus, Metsäkeskus ja
Riistakeskus sekä Metsähallituksen luontopalvelut ovat todella korkeatasoisia
asiantuntijoita. Myös ProAgria on paneutunut hyvin erityisesti maatalouden
vesiensuojelukysymyksiin.
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2.3 Vesienhoidon suunnittelu
Vesistöön vaikuttavaa ihmisen toimintaa ohjataan, säännellään ja rajoitetaan
monilla eri laeilla ja niihin perustuvilla kohdekohtaisilla luvilla. EU:n vesipolitiikan
puitedirektiivi on suunnittelujärjestelmä, joka tarkastelee vesistöä
kokonaisuutena tai vähintään laajoina osakokonaisuuksina. Direktiivi pyrkii
tukemaan ja yhtenäistämään vesienhoidon käytäntöjä Euroopassa. Direktiivin
tavoitteena on kaikkien vesistöjen hyvä ekologinen tila. Lakien lisäksi
vesienhoidon kokonaisuutta edistetään eri tukiohjelmilla ja vapaaehtoisilla
toimenpiteillä.
Vesipuitedirektiivin mukaisessa vesienhoidon suunnittelussa jokia, järviä ja
rannikkoa tarkastellaan yksilöllisinä vesimuodostumina. Nämä on tyypitelty
luontaisten ominaispiirteiden mukaan. Sen jälkeen vesimuodostumien tila on
luokiteltu ihmisperäisten muutosten perusteella. Luokkia on viisi: erinomainen,
hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Vesimuodostumien tilaa heikentävät tekijät
on tunnistettu ja ekologinen ja kemiallinen tila on arvioitu. Vesimuodostumille on
laadittu vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat. Niiden tarkoituksena on
vesimuodostuman hyvän tilan saavuttaminen tai sen säilyttäminen.
Vesienhoidon dokumentit päivitetään joka kuudes vuosi. Päivitykset tehdään
vesienhoidon yhteistyöryhmissä vuorovaikutussuhteessa eri toimijoihin.
Vesipuitedirektiivin ekologisen tilaluokittelun biologisia perusteita ovat
pohjaeläimet, plankton, vesikasvillisuus ja kalat. Kemiallinen tila kuvaa
haitallisten aineiden esiintymistä vesissä. Ekologinen tila ei suoraan kuvaa
veden käyttökelpoisuutta ihmisen tarpeisiin. Vesienhoidossa keskeisiä veden
käyttötarpeita tarkastellaan erityistavoitteina. Niitä voidaan asettaa muun
muassa vedenoton, uimaveden, kalaveden tai luonnonsuojelun tarpeista.
Vesipuitedirektiivi ei poista omaehtoisen vesistökunnostuksen tarvetta.
Tilaluokka voi olla hyvä, vaikka vedessä eläisi uimarille kiusallinen limalevä,
vesi on liian matala tai ranta liettyy. Vesimuodostumat ovat verrattain suuria
kokonaisuuksia. Alueen sisällä saattaa olla pienialaisia osia, joiden tila ei ole
hyvä. Vesimuodostuma voi silti olla kokonaisuutena hyvässä tilassa eikä
direktiivi tartu yksittäisen pienen alueen ongelmaan. Viranomaisten
vesienhoitoresurssit ovat vähentyneet jo paljon, ja sama kehityssuunta näyttää
jatkuvan. Direktiivi sallii tietyissä tapauksissa pitkän siirtymäajan hyvän tilan
saavuttamiselle. Jos kyseessä on ihmisen kannalta paikallinen ongelma, sen
poistaminen vaatii todennäköisesti tarttumista toimeen omaehtoisesti.
Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien
tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien
hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Niihin tutustuminen on kunnostusta
suunnittelevan hyödyllinen perustehtävä.
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2.4 Yhteys virallistahoihin
Viranomaistahoilla on erinomainen asiantuntemus vesistökunnostuksista.
Viranomaisten toimintaa ohjaa mm. hallintolaki, jonka tarkoituksena on edistää
hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.
Kontakti erityisesti ELY-keskukseen on syytä ottaa heti, kun
vesistökunnostuksesta on aihepiirinä ja toimintakehikkona syntynyt
yleispiirteinen kuva, ts. kun on keskusteluvalmius. ELY-keskuksen edustajat
pystyvät vesienhoidon suunnittelun, aikaisempien tietojen ja oman
kokemuksensa perusteella nopeasti kuvaamaan vesistön yleistilanteen. Heillä
on hyvä tuntuma siihen, mitä lisätietoa kannattaisi ryhtyä hankkimaan, mistä ja
miten. He todennäköisesti eivät suosittele kunnostukseen ryhtymistä ”suin päin”
vaan etenemistä faktatiedon pohjalta. Vaikka viranomaisten resurssit ovat
niukat, heiltä voi olla saatavissa ainakin neuvonta-apua ja myös vähäistä
rahoitusta.
ELY-keskuksen lisäksi julkisella puolella on monia kontaktoitavia tahoja, joilla
on hallussaan arvokasta tietoa. Metsäkeskus pitää tärkeänä, että metsätaloutta
harjoitetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Metsäkeskus laatii
alueellisia suunnitelmia ja kilpailuttaa niiden yksityiskohtaisen suunnittelun ja
toteutuksen KEMERA-tuella. Metsäkeskuksen toimintatapa on hyvin
asiakaslähtöinen.
Riistakeskuksen intressissä on erityisesti riistakosteikoiden edistäminen.
Riistakeskuksella on hyvä osaaminen vesilintukosteikoiden suunnittelusta ja
toteutuksesta. Lisäksi Riistakeskus tuntee erilaisia soveltuvia
rahoitusinstrumentteja. Riista- ja ainakin vesilintunäkökulma liittyy hyvin moniin
kunnostushankkeisiin.
Suurilla kaupungeilla on usein hyvää vesiosaamista, jota voi hyödyntää monella
tavalla. Lisäksi kunnat omistavat maa- ja vesialueita, jotka saattavat soveltua
vesienhoitoon. Näihin saattaa liittyä kaavoituskysymyksiä. Kun hankkeita
pyritään toteuttamaan kumppanuusmalilla, kunnan rahoituspanos saattaa olla
hankkeiden toteutumisen kannalta ratkaiseva. Pienillä kunnilla ei useinkaan ole
vesistökunnostuksen asiantuntemusta, mutta yhteistyö pienen kunnan kanssa
on yleensä muuten mutkattomampaa kuin suuressa kaupungissa.
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesiosaaminen on erittäin monipuolista ja
vahvaa. Kun SYKE on tutkimuslaitos, sen mahdollisuudet osallistua yksittäisiin
hankkeisiin rajoittuvat lähinnä tutkimusprojekteihin, jos hanke on sellaiseen
osallinen.
ProAgrialla on hyvää osaamista erityisesti maatalouden
vesiensuojelukysymyksissä. Lisäksi se hallinnoi monia EU-rahoitteisia
hankkeita ja voi kokemuksensa perusteella opastaa uusia toimijoita.
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Vesiasiantuntemusta löytyy myös monilta konsulteilta ja metsäpalveluyrityksiltä.
Ne toimivat puhtaasti liiketoimintaperiaatteella ja laskuttava palveluksistaan.
Siinä vaiheessa, kun hanke kehittyy suunnitteluasteelle ja työlle on onnistuttu
saamaan rahoitus, konsulttipalvelut ovat tarpeen.

2.5 Rahoitusmahdollisuuksista
Lähtökohtana voidaan pitää, että pienimuotoisille hankkeille on löydettävissä
rahoitus. Kunnostusajatuksen kehittelyä ei siis pidä lopettaa tai keskeyttää sillä
perusteella, ettei sille löytyisi rahoitusta. Toki rahoituksen hankkiminen saattaa
olla yllättävän mutkikasta.
Sen jälkeen, kun kunnostushanke on orientoivan tiedon hankinnan, viranomaisja asiantuntijakeskustelujen jälkeen alkanut hahmottua, tulee esille
suunnittelutarve. Kunnostussuunitelma voidaan tilata konsultilta, teettää
projektiin palkatulla suunnittelijalla tai laatia itse, jos siihen on tarpeeksi
asiantuntemusta. Suunnitteluun on mahdollista saada avustusta ELYkeskukselta.
Rahoitusmahdollisuuksia kannattaa selvitettää viranomaisten kanssa
käytävissä keskusteluissa. EU-lähtöiset rahoituskanavat ovat mahdollisia mutta
tarkoin säänneltyjä. Valtioneuvoston asetus 714/2015 (asetus vesistön ja
vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta)
määrittelee valtion avustusten periaatteet ja säännöt. KEMERA-lakiin perustuva
luonnonhoitohankkeiden rahoitus on erinomaisen käyttökelpoinen, jos
hankkeen luonne siihen soveltuu. Kalatalousviranomaiselta saattaa olla
saatavissa vähäistä rahoitusta, jos hankkeella on kalataloudellista merkitystä.
Myös riista- ja maatalousviranomaisten kautta voi avautua
rahoitusmahdollisuuksia silloin, kun hanke liittyy näiden viranomaisten
toimialoihin. Toimijalta edellytetään aina myös omarahoitusta. Tärkein osa siitä
on useimmiten talkootyötä. Eri rahoitusmalleissa talkootyön hyväksyttävyyttä ja
rajoituksia käsitellään eri tavoin. Talkootyön laskennallinen arvo on 15
euroa/tunti ja traktorin tai muun moottorityökoneen arvo 30 euroa/tunti (VNA
714/2015). Jos suinkin mahdollista, omarahoitusta kannattaa pyrkiä
kasvattamaan sponsoriyritysten avulla.
Rahoituksen saatavuuden kannalta olennaista on hankkeen yleinen
uskottavuus. Toiminta on alusta pitäen järjestettävä niin, että se on
suunnitelmallista, hyvin hallinnoitua ja projektiluonteisesti koordinoitua.
Rahoittajat arvioivat omasta näkökulmastaan hankkeen
onnistumismahdollisuuksia ja vaikuttavuutta ja tekevät niiden perusteella
päätöksensä. Mitään automatisoitua rahoitusinstrumenttia ei ole, vaan kaikkiin
rahoituspäätöksiin sisältyy harkintaa.
Rahoitusta on käsitelty laajemmin kohdassa 7.3.
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3. Organisoituminen

Vesistökunnostus on tyypillisesti yhteistoimintaa. Kunnostushankkeeseen liittyy
useimmiten ulkopuolisia intressitahoja, vaikka kysymys olisi pienestäkin
hankkeesta ja vain muutaman ihmisen toiminnasta. Vesistökunnostaja joutuu
tällöin ottamaan vastuuta toimistaan, tekemään sopimuksia ulkopuolisten
kanssa, asioimaan viranomaisten kanssa ja vähintäänkin hankkimaan
toteutusvaiheessa ostopalveluita, esim. konetyötä. Hankkeella on oltava
vastuutaho. Jos se ei voi olla yksittäinen henkilö, toiminta on jollakin tavalla
virallisesti organisoitava.

3.1 Vaihtoehtojen kartoitus
Useimmilla paikkakunnilla on jo toimivia organisaatioita, kuten kyläyhdistys,
asukasyhdistys, metsästysseura, kalastuskunta, osakaskunta tms. Aluksi on
syytä selvittää, voisiko kunnostushanke toteutua olemassa olevan
organisaation toteuttamana. Jos organisaation säännöt sallivat tämän,
soveltuvuus riippuu siitä, miten vesistökunnostushanke asemoituu
organisaation muuhun toimintaan. Jos esimerkiksi asukasyhdistyksen toiminta
painottuu lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja vuosibudjetti on
suuruusluokaltaan satoja euroja, kymmenen tuhannen euron
vesistökunnostushanke ei luontevasti istu olemassa olevaan toimintaan. Jos
taas esimerkiksi kalastuskunta harjoittaa aktiivista kalastonhoitoa ja saa
toiminnastaan myös merkittäviä tuloja, vesistökunnostushanke saattaa hyvinkin
luontevasti toteutua tämän organisaation yhteydessä.
Kunnostushanketta hahmotettaessa organisoitumisen peruslähtökohdaksi on
otettava, että hanke saa osakseen riittävän painoarvon. Hanke tai sen ylläpito
ei onnistu minkään organisaation kylkiäisenä. Jos toiminta järjestetään
olemassa olevan organisaation yhteyteen, hankkeen toteutus olisi järjestettävä
vähintään erilliseksi projektiksi. Mieluimmin organisaatioon olisi muodostettava
pysyvä osa, kuten jaos tai vastaava, joka huolehtii rakenteiden kunnosta ja
toimivuudesta sekä toiminnan jatkuvuudesta.
Kunnostushankkeen mittasuhteet ja paikalliset olosuhteet ratkaisevat sen, onko
kunnostustoimintaa varten tarkoituksenmukaista perustaa erillinen yhdistys.
Sellaisen perustaminen on sinänsä suhteellisen helppoa. Toisaalta yhdistys tuo
mukanaan jonkin verran byrokratiaa, sillä sen hallinto ja talous on järjestettävä
asianmukaisesti. Jos yhdistys perustetaan, se on syytä rekisteröidä. Tällöin siitä
tulee oikeustoimikelpoinen.
Yhdistyksen etuna on muun ohella toiminnan selkeä profiloituminen.
Kunnostushanke edellyttää monitahoista yhteydenpitoa mm. viranomaisiin,
maanomistajiin, rahoittajatahoihin yms. Rekisteröity vesienhoitoyhdistys on
13
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neuvottelukumppanina selvästi uskottavampi kuin jonkin muu taho, joka on
aiemmin keskittynyt kokonaan toisenlaiseen toimintaan. Erillinen
vesienhoitoyhdistys ei poista sitä, etteivätkö alueella olevat organisaatiot voisi
tehdä yhteistyötä. Vaikuttavuus on päinvastoin parempi, jos eri tahojen
tavoitteista löytyy luontevia liityntäpintoja ja hankkeita voidaan edistää
yhteistyössä.

3.2 Yhdistyksen perustaminen
Yhdistyksen perustamisesta on säädetty yhdistyslaissa
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503 ). Perustamiseen löytyy
yksityiskohtaiset ohjeet patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) nettisivuilta
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_perustaminen.html .
Yhdistyksen perustamiseen riittää kolme yksityishenkilöä tai
oikeustoimikelpoista yhteisöä. Yhdistys perustetaan perustamiskokouksessa,
jonka voi kutsua koolle kuka tahansa. Perustamiskokouksessa allekirjoitetaan
perustamiskirja, johon liitetään yhdistyksen säännöt. Perustamiskokouksessa
tehdään lisäksi toiminnan käynnistämiseen tarvittavat henkilövalinnat sekä
päätetään yhdistyksen jäseniltään perimistä maksuista. Päätökset kirjataan
perustamiskokouksen pöytäkirjaan, joka laaditaan erillään perustamiskirjasta.
Perustamisasiakirjojen keskeinen dokumentti on yhdistyksen säännöt. Niistä on
säädetty yhdistyslain 8 §:ssä. Tärkein kohta siellä on yhdistyksen tarkoituksen
ja toiminnan määrittely. Vesienhoitoyhdistyksen toiminta on luonteeltaan
yleishyödyllistä. Tämä taas rajoittaa mm. tulojen hankkimista, sillä esimerkiksi
liiketoiminta ei ole mahdollista lukuun ottamatta hyvin pienimuotoista toimintaa.
PRH:n sivuilla on annettu sääntömalleja sekä erikseen malleja yhdistyksen
toiminnan ja tarkoituksen muotoiluun.
Yhdistys rekisteröidään tekemällä perusilmoitus PRH:lle, joka tarkastaa, että
säännöt ovat lain mukaiset. Erityisen tarkasti PRH tutkii yhdistyksen tarkoitusta
ja toimintaa koskevan muotoilun. Todennäköisesti sääntöihin edellytetään
tehtäväksi joitakin muutoksia.
PRH:n palvelut ovat maksullisia. Perusilmoitus maksaa paperisena 130 euroa
ja sähköisenä 85 euroa. Sääntöjen maksullinen ennakkotarkastus on
mahdollinen mutta tuskin tarpeellinen, vaikka perusilmoituksen hinta on tällöin
alempi.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen perustamisasiakirjat ovat liitteenä 1 –
3.
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3.3. Perustamisen valmistelu
Yhdistyksen perustamista on tarpeen valmistella jollakin kokoonpanolla
etukäteen niin, että itse perustamiskokous sujuu mutkattomasti. Säännöt on
syytä valmistella huolellisesti ja pyrkiä kirjoittamaan ne täsmällisesti mutta niin
väljästi, etteivät ne tarpeettomasti kahlitse toimintaa. On pohdittava esimerkiksi,
tuleeko yhdistykseen vain henkilöjäseniä vai lisäksi myös yhteisöjäseniä tai
kannatusjäseniä, peritäänkö jäseniltä liittymismaksua vai pelkästään
vuosijäsenmaksua, mikä on joustavin tapa kutsua yhdistyksen kokous koolle
sekä miten yhdistys voidaan purkaa. Sujuvuuden vuoksi kokouskäytäntöjä
koskevat kohdat on hyvä kirjoittaa pitkälle valmiin esityslistan muotoon.
Perustamiskokouksen asialista on syytä laatia etukäteen ja tarkistaa, että se
sisältää kaikki yhdistyksen perustamiseen kuuluvat kohdat. Itse kokous voidaan
kutsua koolle täysin vapaamuotoisesti. Kokouksen avaajasta on syytä sopia
etukäteen.
Jo perustamiskokouksessa päätetään yleensä ensimmäiset jäseniltä perittävät
maksut. Maksupolitiikkaakin on syytä pohtia etukäteen yhteisesti. Maksut tulisi
asettaa niin, että ne eivät sanottavasti rasita jäsenten taloutta. Tällöin
maksukertymää voidaan pyrkiä kartuttamaan aktiivisella jäsenhankinnalla. Jos
maksut asetetaan korkeiksi suuremman maksukertymän toivossa, jäsenmäärä
saattaa jäädä pieneksi ja kertymä alhaiseksi. Vaikka jäsenmaksuja voidaan
vuosittain muuttaa, perustaso määräytyy yleensä lähtötilanteen mukaiseksi eikä
sen muuttaminen käytännössä ole helppoa. Sen vuoksi huolellinen
ennakkoharkinta on tarpeellista.
Jäsenmaksukertymää pohdittaessa on syytä tiedostaa se tosiasia, että
varsinaisen vesistökunnostustoiminnan kannalta jäsenmaksuilla ei ole suurta
merkitystä. Valtaosa jäsenmaksuista kuluu jo pelkän hallinnon pyörittämiseen.
Vesistökunnostuksen resursointi on järjestettävä muulla tavoin. Jäsenmaksuja
on tarkasteltu myös kohdassa 7.3.1.

3.4. Pankkitili
Jos vesistökunnostaja järjestäytyy yhdistykseksi, pankkitili ja
verkkopankkitunnukset tarvitaan välittömästi. Vaikka kysymys olisi pienestäkin
toiminnasta, pankit kannattaa kilpailuttaa. Kokemuksen mukaan
pankkipalveluiden hinnoittelussa on suuria eroja. On hyvä pitää myös mielessä,
voisiko pankki toimia jossakin vaiheessa yhdistyksen sponsorina.
Verkkopankkitunnuksia tarvitaan myös kirjauduttaessa valtion virallisiin
järjestelmiin esim. palkanmaksun yhteydessä.
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4. Visio ja ympäröivä yhteisö

4.1. Visiointi
Useimpien mielikuva hyvästä vesistöstä on kirkas ja kalaisa. Onnistuneenkaan
vesistökunnostuksen kautta juuri tähän lopputulokseen ei välttämättä päästä.
Sitä kohti kuitenkin pyritään.
Järvi on valuma-alueensa vanki. Järven vesi ei ole koskaan ollut kirkas eikä voi
jatkossakaan olla, jos valuma-alueesta suuri osa on suota. Vastaavasti
eroosioherkät maat valuma-alueella aiheuttavat veteen luontaista sameutta.
Vesi voi silti olla puhdas vaikka se ei olisi kirkas. Tämä edellyttää, että
luontaiset veden puhdistumisprosessit toimivat sekä valuma-alueella että itse
vesistössä.
Monet järvet ovat ihmistoiminnan seurauksena rehevöityneet ja muuttuneet
särkikalavaltaisiksi. Tällöin järvessä on negatiivinen kierre. Järveen valuvat
ravinteet pitävät yllä rehevää vesieliöstöä, joka hyödyttää särkikaloja.
Terveessä järviprosessissa ravinteet laskeutuvat aikaa myöten pohjalle,
sedimentoituvat ja poistuvat vesikierrosta. ”Särkiarmeija” pöyhii pohjaa ja estää
sedimentoitumisen, ja rehevöityminen kiihtyy. Kun ravinteiden valumista
saadaan vähenemään, särkikantaa pienentymään ja petokaloja kasvamaan,
järven tila kohenee ja kalastettavat kalat lisääntyvät. Järven tuottamien hyötyjen
kannalta tällä on erittäin suuri merkitys.
Visio on realistinen haavekuva tavoiteltavasta tulevaisuudesta.
Vesistökunnostushankkeille on tyypillistä nopea yksittäisiin toimenpiteisiin
ryhtyminen. Vaikka nämä toimenpiteet olisivatkin sinänsä hyviä ja oikeita,
tärkeää olisi kuitenkin heti aluksi pyrkiä näkemään pitemmälle tulevaisuuteen,
millaista vesiympäristön tilaa tavoitellaan. Vision määrittäminen antaa
toimintakokonaisuudelle ryhtiä, sillä visioinnissa mietitään, mitkä ovat kaikkein
tärkeimmät asiat ja millaisiksi niiden haluttaisiin kehittyvän. Visiosta kehittyy
samalla tavoitteellisen toimintasuunnitelman runko, johon toteutumia voidaan
vuosien kuluessa verrata. Vesistökunnostuksen tuloksellisuuden mittaaminen
on yleisesti kovin vaatimatonta.
Visio voidaan hahmottaa esimerkiksi kymmenen vuoden päähän. Visiossa
voidaan kertoa esimerkiksi, mitä alueella silloin näkyy; ts. onko
vesiympäristössä silloin toteutettuna kosteikoita tai muita fyysisiä
vesienhoitorakenteita ja hyödyntävätkö ihmiset niitä vaikkapa virkistyskäytössä.
Paljonko vesistön kuormitus on nykytilanteeseen verrattuna pienentynyt ja
miten muutos näkyy vesistön käyttökelpoisuudessa. Millainen kalastorakenne
silloin on ja miten kalastoa hyödynnetään.
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Vision luonne on kunnianhimoinen. Vaikka se ei sido ketään, se ei saa olla
utopistinen vaan yleiseltä olemukseltaan toteutumiskelpoinen. Se antaa asiasta
kiinnostuneille mahdollisuuden pohtia, miten vision toteutuminen vaikuttaisi
omalta kannalta ja kannattaako vision toteutumista omakohtaisesti edistää.
Jäälin vesivisio on liitteenä 4.

4.2 Hyödynsaajat
4.2.1 Ranta-asukkaat
Kun vieraasi astuu kotijärvesi rantaan, ensimmäinen kysymys on, onkos
järvessä kalaa ja millaista kalaa. Viimeistään seuraava kysymys on, voiko
järvessä uida. Näiden kysymysten mielikuva-arvo on suuri riippumatta siitä,
käytetäänkö järveä kalastukseen tai uimiseen. Jos olet myymässä kiinteistöäsi,
tämä mielikuva muuttuu rahaksi.

4.2.2 Alueen muut asukkaat
Vesistön läheisyys vaikuttaa vahvasti asuinympäristön kiinnostavuuteen.
SYKEn tutkimuksen mukaan vesistön lähialueen asukkaista 98 prosenttia pitää
lähivesistöä tärkeänä tai erittäin tärkeänä (Suomen ympäristökeskuksen
raportteja 18/2013. Asukkaiden näkemykset ja halukkuus osallistua
vesienhoitoon Kalimenjoen valuma-alueella). Saman tutkimuksen mukaan jopa
kolmasosa asukkaista on valmis osallistumaan talkoisiin tai maksamaan
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kunnostusyhdistyksen jäsenmaksun. Vesistön läheisyys sinänsä kohottaa
alueen ja sen asuinkiinteistöjen arvoa.
Aktiivinen vesistökunnostus kohentaa koko lähialueen imagoa yleisesti, ei siis
vain rannanomistajien keskuudessa. Vesistökunnostus lisää ihmisten
vuorovaikutusta ja vahvistaa ihmisten sosiaalista verkostoa. Talkooväen
itsetunto kohoaa, kun taidoiltaan aivan erilaiset ihmiset tarvitsevat toistensa
osaamista yhteiseen päämäärään pyrkiessään. Kun toiminnasta viestitään
tehokkaasti, alueen vireä mielikuva vahvistuu ja heijastuu myönteisesti siihen,
miten muut alueeseen suhtautuvat. Ja tämä taas siihen, kuinka haluttu alue on
asuinympäristönä.

4.2.3 Kalastajat
Kalastus on erittäin suosittu harrastus. Noin joka viides suomalainen lukeutuu
tähän joukkoon, ja lähes kaikilla on lajista kokemuksia. Vesistökunnostuksen
tärkeimpiä tavoitteita on oikaista vinoutunut kalakanta. Tavoitteen
saavuttamiseksi kalastajat ovat usein valmiita osallistumaan hoitokalastukseen,
jotta kalastuskiinnostavuudeltaan parhaat lajit menestyisivät. Kalastaminen on
tehokkainta vesistön hoitoa. Siksi kalastamisesta hyötyvät – paitsi kalastajat
itse – myös muut vesistön käyttäjäryhmät.

4.2.4 Koulut
Ympäristökasvatus on koulujen opetusohjelmassa. Tietoisuus vesiympäristöstä
kuuluu kansalaistaitoihin. Jos koulun läheisyydessä on vesistö, jossa
harjoitetaan mitä tahansa aktiivista toimintaa, vesistö koetaan läheiseksi ja
kiinnostavaksi. Kunnostusaktiviteetit vahvistavat ymmärrystä vesiprosesseista.
Niistä kertyy hyvää lähiympäristöä koskevaa tietoaineistoa, jota voidaan
hyödyntää opetuksessa. Luonnon monimuotoisuuden kasvu lisää yleistä
kiinnostusta vesiympäristöön, mikä heijastuu myös oppimisilmapiiriin.

4.2.5 Yrittäjät
Matkailu voi perustua tai vähintäänkin tukeutua vesistöön. Asiaa käsitellään
tarkemmin kohdassa 4.5.

4.2.6 Vesialueen omistajat
Tyypillisin vesialueen omistajan tapa vesiomaisuutensa hyödyntämiseen on
kalastuslupien myynti. Mitä paremmassa kunnossa vesistön kalakanta on
kalastajan näkökulmasta, sitä enemmän vesialueen omistaja saa tuloja.
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4.2.7 Sponsoriyritykset
Vesistö ja sen kunnostus luovat lähtökohtaisesti myönteistä mielikuvaa. Jotkut
yritykset ovat halukkaita hyödyntämään tätä mielikuvaa markkinoinnissaan,
jolloin yrityksen ja vesistökunnostajan kesken syntyy win-win – asetelma: yritys
sponsoroi rahallisesti vesistökunnostustoimintaa ja toisaalta saa enemmän
myyntituottoja positiivisen mielikuvan ansioista. Toimiakseen tehokkaasti tämä
malli edellyttää tehokasta viestintää.

4.2.8 Metsästäjät
Metsästäjät ovat erityisen kiinnostuneita kosteikoista, joille yleensä hakeutuu
myös vesilintuja. Metsästäjät ovat tyypillisesti aktiivisia toimijoita, joiden kanssa
vesistökunnostajan kannattaa toimia yhteistyössä.

4.2.9 Metsänomistajat
Metsätalouden harjoittaminen, erityisesti maanmuokkaus ja ojitus, ovat
voimakkaita toimenpiteitä, joiden vaikutukset näkyvät vesistössä. Nykyään
metsänomistajilta edellytetäänkin toimenpiteitä vesistövaikutusten
vähentämiseksi. Jos valuma-alueella toteutetaan vesienhoitotoimenpiteitä, jotka
vähentävät vesistöstä kiintoainetta ja ravinteita, hankkeet helpottavat
metsänomistajien toimintojen hyväksyttävyyttä ja vähentävät heidän omia
vesienhoitovelvoitteitaan.

4.2.10 Suunnittelijat ja urakoitsijat
Vesienhoitohankkeen toteutus edellyttää ammattimaista suunnittelua ja
rakentamista. Useimmiten joudutaan turvautumaan konsultointiin ja urakointiin,
mistä seuraa taloudellisen aktiviteetin kasvua alueella.

4.2.11 Opiskelijat
Vesienhoitohankkeisiin liittyvät tutkimukset ja selvitykset soveltuva useimmiten
erityisen hyvin opiskelijatyöksi. Tehtävät vaihtelevat laajasta kokonaisuuden
kartoittamisesta yksittäisiin selvitystehtäviin tai avustaviin töihin. Tehtävät
soveltuvat hyvin korkeakoulu- tai ammattikorkeakouluopiskelijoille. Useimmiten
työ tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkottumiseen, sillä
kunnostushankkeisiin liittyy poikkeuksetta useita sidosryhmiä.

4.2.12 Luonnon monimuotoisuus
Vesienhoitorakenteilla lisätään tyypillisesti vesien viipymää. Vaikutusalueen
vetisyys lisääntyy, kun vettä padotetaan ja ohjataan esimerkiksi
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pintavalutukseen tai kosteikolle. Vedestä riippuvien eliöiden olosuhteet
monipuolistuvat, ja vesiympäristön monimuotoisuus kokonaisuutena lisääntyy.
Erityisesti vesilintujen lisääntyminen kiinnostaa yleisesti muitakin kuin
lintuharrastajia.

4.3 Intressiristiriidat
Vesistökunnostushankkeen hyödynsaajiksi nähdään usein ainoastaan vesistön
rannalla asuvat. Kun ainakin valuma-alueella tehtävät kunnostustoimet
joudutaan useimmiten toteuttamaan yksityisten maanomistajien alueella,
näiden kahden intressiryhmän edut näyttävät vastakkaisilta.
Hyvässä kunnossa oleva vesistö saattaa houkutella alueelle lisää käyttäjiä.
Parhaassa tapauksessa vesistöä tai vaikkapa kosteikkoa voidaan hyödyntää
jopa liiketoiminnassa. Lähialueen asukkaat saattavat kokea tämän häiriönä ja
katsovat, että he joutuvat sietämään häiriötä vastikkeetta.
Vesienhoitohankkeet saattavat muuttaa vesiolosuhteita rakennetuilla rannoilla.
Ranta-asukkaiden näkökulmasta tämä saattaa olla haitta, jota ei haluta
hyväksyä.
Intressiristiriitoja saattaa esiintyä myös tilanteissa, joissa hankkeen fyysinen
vaikutus ei ole tunnistettavissa. Tällöin saattaa olla kysymys ”sukuperintönä”
siirtyneestä ristiriidasta tai jostakin menneestä tapahtumasta, jota ulkopuoliset
eivät voi tietää, tai vaikkapa politiikasta.
Paikallisista oloista riippuen vastaavia intressiristiriitoja saattaa ilmaantua
monenlaisina versioina. Erittäin tärkeää on, että nämä tiedostetaan ja asiat
hoidetaan tai ratkaistaan ennen kuin ne ehtivät kehittyä konflikteiksi.

4.4 Maanomistajan valta
Maanomistaja päättää alueensa käytöstä. Maanomistajan oikeutta voidaan
rajoittaa vain lain tai siihen nojaavan viranomaispäätöksen perusteella.
Vesistökunnostajalla ei yleensä ole tällaista päätöstä tukenaan, ellei sitten
jollekin hankkeelle ole haettu ja saatu viranomaisen lupaa. Pääsääntöisesti
tavoitteena on saada maanomistajan suostumus siihen, että hänen alueellaan
voidaan toteuttaa jokin toimenpide.
Sopimusneuvottelussa on tärkeää, ettei maanomistajan suvereenia oikeutta
alueeseensa missään vaiheessa aseteta kyseenalaiseksi. Siksi maanomistajan
kohtaamisen tulee olla asiallista ja kunnioittavaa. Maanomistaja tulisi ottaa
hankkeeseen mukaan niin varhain kuin mahdollista, ja kaiken kommunikoinnin
tulee olla avointa. Asialle on eduksi, jos vesistökunnostajan puolelta
sopimusneuvottelua käyvä henkilö ei ole itse välitön hyödynsaaja.
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Sopimusneuvottelussa hanke ja sen vaikutukset on tärkeää kuvata
maanomistajalle seikkaperäisesti ja ymmärrettävästi. Sopimusneuvottelussa on
tarpeen saada neuvottelukumppani ymmärtämään hankkeen merkitys yleiseltä
kannalta. Ainoana hyödynsaajaryhmänä ei kannata esittää vain esimerkiksi
järven ranta-asukkaita. Useimmat ihmiset arvostavat ympäristön hyvää tilaa ja
luonnon monimuotoisuutta, joten nämä tavoitteet on syytä tuoda selkeästi
esille. Asiaa saattaa auttaa, jos hankkeella on laaja viranomaisten ja tutkijoiden
tuki. Toisaalta jotkut maanomistajat suhtautuvat viranomaisiin varautuneesti
kenties juuri siksi, että he kokevat viranomaisten rajoittaneen jossakin
vaiheessa heidän suvereenia oikeuttaan käyttää aluettaan.
Usein hankkeesta saattaa olla maanomistajalle hyötyä. Esimerkiksi vesialueen
(kosteikon) syntyminen vähäarvoiselle maalla saattaa mahdollistaa jopa
rantarakentamisen ja nostaa alueen arvoa. Vesienhoitorakenne saattaa
helpottaa kunnostusojituksia ja vapauttaa maanomistajan
vesiensuojelurakenteiden rakentamis- ja kunnossapitovastuusta, jos asia tulee
hoidetuksi vesistökunnostajan taholta.
Suunnitelma tulee laatia niin, että haittoja syntyy mahdollisimman vähän. Aina
niiltä ei kuitenkaan voida kokonaan välttyä. Mahdolliset haitat on syytä
tunnistaa ja niihin tulee suhtautua sopimusneuvotteluissa vakavasti.
Metsämaan ja puutavaran hinnoittelu on yksinkertaista, sillä niille on
markkinaehtoiset perusteet ja yleisesti sovelletut menetelmät. Jos näkemykset
eroavat kovin paljon, kannattaa avuksi pyytää esim. paikallisen
metsänhoitoyhdistyksen edustaja. Vaikka metsähoitoyhdistys onkin taustansa
vuoksi maanomistajan asialla, suuria vääristymiä ammattilaisen hinnoittelussa
ei voi tulla. Ammattilainen laskuttaa tilaajalta käyttämänsä työtunnit.

4.5 Vesistö ja elinkeinotoiminta
Vesistö voi tarjota mahdollisuudet mm. kalastukseen, mökkien vuokraamiseen
ja ohjelmapalveluihin. Jo yksinomaan vesimaisema niin kesällä kuin talvella voi
toimia vetovoimatekijänä alueelle sijoittuvassa liiketoiminnassa.
Luontosidonnaisten toimintojen arvostus kasvaa koko ajan, ja siihen
pohjautuvat matkailupalvelut on kasvava liiketoiminnan muoto. Yrittäjien
tavoitteena on saada matkailijat viipymään mahdollisimman pitkään. Tällöin
tarjottavien ohjelmapalveluiden tulisi olla monipuolisia.
Suomalaiset ovat runsaisiin vesistöihinsä niin tottuneita, ettei niitä tunnisteta
matkailullisiksi vetovoimatekijöiksi, elleivät ne pidä sisällään joitakin erityisiä
arvoja. Muualta tulevien näkökulma on aivan toinen. Tavanomainenkin vesistö
voi olla elementti, jonka pohjalle innovatiivinen yrittäjä voi rakentaa aktiviteetteja
ja siten monipuolistaa ohjelmapalveluitaan. Edellytykset paranevat, jos vesistö
on hyvässä kunnossa.
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Vesistön kunnostus sinänsä kiinnostaa osaa ihmisistä, ja sitäkin voidaan
käyttää vetovoimatekijänä. Joillakin suurehkoilla kosteikoilla sorsastus ja
varsinkin kauden aloitustapahtuma on kehitetty merkittäväksi liiketoiminnaksi.
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5. Tutkimukset

Kunnostushanketta valmisteltaessa on tärkeää muodostaa kokonaiskäsitys
vesistöstä. Sen tuloksena voidaan päätellä, mikä on vesistön tilan kannalta
suuri asia ja mikä pieni ja mihin asioihin panokset kannattaa ensisijassa
kohdistaa.

5.1. Vesistön veden laatu
Useimmiten perusongelma on vesistön (järven) rehevöityminen. Peruskysymys
on silloin ravinteet, erityisesti fosfori ja osaltaan myös typpi. Näitä päätyy
vesistöön yhtäältä luonnonhuuhtoumasta mutta runsaasti myös ihmisen
toiminnasta, kuten jätevesistä, maataloudesta ja pihojen lannoituksesta.
Maanpinnan muokkaus ja kuivatusojitukset tehostavat voimakkaasti
luonnonhuuhtoumaa.
Osa ravinteista on sitoutunut veden humus- ja kiintoainepartikkeleihin. Tämä
osa laskeutuu suurelta osin järven pohjalle tai jatkaa matkaansa järven läpi
osallistumatta merkittävästi järven eliötoimintoihin. Sen sijaan liukoisessa
muodossa olevat ravinteet ovat eliöiden käytettävissä helposti ja vaikuttavat
selkeämmin vesistön tilaan. On siis syytä päästä selville liukoisessa muodossa
olevista ravinteista, kuten fosfaattifosforista, ammoniumtypestä ja nitraattinitriittitypestä.
Normaalissa järviprosessissa merkittävä osa järveen päätyvistä ravinteista
laskeutuu järven pohjalle ja sedimentoituu sinne ”ikuisiksi ajoiksi”. Jos järven
pohjakerroksen vedestä loppuu happi, pohjalle kertyneet ravinteet alkavat liueta
veteen ja päätyvät takaisin kiertoon. Hapettomuutta esiintyy tavallisimmin
talvella, mutta ilmiö on mahdollinen myös kesällä järvien syvänteissä, jos sää
on tyyntä ja vesi kerrostuu lämpötilan mukaan. Niin ikään tiheä särkikalakanta
pitää ravinteita liikkeellä pöyhimällä pohjaa.
Hyvin monien vesistöjen vedenlaatua seurataan. Erilaista seurantatietoa
vesistöistä on saatavissa osoitteesta www.syke.fi/avointieto. Vedenlaatutiedot
löytyvät HERTTA-tietojärjestelmästä, joka on ympäristötietojärjestelmän osa.
Tietojen käyttö vaatii rekisteröitymisen.

5.2. Tuloveden laatu
Varsinkin pienen järven veden laatu riippuu olennaisesti järveen tulevista
vesistä. Näitä ei tavallisesti ole tutkittu viranomaisten toimesta.
Vesistökunnostaja joutuukin hankkimaan puuttuvan tiedon, jotta saadaan
selville tuloveden laadun vaikutus järven tilaan. Tulovedestä on syytä tutkia
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perusparametrien (pH, väri, kiintoaine) lisäksi ravinteet (typpi ja fosfori) ja niiden
liukoiset fraktiot. Jos alueella on jokin erityinen ominaisuus tai ongelma, sitä
kuvaavia parametreja on syytä sisällyttää analyysivalikoimaan.
Näytteitä on tarpeen ottaa esimerkiksi kolme kertaa kesässä, jolloin saadaan
yleiskuva tilanteesta erilaisissa hydrologisissa oloissa. Näytteet analysoidaan
kaupallisissa laboratorioissa.
Vesianalyysien hinta vaihtelee muutamasta eurosta yli kymmeneen euroon
analyysiä kohti. Tutkimuksista muodostuu siten merkittävä kustannus. Mainittu
hinta ei sisällä näytteenottoa, joka saattaa tilaustyönä maksaa jopa enemmän
kuin varsinaiset analyysit. Vesistökunnostajan olisikin hyvä löytää omista
joukoistaan osaava näytteenottaja tai kouluttaa siihen henkilö.

5.3 Kuormituslähteet
Ongelman lievittämiseksi on tarpeellista tietää eri kuormituslähteet ja niiden
merkittävyys, jotta niihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan. Jos valuma-alueella on
suuri yksittäinen toimija, joka mahdollisesti on luvanvarainen, toimijalla on
todennäköisesti viranomaisen hyväksymä kuormitustarkkailuohjelma. Sen
tulokset ovat julkiset. Vesistön tilan kannalta luvanvaraiset toimijat eivät
nykyisellä vaatimustasolla aiheuta yleensä ongelmaa.
Suurempi ongelma on hajakuormitus, sillä sitä ei voi mitata. Hajakuormituksen
määrittämiseksi on kehitetty laskennallisia menetelmiä. Niiden soveltaminen on
luontevaa esimerkiksi opiskelijoille. Tavoitteena tulisikin olla koko valumaaluetta koskeva kokonaisarvio eri kuormituslähteistä ja – lajeista.

5.4. Kalasto
Kalakanta on usein kunnostusta vaativissa järvissä vinoutunut särkivaltaiseksi.
Sen vuoksi on tarpeen hankkia koekalastus Nordic-verkkosarjalla.
Koeverkkokalastusta tekevät kaupalliset toimijat. Koekalastuksen kustannus on
suuruusluokaltaan 2000 euroa. Jos järven hoitokalastuksessa käytetään lajiin
perehtynyttä ammattikalastajaa, kalakannasta voidaan saada arvokasta
käytännöllistä tietoa. Ammattilainen tunnistaa veden laadun ja värin, järven
morfologian, saaliin ja muiden seikkojen perusteella mm.
lisääntymisominaisuudet (esim. vaeltava kutukalakanta) ja pystyy arvioimaan
soveliaimmat hoitokalastusmenetelmät.
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5.5 Opiskelijatyö
Vesistön kunnostusselvityksiin liittyy usein aiheita, jotka sopivat opinnäytetyöksi
tai vaikkapa opiskelijoiden kesätyöksi. Opiskelijat ovat säännönmukaisesti
ahkeria, osaavia ja sitoutuneita työntekijöitä, joiden työpanos on hinnaltaan
edullinen.
Opiskelijatyönä tehtävä aihe on syytä määritellä ja rajata niin, että tehtävä
voidaan suorittaa mahdollisimman pitkälti itsenäisesti. Jos tehtävä saattaa
sopia luonteeltaan opinnäytetyöksi, on syytä ottaa yhteyttä ao. oppilaitoksen
opetushenkilökuntaan ja arvioida aiheen sopivuus ja mahdolliset täydennykset
ja rajaukset. Tällöin oppilaitos etsii omien tietojärjestelmiensä kautta aiheesta
kiinnostuneet tekijät, joista kunnostaja voi valita mieleisensä. Kunnostajan
edustaja voi toimia opinnäytetyön ohjaajana, jos edellytykset siihen ovat
yleisesti olemassa. Muutenkin oppilaitokseen on syytä pitää yhteyttä työn
aikana, jotta varmistutaan toisaalta aiheen oikeasta käsittelystä ja toisaalta
oppilaitokselta saatavasta lisäarvosta ongelmien ratkaisussa.
Jos kysymys on muusta kuin opinnäytetyöstä, oppilaitos välittää tiedon tarjolla
olevasta tehtävästä opiskelijoille. Tällöin oppilaitoksella ei yleensä ole muuta
osuutta tehtävän suorittamisessa.
Vesistökunnostajalla ei yleensä ole mahdollista järjestää tiivistä työnjohtoa tai –
ohjausta opiskelijalle. Tämän vuoksi tehtävä on syytä määritellä tarkasti sekä
työsopimuksessa että keskustelussa. Työaika voidaan sopia vapaasti, mutta
välitavoitteet ja niistä raportointi on välttämätöntä työn etenemisen ja laadun
seurannan vuoksi.
Opiskelijan – kuten kenen tahansa työntekijän - palkkaaminen ensimäistä
kertaa on yhdistykselle tai muulle pienelle toimijalle kohtuuton rasite
työsuhteesta aiheutuvan byrokratian vuoksi. Kun byrokratiapainin käy
ensimmäisen kerran, työnantajavelvoitteista selviytyy tämän jälkeen
kohtuudella. Työsuhteeseen liittyy ainakin seuraavat velvoitteet:






ennakonpidätys ja tilitys verottajalle
tapaturmavakuutus
työeläkemaksu
työttömyysvakuutusmaksu
työnantajan sosiaaliturvamaksu

Työnantajavelvoitteet ja palkanmaksu selviävät melko hyvin maksuttomasta
nettipalvelusta www.palkka.fi. Sen käyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen
esim. verkkopankkitunnuksilla. Palkanmaksuun liittyviä tietoja saa lisäksi
osoitteesta www.vero.fi sekä aluehallintoviraston sivuilta.
Palkkaa maksettaessa vesistökunnostaja on aina työnantaja. Eräs
mahdollisuus on hoitaa palkanmaksu kaupallisen palvelun kautta, jolloin
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palveluntarjoaja vastaa työnantajavelvoitteista. Palvelumaksu on 3 – 7
prosenttia laskutussummasta.
Eräissä tapauksissa on mahdollista myöntää opiskelijalle apuraha tietyn yleisen
kysymyksen tutkimista varten. Tällöin kysymyksessä ei kuitenkaan voi olla
”tilaustyö”, ts. apurahalla ei voida esim. tilata teknistä toteutussuunnitelmaa tai
mitään nimenomaisesti ja yksilöidysti kyseiseen hankkeeseen liittyvää palvelua.
Apurahan tulee lisäksi olla julkisesti haettavissa. Apuraha rinnastetaan
taiteilijapalkkaan, josta ei makseta sosiaalimaksuja. Toisaalta apuraha ei
kartuta saajan eläkettä eikä tuota muitakaan sellaisia etuja, jotka liittyvät
normaaliin työsuhteeseen. Mikäli vesistökunnostaja harkitsee päätymistä
apurahaan, verottajaan on syytä olla yhteydessä ennen ratkaisujen tekemistä.
Eräs mahdollisuus on myöntää apuraha oppilaitokselle. Tällöin oppilaitos ja
opiskelija järjestävät suhteensa keskenään, eikä vesistökunnostajan tarvitse
siitä kiinnostua. Tässä mallissa oppilaitos yleensä pitää jonkin osuuden
apurahasta itselleen kattaakseen kulujaan.
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6. Suunnitelmat

Tässä luvussa tarkasteltavat toimenpiteet voidaan jakaa luonteeltaan erilaisiin
ryhmiin seuraavasti:




valuma-alueen kunnostus; käytännössä teknisiä toimia kuten
pintavalutusta, kosteikoita ja virtauksen säätelyä (kohta 6.1)
rantavyöhykkeen kuormituksen vähentäminen (kohta 6.2)
ravintoketjukunnostus; käytännössä hoitokalastus (kohta 6.3)

6.1. Valuma-alueen kunnostus
Valuma-alueella sovellettavista kunnostusmenetelmistä on saatavilla runsaasti
tietoa eri julkaisuista. Hyödyllisiä ovat ainakin:













Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito
(http://hdl.handle.net/10138/38819)
Suomen Ympäristö –sarja: Julkaisu 631 ”Luonnonmukainen
vesirakentaminen – uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun”
( http://hdl.handle.net/10138/40396 )
Ympäristöministeriö: Ympäristöopas. ”Purokunnostusopas. Käsikirja
metsäpurojen kunnostajille”.
( http://hdl.handle.net/10138/38835 )
Maa- ja metsätalousministeriö: Purokunnostusopas. ”Purot – elävää
maaseutua” (http://mmm.fi/documents/1410837/1801168/Purot++el%C3%A4v%C3%A4%C3%A4+maaseutua+Purokunnostusopas/12abe39d-55da-4d18-94d0-b4567236ede2 )
Suomen riistakeskus: ”Riistakosteikko-opas”
(http://www.slideshare.net/Riistakeskus/kosteikkoopas )
Maaseutuvirasto Mavi: ”Monivaikutteisen kosteikon perustaminen ja
hoito” (http://www.mavi.fi/fi/oppaat-jalomakkeet/viljelija/Documents/Ymp%C3%A4rist%C3%B6tuen%20erityis
tukien%20oppaat%202007%20ja%202009/YE%20opas%20Monivaikutt
eisen%20kosteikon%20perustaminen%20ja%20hoito%202009.pdf)
TEHO Plus -hanke: ”Käytännön kosteikkosuunnittelu”.
( http://www.doria.fi/handle/10024/94187 )
TASO-hankkeen julkaisut:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TASOhanke/Julkaisut
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6.1.1 Kokonaissuunnitelma
Valuma-alueen tehokas kunnostus vaatii useimmiten monipuolista
keinovalikoimaa. Paras tulos saavutetaan yleensä useiden pienimuotoisten
hankkeiden yhteisvaikutuksena. Siksi suunnittelun pitäisikin alkaa erilaisten
mahdollisuuksien kartoituksesta.
Kokonaissuunnittelun lähtökohtana on valuma-alueen ja osavaluma-alueiden
pinta-alojen ja ominaispiirteiden määrittäminen. Perustietoa vesistöstä on
saatavissa SYKE:n vesikarttapalvelusta. VYYHTI-hankkeessa kehitettävä
vesistökunnostajan karttapalvelu tarjoaa suunnitteluun paljon tietoa.
Useimmiten vesistökunnostajalla ei ole riittävää kompetenssia suunnitelman
laatimiseen, ja työ joudutaan tilaamaan ulkopuolelta. Ennen kuin päästään
tilausvaiheeseen, toimijan on kuitenkin saatava yleiskäsitys tavoiteltavista
hankkeista. Mahdollisuudet alkavat hahmottua esimerkiksi perehtymällä edellä
lueteltuihin julkaisuihin. Syntyvän kuvan oikeellisuutta on syytä testata käymällä
keskusteluja esimerkiksi ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa.
Kokonaissuunnitelma vaatii useimmiten konsultin käyttöä. Asiaa puoltaa myös
se, että konsultin käytettävissä on kaikki aluetta koskeva julkinen tieto sekä
asianmukaiset mittauslaitteet, mitoitusohjeet ja kokemus. Kääntöpuoli on, että
tutkimus ja suunnittelu ovat verrattain kalliita.
Mikäli asiaa ryhdytään kehittämään omatoimisesti, alueiden etsintä alkaa
peruskarttatarkastelulla. Kun pääsääntöiset kunnostusmenetelmät ovat
pintavalutus ja kosteikot, tämän vaiheen perusteella arvioidaan karkeasti, onko
löydettävissä sellaisia potentiaalisia alueita, missä maan pinnalle olisi
mahdollista nostaa vettä padottamalla. Tavoitteena voidaan pitää, että
pintavalutus- ja kosteikkoalueiden pinta-alaksi tulisi 1 – 2 prosenttia yläpuolisen
valuma-alueen pinta-alasta. Lisäksi arvioidaan, onko veden nostamisesta
odotettavissa sellaisia ilmeisiä haitallisia seurausvaikutuksia, jotka jo sinänsä
saattaisivat estää hankkeen toteuttamisen. Putkipatoja voidaan sijoittaa
sellaiseen laajaan ja suhteellisen tasaiseen metsäojastoon, joka kykenee
varastoimaan vaihtelevia vesimääriä ja siten tasoittamaan virtaamia
aiheuttamatta merkittäviä metsätalousvahinkoja.

6.1.2 Kunnostusmenetelmät
Pintavalutuksessa vesi johdetaan rikkomatonta turve- tai kasvillisuuskerrosta
pitkin alapuoliseen vesistöön. Suositeltavaa on johtaa vesi pintavalutusalueelle
laskeutusaltaan kautta, jolloin suurimmat ja painavimmat partikkelit pidättyvät jo
ennen pintavalutuskenttää. Pintavalutuksessa ravinteita sitoutuu turpeeseen ja
kasvillisuuteen. Pintavalutus on tehokas menetelmä hienojakoisen, huonosti
laskeutuvan kiintoaineksen pidättämiseen.
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Jako-oja levittää veden kaltevalle suolle pintavalutukseen
Pintavalutukseen soveltuvia ojittamattomia turvealueita saattaa olla vaikeaa
löytää. Pintavalutus toimii myös tasaisessa maastokohdassa olevilla ojien
tulvatasanteilla, jos vesi nostetaan sinne padottamalla. Suunnitteluratkaisut
riippuvat aina maastokohteista ja ovat yksilöllisiä.
Kosteikko on WWF:n mukaan ”kuin pesusieni, joka pidättää veden kulkua ja
suodattaa ravinteita. Myös ihmiset hyötyvät kosteikosta monin tavoin”.
Kosteikko on matala, vesikasvillisuuden valtaama alue. Suunnittelutavoitteena
on saada syntymään mahdollisimman monimuotoinen elinympäristö, jossa
viihtyvät erilaiset kasvit, eläimet ja eliöt. Tämä edellyttää, että kosteikossa on
erityyppisiä osia: avovesialueita, kasvillisuuden valtaamia matalan veden
alueita sekä voimakkaasti vettyneitä maa-alueita.

Kosteikko on kasvillisuuden valtaama, vettynyt alue, jossa virtausnopeus on
hyvin pieni.
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Putkipadon tarkoitus on tasata virtaamia metsäojastossa. Oja padotaan.
Pohjalle asetetaan putki, joka läpäisee ojassa virtaavan vesimäärän
normaaliolosuhteissa ja hoitaa kuivatuksen. Runsaan virtaaman aikana putki
padottaa vettä ojassa. Padon yläosassa on suurempi tulvaputki, joka johtaa
liiallisen veden padon ohi ja estää ojan tulvimisen reunojen yli maan pinnalle.
Uoman kunnostus esimerkiksi pohjakohoumilla ja virranohjaimilla voi muokata
perattuja uomia monimuotoisemmiksi. Uoman ekosysteemi monipuolistuu ja
virtausnopeus hidastuu. Veden laatu paranee, kun veden virtausprofiili muuttuu
lähemmäksi luonnonmukaista ja veden viipymä kasvaa.
Rakenteita suunnitellessa on välttämätöntä ottaa huomioon kalojen ja muiden
eliöiden liikkumismahdollisuus, erityisesti kutuvaellukset.

6.1.3 Virtaamat
Kunnostussuunnittelun peruslähtökohta on tieto virtaamista. Lähes kaikissa
hanketyypeissä on rakenteita, jotka on mitoitettava virtaaman perusteella.
Lisäksi käsitys virtaamista auttaa hahmottamaan kuormituslähteiden
merkittävyyttä.
Koko valuma-alue on syytä jakaa kartalla osavaluma-alueisiin ja määrittää
niiden pinta-ala ja perusominaisuudet. Jos osavaluma-alueiden ominaisuudet
eivät suuresti poikkea toisistaan, osavaluma-alueiden virtaamat jakautuvat
suunnilleen valuma-alueiden pinta-alojen suhteessa. Kun virtaamien jakauma
on tiedossa, yksittäisten hankkeiden vaikuttavuutta on helpompi arvioida
kokonaisuuden kannalta.
Virtaaman (litraa sekunnissa, l/s, tai kuutiometriä sekunnissa, m3/s)
suuruusluokkakäsitys saadaan vuosivaluman (litraa sekunnissa
neliökilometriltä, l/s*km2) ja valuma-alueen pinta-alan perusteella. Vuoden
keskivalumana voidaan karkeasti käyttää 10 l/s*km2. Rannikolla valuma on tätä
pienempi ja Kainuussa ja Etelä-Lapissa suurempi. Keskimääräinen
kevätylivaluma on tähän nähden suunnilleen 10 -20 – kertainen riippuen
valuma-alueen ominaisuuksista. Suurimmat ylivalumat saattavat ylittää tämän
vielä moninkertaisesti. Keskialivaluma taas painuu pienillä valuma-alueilla alle
yhden litran sekunnissa neliökilometriltä ja järvettömillä alueilla ajoittain
lähestyy nollaa. Jos valuma-alueella on paljon järviä, virtaamat ovat
tasaisemmat ja vaihtelut pienemmät.

6.1.4 Pintavalutus ja kosteikko
Kun kysymys on kiintoaineen pidättämisestä valuma-alueelle, on löydettävä
ojittamaton, mahdollisimman tasainen tai tasaisesti kalteva alue, joka sijaitsee
sellaisella korkeustasolla, että puron tai ojan vesi on mahdollista nostaa
maanpinnan tasolle. Tarkoitukseen soveltuu yleensä parhaiten suoalue.
Mahdollista on, että ojien tai purojen tasaiset ranta-alueet voidaan erityisin
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järjestelyin hyödyntää pintavalutusalueina. Tavoiteltavaa on, että tämä voisi
tapahtua aiheuttamatta merkittäviä vahinkoja metsätaloudelle tai muulle
maankäytölle.
Kokonaishahmotukseen liittyvän peruskarttatarkastelun jälkeen tehdään
maastokäynti soveltuvaksi arvioidulle alueelle. Pintavalutusalueen kantavuutta
arvioidaan askeltuntuman perusteella. Mikäli alueella ei jalan liikuttaessa ole
vajoamisriskiä, alueella todennäköisesti voidaan liikkua leveätelaisella koneella.
Jos taas vajoamisriski on, alueella työskentely todennäköisesti vaatii
erityisjärjestelyitä. Heikko kantavuus ei kuitenkaan välttämättä sulje pois alueen
soveltuvuutta tarkoitukseen. Kovan pohjan syvyys on syytä tunnustella
terästangolla. Vaikka heikoissakin kantavuusoloissa voidaan työskennellä suon
ollessa jäädytettynä, koneen uppoamisriski kasvaa, jos kova pohja on kovin
syvällä.
Padotettavan ojan tai puron varsi kuljetaan läpi todennäköiseltä
padotusalueelta ja tarkastellaan, onko alueella sellaisia rakenteita, jotka
saattaisivat padotuksen johdosta vahingoittua (esim. sillat, rakennukset,
rantapengerrykset, viemärit yms.) Samoin tarkastellaan puuston tilanne ja
muodostetaan yleiskäsitys siitä, kuinka merkittävä padotuksen vuoksi
poistettava puumäärä on.
Mikäli peruskarttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella ei tule esiin ilmeistä
estettä hankkeen toteuttamiselle, voidaan siirtyä yksityiskohtaisemman tiedon
hankintaan. Peruskarttatarkastelu ja maastokäynti eivät vielä aiheuta
kustannuksia, mutta yksityiskohtaisemman tiedon hankinnasta niitä väistämättä
syntyy.
Selvitetään aluksi, onko suoalueelta saatavissa laserkeilausaineisto. Jos alue
on laserkeilattu, sen perusteella on edullista laatia korkeuskäyräkartta
mielellään 20 senttimetrin käyrävälein. Laserkeilatut alueet voi tarkistaa
Maanmittauslaitoksen nettisivujen indeksikartasta. Laseraineiston tulkinta vaatii
erikoisohjelmistoa. Ensiksi kannattaa kuitenkin selvittää, olisiko kartta
mahdollista saada joko ELY-keskukselta tai Metsäkeskukselta. Mikäli
laserkeilausta ei ole, ainoa mahdollisuus on tarkentaa maanpinnan korkeustieto
mittaamalla. Käytännössä ainoa käyttökelpoinen tapa on tehdä mittaus GPSlaitteistolla. Mittauspalvelua voi kysyä kunnalta, mutta jos sitä ei ole saatavilla,
työ tilataan konsultilta.
On varsin tavallista, että suon pinnalla oleva turve kelluu. Suon rakenne –
kovan pohjan syvyys ja pintaturpeen paksuus yms. - on syytä selvittää
kairaamalla. Jos kelluva alue otetaan pintavalutukseen, on syytä ainakin
jollakin tarkkuudella arvioida, miten suo käyttäytyy, kun siihen johdetaan
runsaasti vettä. Onko riskiä, että pintavalutukseen ohjattu vesi kulkeutuukin
kelluvan turpeen alapuolelle ja aiheuttaa siellä eroosiota? Turvekerros on
käytännössä niin tiivis, että riski tähän on hyvin pieni. Sitä voidaan vielä
pienentää sillä, ettei turvekerrosta mistään kohtaa rikota kaivamalla. On
kuitenkin syytä ottaa huomioon, että turpeen pinta saattaa veden juoksutuksen
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seurauksena kohota ja vaikuttaa alun perin suunniteltuihin veden virtauksiin.
Varmimmin ilmiö voidaan estää painottamalla. Painotus voidaan tehdä
murskeella tai kivennäismaalla esim. matalilla, virtauksen suuntaisilla
penkereillä niin, että vesi virtaa penkereiden välissä. Ohjeellinen painotus voi
olla 50 kiloa neliömetrille koko alalle laskettuna.
Suon korkeustiedon lisäksi on välttämätöntä hankkia padotettavan ojan tai
puron pituusleikkaus koko padotusalueelta; siis niin pitkältä matkalta, että
vedenpinnan taso ojassa nousee ylävirtaan mentäessä suon pinnan tasolle tai
vähän sen yli. Padotuksen johdosta ojan virtaava poikkileikkaus yleensä
kasvaa, joten virtaushäviöt pienenevät lähtötilanteeseen verrattuna.
Vedenpinnan kaltevuus ojassa loivenee, ja parhaimmillaan vesipinta asettuu
lähes vaakatasoon ainakin tavanomaisilla virtaamilla. Kevättulvalla kaltevuutta
saattaa jonkin verran muodostua. Tämä on syytä ottaa huomioon arvioitaessa
mahdollisesti vahingoittuvia rakenteita. Puustovahinkoja lyhytaikainen
tulviminen ei yleensä aiheuta.
Vaativin tutkimus- ja suunnittelukohde on patopaikka. Useimmiten padon
tarkka paikka selviää vasta suunnittelun tai maanomistajasopimusten
yhteydessä. Yleissuunnitteluvaiheessa patopaikan tutkimuksiin ei ole syytä
panostaa paljon. Ennen padon suunnittelua on tarpeen selvittää kovan pohjan
sijainti. Pehmeiköillä tämä tutkimus voidaan tehdä yksinkertaisesti
terästangolla. Kosteikkoon on padon lisäksi järjestettävä
tyhjennysmahdollisuus, sillä kosteikkokasvillisuus edellyttää elvyttämistä
muutaman vuoden välein.
Mikäli suunnitelmat on tarkoitus tilata ulkopuolelta, perustilannetieto on
tarkoituksenmukaista jättää suunnittelijan hankittavaksi. Suunnitelma on
mahdollista laatia myös omatoimisesti varsinkin, jos vastaavia kohteita on jo
toteutettu ja ymmärrys rakenteiden ominaisuuksista ja toiminnasta on jo
muodostunut.
Maanomistustiedot voidaan hankkia joko maanmittauslaitokselta tai
mahdollisesti kunnalta, ELY-keskukselta tai Metsäkeskukselta, mikäli näillä on
mahdollisuus selvittää ne virkatyönä.
Kosteikkoalueella on useimmiten puustoa, joka häiriintyy tai kuolee padotuksen
seurauksena. Puuston määrä, laatu ja arvo tulee selvittää, sillä vahinko on
yleensä maanomistajalle korvattava. Arvio on syytä pyytää metsäalan
ammattilaiselta kuten esimerkiksi paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä. Vaikka
metsänhoitoyhdistys on lähtökohtaisesti metsänomistajan asialla, suurta
vääristymää arviossa ei ole syytä pelätä, sillä arviointiperusteet ovat
vakiintuneet.
Kosteikko suunnitellaan monivaikutteiseksi. Sen tavoitteena on pidättää
kiintoainetta ja ravinteita sekä luoda monipuoliset elinolot vesisekosysteemistä
riippuvaisille eliöille, joista näkyvimpiä ja kiinnostavimpia ovat vesilinnut.

32

Vesienhoidon käsikirja |
Kosteikon vedenpuhdistusprosessit ovat monipuoliset. Kiintoainepartikkeleita
laskeutuu syvän veden alueille, ja kasvillisuus ja biologiset prosessit sitovat
ravinteita. Myös vesilinnut ottavat kosteikon yleensä asuinsijakseen, ja
riistanäkökulma onkin hyvä pitää suunnittelussa mukana. Kosteikon koko voi
vaihdella hyvinkin pienestä jopa kymmeniin hehtaareihin. Tärkeää on, että
kosteikon prosessit toimivat oikein. Kosteikko vaatii myös hoitoa, sillä muutoin
kosteikko aikaa myöten umpeutuu ja lakkaa toimimasta.
Ensisijaisesti kosteikko tulisi toteuttaa patoamalla. Kosteikossa tulisi olla
syvänneosa kiintoaineksen laskeutumista varten, noin puolen metrin syvyinen
osa erityisesti vesilintuja varten sekä ns. ”nolla-aluetta”, missä vesipinta on
suunnilleen maanpinnan tasossa. On eduksi, jos erilaiset osat limittyvät
toisiinsa ja muodostavat mosaiikkimaisen kokonaisuuden.
Alueen perusominaisuuksia selvitettäessä on syytä ottaa huomioon
liikkumismahdollisuus alueella. Syvänneosa on tarpeen pyrkiä sijoittamaan
kosteikon alkupäähän sellaiseen kosteikon kohtaan, missä siihen laskeutunut
liete voidaan poistaa kaivamalla tai pumppaamalla. Siksi myös päävirtauksen
tulee kulkea syvännealueen kautta. Liete saattaa olla niin herkkäliikkeistä, että
se voidaan poistaa vain pumppaamalla. Virtaus laskeutusaltaasta tulisi voida
pysäyttää pumppauksen ajaksi. Pumpattavan lietteen laskeutus on järjestettävä
niin, ettei lietemassa pääse valumaan takaisin vesistöön.

Laskeutusaltaisiin kertyvä liete on poistettava vesistöstä esim. pumppaamalla.

6.1.5 Putkipadot
Putkipatojen tarkoitus on tasata virtaaman vaihteluita metsäojastossa.
Putkipadon pohjalle asetetaan putki, jonka koko riittää läpäisemään
kuivatusveden normaalissa vesitilanteessa. Padon ylemmälle tasolle asetetaan
tulvaputki, joka läpäisee virtaaman tulvatilanteessa silloin, kun pohjalla oleva
putki ei riitä läpäisemään koko tulovirtaamaa vaan aiheuttaa padotusta. Pohjalle
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asetettava putki on asennuksen helpottamiseksi ja toiminnan varmistamiseksi
syytä valita ominaisuuksiltaan jäykkänä. Pieniläpimittainen kerrosmuoviputki
taipuu helposti ja pyrkii kellumaan. Sen asettaminen oikeaan korkeusasemaan
vaatii tukitoimenpiteitä.

Putkipadon rakenne on yksinkertainen.
Putkipadon mitoitukseen tarvitaan tieto virtaamista (ks. kohta 6.1.3). Tiedot
ojaverkostosta saadaan parhaiten laserkeilausaineistosta.
Putkipadon mitoituksessa voidaan käyttää Metsäkeskuksen ohjetta ”Ohjeistus
virtaamansäätöpadon rakentamiseen” (Metsäkeskuksen julkaisu 5/2011).
Virtaamansäätöpatoja on tutkittu laajasti Hannu Marttilan opinnäytetyössä, joka
löytyy nettiosoitteesta
http://www.oulu.fi/poves/pages/publ/dipl/hannumarttila.pdf

6.1.6 Suunnittelun määrittely
Jos tavoitteena on kokonaisvaltainen kunnostus, tavoitteeksi kannattaa ottaa
valuma-alueelle sijoittuvien potentiaalisten vesienhoitorakenteiden tarkempi
selvittäminen. Suunnittelukonsulteilla on käytettävissään laserkeilausaineistot,
joilla maanpinnan korkeudet voidaan määrittää jopa 15 senttimetrin
tarkkuudella. Asiantunteva suunnittelija pystyy jo tämän aineiston ja
yleispiirteisen maastokäynnin perusteella hahmottamaan, millaiset hankkeet
milläkin alueella voivat tulla kysymykseen. Tämän vaiheen kustannukset jäävät
kohtuullisen pieniksi. Karkea tarkastelu antaa kuitenkin hyvän mahdollisuuden
arvioida, mitä hankkeita kannattaa lähteä edistämään ja missä järjestyksessä.
Jos päädytään hankesuunnitteluun, vesistökunnostajan on hyvä määritellä
suunnittelijalle joitakin yleisiä periaatteita, esimerkiksi
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millaisia haittoja hankkeen toteuttamisesta voidaan sallia aiheutuvan
onko rakenteiden pääasiallinen toteutustapa patoaminen ja missä
määrin sallitaan kaivamista
kalojen ja riistan vaelluksen huomioon ottaminen
mihin tarkkuustasoon suunnitelmat on laadittava; esimerkiksi tuleeko
niiden olla riittävät mahdolliseen lupakäsittelyyn
onko rakenteille erityisiä esteettisiä vaatimuksia
jne.

Hankesuunnitteluvaiheessa joudutaan tarkentamaan karttatietoja
maastomittauksilla. Laserkeilauksen korkeustiedot eivät ole kovin luotettavia, ja
ne on varmennettava GPS-mittauksilla. Ojien ja vesireittien pituusleikkaukset
suunnittelukohteilta ovat välttämättömiä vaikutusten selvittämiseksi.
Varsinaista rakenteiden suunnittelua varten on selvitettävä tunnusomaiset
vedenkorkeudet ja virtaamat erilaisissa hydrologisissa olosuhteissa ja
mitoitettava rakenteet niiden mukaan. Patojen kohdalta on selvitettävä riittävästi
pohjaolosuhteita. Jos kalat ja eliöt vaeltavat alueella, rakenteista ei saa
muodostua vaellusesteitä. Rakenteista on laadittava toteutukseen riittävät
suunnitelmapiirustukset korkeus- ja mitoitustietoineen, ja niihin on liitettävä
tarpeellinen suunnitelmaselostus. Suunnitelmassa on hyvä valmistautua
toteutusvaiheeseen teettämällä konsultille maanomistajaselvitys ja arvio
hankkeen kustannuksista.
Hankesuunnitteluvaihe vaatii melko paljon asiantuntijatyötä ja kustannukset
nousevat väistämättä merkittäviksi. Sen vuoksi suunnittelutyö on syytä
kilpailuttaa asianmukaisesti.

6.1.7 Suunnittelun kilpailuttaminen
Vesistön kunnostussuunnitteluun liittyvää osaamista on kohtuullisen hyvin
saatavissa kaupallisesti toimivista konsulttitoimistoista. Sekä kilpailuttamisessa
että varsinkin toimittajan valinnassa on syytä perehtyä tarjoajien referensseihin.
Suunnittelijoiden kulttuurit vaihtelevat paljon. Omatoimisen vesistökunnostajan
resurssit ovat yleensä niukat, ja siksi on syytä pyrkiä mahdollisimman suureen
kustannustehokkuuteen. Innovatiiviset suunnitteluratkaisut voivat säästää
toteutusvaiheessa hyvinkin paljon. Julkiset rahoittajat edellyttävät yleensä
kilpailuttamista. Asia on syytä selvittää ennen tilauspäätöstä.
Joissakin tilanteissa suunnittelua saattaa saada edullisesti oppilaitoksilta
opinnäytetyönä. Kokonaissuunnitteluun opinnäytetyöt eivät yleensä sovellu,
koska työstä muodostuisi helposti liian laaja. Opinnäytetyö painottuu opiskelijan
tarpeisiin eikä senkään vuoksi palvele hyvin toteutussuunnittelua. Yksittäisen
kohteen suunnitteluun opiskelijatyö saattaa hyvinkin sopia etenkin, jos
tarkasteltavana on jokin uudentyyppinen ratkaisu.
Opiskelijatyöhön liittyviä velvoitteita on selostettu kohdassa 5.5.
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Tarjouspyyntökirjeen tulee sisältää ainakin seuraavat seikat:













Tilaajan nimi ja yhteystiedot sekä lisätietojen antaja
Suunnittelukohteen määrittely
Työn aloitus- ja valmistumisaikataulu
Aineiston luovutusmuoto
Suunnitelman sisältö; esim. tehdäänkö suunnittelu osina vai yhtenä
kokonaisuutena
Suunnitteluperiaatteet
Konsultille luovutettavat asiakirjat
Vaatimus veloitusperusteiden esittämisestä sisältövaatimuksen
mukaisesti
Vaatimus tarjoukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä
Tarjouksen valintaperusteet
Kenelle tarjous jätetään ja milloin
Tilaajan itselleen pidättämät oikeudet, esimerkiksi olla hyväksymättä tai
tilaamatta mitään

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen käyttämä tarjouspyyntömalli on
liitteenä 5.
Saadut tarjouskirjeet on avattava vähintään kahden vastuullisen henkilön läsnä
ollessa. Mikäli vesistökunnostajan kompetenssi ei riitä suunnitelmien laadun
arviointiin, asiakirjoista olisi hyvä saada asiantuntijan näkemys. Päätös ja sen
perustelut on tehtävä ja kirjattava vesistökunnostajan
sääntöjen mukaisesti.

6.1.8 Padon omatoiminen suunnittelu
Kosteikko- ja pintavalutusratkaisut on suositeltavaa pyrkiä tekemään
mieluummin padottamalla kuin kaivamalla. Hankkeissa tarvitaankin lähes aina
patoja. Padon suunnittelussa on tarpeen ottaa huomioon joitakin keskeisiä
periaatteita.
Patoon tulee järjestää ohivirtaus- tai tyhjennysaukko. Vaikka padotus olisi
tarkoitettu pysyväksi, eteen tulee aina tilanteita, jolloin vesi pitää pystyä
laskemaan alemmaksi. Virtausaukko on mitoitettava niin, että tulvavedet
mahtuvat aukon kautta aiheuttamatta liikaa padotusta. Käytön kannalta
yksinkertaisin on ns. neulapato. Siinä padon aukko suljetaan virtausaukkoon
vieriviereen pystyyn asetettavilla lankuilla (”patoneulat”), joiden alapää tukeutuu
aukon kynnykseen ja yläpää padon siltaan tai muuhun tukirakenteeseen.
Patoneulat on helppo asettaa paikalleen myös virtaavaan veteen. Neulapato
vuotaa jonkin verran lankkujen raoista. Tämä vuoto on helppo tukkia
asettamalla irrallinen suodatinkankaan pala lankkujen etupuolelle.
Yleispiirteinen ohje virtausaukon mitoittamisesta on liitteenä 6. Patoelementin
mitoitusta ja suunnittelua on kuvattu esimerkinomaisesti liitteessä 7.
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Veden virratessa ojassa tai uomassa veden virtausnopeus kasvaa sitä
suuremmaksi kuta ahtaampi uoma on. Eroosioriski kasvaa, ja veden pinta
asettuu uomassa kaltevaan tasoon. Uomavirtauksessa tulisikin ottaa huomioon,
että virtaava poikkileikkaus on riittävän suuri. Jos virtausnopeus on
suuruusluokaltaan 0,1 metriä sekunnissa, virtaushäviö ja siis vedenpinnan
kaltevuus on hyvin pieni. Jos taas nopeus nousee yli 0,5 metriin sekunnissa,
häviöt alkavat kasvaa voimakkaasti. Virtaushäviön suuruus riippuu toki hyvin
paljon uoman muodosta ja virtausesteistä (esim. pensaat). Esimerkki
virtaushäviön muodostumisesta on liitteenä 8.
Virtauksen ohjaamisessa on tärkeä kysymys, saako veden pinnan korkeus
vaihdella ja kuinka paljon. Jos vedenpinnan halutaan padon yläpuolella olevan
mahdollisimman vakaa, normaalivirtaus on syytä järjestää pitkän, vaakasuoran
kynnyksen yli. Vaikka virtaama vaihtelee, vedenkorkeuden vaihtelu on hyvin
vähäistä, koska pitkän patokynnyksen vedenvälityskyky on suuri. Jos virtaus
järjestetään esimerkiksi rumpuputken kautta, virtaaman vaihtelu aiheuttaa
melko suuren vedenkorkeuden vaihtelun rummun yläpuolella.
Kevytrakenteisen padon syöpyminen on varsin tavallista. Asiaan on
paneuduttava huolellisesti sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa.
Maapenkereet eivät salli minkäänlaista ylivirtausta, ellei niitä ole vahvistettu
suodatinkankaalla ja kiviverhouksella. Vähäinenkin virtaus maakerrosten läpi
saattaa aikaa myöten aiheuttaa syöpymistä ja lopulta rakenteen sortumisen.
Virtausten estämiseksi on syytä käyttää suodatinkangasta kaikissa kohdissa,
joissa syöpymävaara on olemassa. Vaikka suodatinkangas ei ole tiivis, se
tukkeutuu virtauksen seurauksena hyvin nopeasti niin, että läpivirtaus estyy tai
ainakin olennaisesti hidastuu ja leviää laajalle alueelle. Tällöin syöpymistä ei
esiinny. Kokemuksen mukaan kangas leikataan ennakkoon useimmiten liian
pieneksi. Kangasta tulee varata niin paljon, että se varmuudella riittää
kattamaan suojattavan rakenteen.

6.1.9 Eri tahojen osallistaminen
Hankkeen toteutusmahdollisuus riippuu ratkaisevasti siitä, miten maanomistajat
ottavat suunnitelmat vastaan (ks. kohta 7.2.1). Sen vuoksi suunnitelmat on
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esiteltävä niille, joiden omistamia
alueita ne koskevat. Varmimmin hyväksyttävyyttä edistäisi henkilökohtainen
esittely. Käytännön syistä tämä ei aina ole mahdollista. Siksi joudutaan
järjestämään yhteinen esittelytilaisuus. Sinne on syytä kutsua maanomistajat ja
heitä lähellä olevat intressitahot, kuten esimerkiksi metsästysseurat, jos hanke
sisältää niitä kiinnostavia elementtejä.
Esittelytilaisuuden ohjelma on hyvä järjestää niin, että paikalla on vahva ja
monipuolinen asiantuntemus. Asialle eduksi on, jos vesistökunnostajan kanssa
yhteistyössä on joku maanomistajien luottamusta nauttiva toimija, kuten
metsäkeskus, metsänhoitoyhdistys, ProAgria tai vastaava taho, jolla on
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aihepiiristä kokemusta ja toivottavasti hyviä esimerkkejä. Tällaiset tahot ovat
parhaita nostamaan esille sellaisia näkökohtia, jotka saattaisivat herättää
maanomistajissa myönteistä kiinnostusta. ELY-keskuksen edustaja on
tarpeellinen kuvaamaan valtion organisaation sen hetkistä ja näköpiirissä
olevaa asemaa vesistökunnostuksissa sekä kertomaan viranomaisen
mahdollisuuksista myötävaikuttaa hankkeiden toteutuksessa.
Keskeinen asema esittelyssä on luonnollisesti suunnitelman laatijalla.
Suunnitelmat tulee tarjoilla mielellään luonnoksina ja pyrkiä saamaan niistä
aikaan keskustelua. Missään tapauksessa tehtyyn työhön ei pidä lukkiutua, jos
esitykseen tulee perusteltuja muutosesityksiä. Tilaisuudessa on pidettävä
mielessä, että maanomistajalla ei ole minkäänlaista velvollisuutta hyväksyä
hänen omistamalleen maalle suunniteltua toimenpidettä.
Vapaaehtoispohjalta ponnistava vesistökunnostaja on lähtökohtaisesti usein
helpommin hyväksyttävä kuin viranomainen. Tämä ilmeisesti johtuu siitä, että
tällainen toimija koetaan maanomistajien keskuudessa asemaltaan lähinnä
tasavertaiseksi. Viranomaistoiminnan taustalla on yleensä laki, joka asettaa
maanomistajan viranomaiseen nähden alisteiseen asemaan. Hyväksynnän
saavuttamiseksi olisi harjoitettava mahdollisimman paljon avointa
vuorovaikutusta ja vältettävä kaikin keinoin intressikonflikteja. Maanomistajien
kannalta kiinnostavia ovat usein kalat ja riista, ja niitä kannattaakin pohtia myös
esittelytilaisuudessa. Maanomistajien kiinnostus virkistyskäyttömahdollisuuksiin
tai luonnon monimuotoisuuteen sinänsä vaihtelee paljon kunkin
suuntautuneisuuden mukaan.

6.2. Rantavyöhykkeen kuormituksen pienentäminen
Ihmistoiminnan vaikutuspiirissä olevat vesistöt joutuvat usein alttiiksi pienistä
lähteistä koostuvalle hajakuormitukselle. Kuormitusta voi kulkeutua vesistöön
ainakin jätevesistä, maa- ja karjatalouden toiminnasta sekä pihoilta. Erityisen
pulmallisia nämä välittömästi ihmistoiminnasta tulevat päästöt ovat sen vuoksi,
niiden sisältämät ravinteet ovat suurelta osin liukoisessa muodossa. Vesistössä
nämä ravinteet ovat suoraan ja helposti eliöstön käytettävissä ja aiheuttavat
rehevöitymistä ja muita ravintoketjuvinoutumia. Luonnonhuuhtouman sisältämät
ravinteet ovat suureksi osaksi sitoutuneet humukseen ja muihin yhdisteisiin ja
sedimentoituvat helpommin järven pohjaan. Siksi ne eivät ole yhtä haitallisia
kuin ravinteiden liukoiset muodot.

6.2.1 Jätevesikuormituksen vähentäminen
Asutut mutta viemäröimättömät alueet ovat ravinnekuormituksen kannalta
ongelmallisia. Varsinkaan vanhempien asumusten jätevesiratkaisut eivät pidätä
ravinteita tehokkaasti. Jätevedet saatetaan johtaa pelkän
saostuskaivokäsittelyn jälkeen avo-ojaan, tai aikoinaan rakennettu
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imeytyskenttä ei toimi. Ns. hajajätevesiasetus (209/2011), jonka velvoitteet
astunevat voimaan vuonna 2019, koskee näitä yksittäisiä ennen vuotta 2004
rakennettuja kiinteistöjä, jos ne sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä
rannasta (ks. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110209).
Hajajätevesiasetuksen velvoitteet jätevesien käsittelylle voidaan toteuttaa
olosuhteista riippuen eri tavoin. Ratkaisuun vaikuttavat myös kunnalliset
määräykset. Kiinteistökohtaiset ratkaisut saattavat muodostua kalliiksi ja
vaativat hoitoa. Kannattaakin selvittää, voisiko jätevesikysymyksen ratkaista
alueellisesti viemäröinnillä. Viemärikustannukset ovat merkittävästi alentuneet,
kun aiemmin yksinomaisen viettoviemärijärjestelmän sijaan on alettu käyttää
paineviemärijärjestelmää. Toisaalta tällöin tarvitaan kiinteistökohtainen
pumppaamo.
Viemäröinti saattaa tulla kysymykseen, jos jätevedet on mahdollista johtaa
lähettyvillä olevaan vesihuoltolaitoksen viemäriin. Viemäröintimahdollisuus on
syytä selvittää ko. vesihuoltolaitoksen kanssa. Neuvottelut saattavat silti päätyä
lopputulokseen, ettei vesihuoltolaitos suostu toteuttamaan viemäriä. Tällöin
tutkittavaksi vaihtoehdoksi jää omatoiminen toteutus esimerkiksi
osuuskuntamuotoisena.
Viemäröinnin suunnittelu vaatii erityisasiantuntemusta, joka on ostettava
konsultilta. Ensimmäisessä vaiheessa on syytä laatia yleissuunnitelma, jonka
perusteella voidaan laatia karkea kustannusarvio. Tämä taas yhdessä julkisten
tukimahdollisuuksien selvittämisen kanssa antaa mahdollisuuden arvioida
hankkeen realistisuutta.
Jos viemäröinti ei tule kysymykseen, on tyydyttävä kiinteistökohtaisiin
järjestelmiin. Näistä saa tietoa saa esimerkiksi seuraavista lähteistä:




Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto: ”Opas jätevesien maailmaan.” (
http://vesiensuojelu.fi/jatevesi/ )
Salaojayhdistys: ”Pieni jätevesiopas”
(http://www.salaojayhdistys.fi/pdf/pieni_jatevesiopas.pdf)
Ympäristöhallinnon verkkopalvelut (http://www.ymparisto.fi/hajajatevesi)

Myös kunnat ja useat neuvontajärjestöt auttavat säädösten tulkinnassa ja
ratkaisujen valinnassa varsinkin velvoitteiden voimaantulon lähestyessä.
Erityisesti vapaa-ajan vesihuoltoratkaisuja on käsitelty Suomen
ympäristökeskuksen ympäristöoppaassa ”Talvimökin vesihuolto”
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38829)
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6.2.2 Pihojen kuormituksen pienentäminen
Pihalannoituksen ja rantavyöhykkeen käsittelyn merkitys vesistöön ei
useinkaan ole asukkaiden tiedossa. Pihan ja istutusten lannoitteissa olevat
ravinteet ovat tarkoituksella helppoliukoisessa muodossa, jotta niitä
hyödyntävät kasvit saisivat nopeasti kasvuvoimaa. Jos lannoitteita käytetään
runsaasti, ainakin osa niiden sisältämistä ravinteista huuhtoutuu vesistöön. Kun
ranta on vielä usein ”siistitty” ulottamalla nurmikko vesirajaan saakka ja
poistamalla rantavedestä vesikasvit, kaikki pihalta tuleva kuormitus pääsee
suoraan rasittamaan vesistöä.
Koska kuvatun kaltainen tilanne johtuu yleensä tietämättömyydestä, asiaan voi
vaikuttaa jakamalla tietoa ravinteista ja niiden merkityksestä vesieliöstön
kannalta. Asukkaita voi opastaa esimerkiksi hankkimaan nurmikonhoitoon
bioleikkurin, kompostoimaan orgaaniset aineet riittävän kaukana rannasta,
pitämään rantavyöhykkeen rehevänä sekä maalla että rantavedessä ja
välttämään lannoitusta. Ranta-asukkaille jaettava opas tulee laatia
kannustavaan – eikä missään tapauksessa syyllistävään - muotoon. Jäälin
ranta-asukkaille jaettu ohje on liitteenä 9, ja se on luettavissa myös
nettiosoitteesta http://vesienhoitoyhdistys.files.wordpress.com/2014/05/rantaasukkaan-ohje-190514.pdf.

6.2.3 Maa- ja karjatalouden kuormitus
Maataloudessa on alettu kiinnittää huomiota ympäristökysymyksiin viimeistään
EU-sääntelyn myötä, ja ympäristönäkökohdat ovat keskeisesti mukana
maatalouden tukijärjestelmissä. Maatalouden vesiensuojelukysymyksistä saa
hyvää asiantuntijaopastusta ainakin ProAgrialta.
Maatalouden vaikutuksia vesistöissä ovat mm. ravinne- ja
kiintoainekuormituksesta johtuva vesistöjen rehevöityminen ja liettyminen sekä
alunamailla sijaitsevien peltojen kuivatuksesta johtuva vesien
happamoituminen. Tehokkaita keinoja ravinnehuuhtoumien hallintaan
maataloudessa ovat maan hyvästä kasvukunnosta ja kuivatustilasta
huolehtiminen sekä kunkin lohkon lannoitus tarpeen ja saavutettavissa olevan
satotason mukaan. Alunamailla tehtävissä kuivatustoimenpiteissä on
huolehdittava happamuushaittojen torjunnasta.
Monivaikutteisilla kosteikoilla voidaan vähentää pelloilta tulevaa ravinne- ja
kiintoainekuormitusta. Maatalouden monivaikutteinen kosteikko on
maatalousalueelle patoamalla tai kaivamalla perustettu tai luontaisesti syntynyt
vesistön tai muun vesialueen osa, joka on jatkuvasti kostea ja lähes aina
osittain veden peitossa. Kosteikkojen perustamiseen ja hoitoon voi saada
tukea.
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Maatalouden keskeisiä vesiensuojelutoimenpiteitä ovat mm.:
o ravinnepäästöjen hallinta ja peltoviljelyn ravinnetaseiden alentaminen
o talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääminen
o karjanlannan sijoittaminen tai multaaminen peltoon
o karjanlannan levittäminen pääasiassa keväällä ja kesällä
o kosteikkojen lisääminen
o säätösalaojituksen lisääminen happamoittavan kuormituksen
estämiseksi

6.3. Ravintoketjukunnostus
Vesistö on erittäin monipuolinen biologinen kokonaisuus, jonka eliöt ovat
vuorovaikutuksessa toisiinsa pääasiassa ravintoketjun kautta.
Ravintoketjukunnostus tarkoittaa yleisimmin menetelmiä, joilla rehevöityneen
järven tihentynyttä särkikalakantaa pyritään vähentämään ja petokalakantaa
voimistamaan. Särkikalat pitävät yllä järven sisäistä kuormitusta ja
rehevöitymiskehitystä mm. pöyhimällä pohjaa ja vapauttamalla sieltä ravinteita
veteen.
Hoitokalastuksella vapautetaan tilaa petokaloille, jotka runsastuvat särkien
poiston seurauksena. Petokalakantoja voidaan vahvistaa myös istuttamalla.
Tavoitteena on tasapainotila, jossa petokalat pitävät särkikalakantaa kurissa ja
vahvistuvat. Tällöin ne alkavat kiinnostaa enemmän myös kalastajia.
Särkikalakannan pienentyminen vahvistaa vesikirppuja ja muita pieneliöitä,
jotka puolestaan käyttävät ravintonaan ihmiselle haitallisia lajeja kuten leviä.
Veden laatu ja käyttökelpoisuus paranevat kokonaisuutena. Kalastuksen
seurauksena järvestä poistuu biomassaa, ja ravintotasapaino säilyy.
Kalastuspaine on useimmiten kuitenkin ravintotasapainon säilyttämiseen liian
pieni. Järvivesistö tuottaa kalamassaa ainakin 10 kiloa hehtaarilta vuodessa,
rehevät järvet vieläpä paljon enemmän. Jos vastaavaa määrää kalaa ei
poisteta, kalakanta tihenee, kasvu heikkenee ja särkikalat hyötyvät.
Tasapainotilan ylläpito vaatiikin yleensä vuosittain toistuvaa hoitokalastusta.
Hoitokalastuksen tarve selvitetään koeverkkokalastuksella. Kysymyksessä on
erityinen tutkimusmenetelmä. Koeverkko koostuu lukuisista osista, joissa on
erilainen silmäharvuus (ns. Nordic-verkkosarja). Tulosten tulkintaan on kehitetty
menetelmät, jotka antavat käsityksen kalastorakenteesta kokonaisuutena.
Järven tilan kehitystä voidaan seurata toistamalla koeverkkokalastus muutaman
vuoden välein. Koeverkkokalastus tilataan kalakysymyksiin erikoistuneilta
konsulteilta. Asiaa on käsitelty myös kohdassa 5.4.
Hoitokalastukseen sopivia menetelmiä ovat nuottaus ja rysäpyynti.
Nuottausolosuhteet ovat parhaimmillaan myöhäissyksyllä, jolloin särkikalat
parveutuvat ja saaliit paranevat.
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Jos vesistökunnostajan käytettävissä ei ole kokenutta kalastajaa ja soveltuvaa
kalustoa, on varauduttava käyttämään ammattikalastajaa. Ennen
kalastustapahtumaa ammattilainen haluaa tutustua järven tilaan olemassa
olevan materiaalin perusteella. Tärkeää on tietää järven syvyyssuhteet, veden
väri ja muut perusominaisuudet sekä rantautumispaikat ja muut nuottaukseen
vaikuttavat seikat. Hoitokalastukseen perehtynyt kalastaja pystyy jo saamansa
aineiston ja yhden kalastuskerran perusteella luomaan kokonaiskäsityksen
järven kalakannan tilasta, pyynti- ja lisääntymisoloista, kutuvaelluksista,
sopivista hoitokalastusmenetelmistä yms.
Hoitokalastuksen saaliin hyödyntämiseksi ihmisravintona on tehty paljon
tutkimus- ja kehitystyötä. Kaupallisesti toimivat ratkaisut kohtaavat monia
ongelmia eivätkä ne ole laajalti käytössä ainakaan toistaiseksi. Turkistarhat ja
jotkut kalankasvattamot saattavat hyödyntää saalista.
Hyödyntämismahdollisuudet on syytä selvittää etukäteen ja käyttää, jos
kuljetuskustannukset eivät muodostu kohtuuttomiksi. Jos käyttökelpoista
hyötykäyttömahdollisuutta ei ole, saalis voidaan toimittaa jätehuoltolaitokselle
biojätteenä käsiteltäväksi. Siitä joudutaan maksamaan jätemaksu.
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7. Toteutusedellytykset

Voidakseen ryhtyä vesistön kunnostukseen vesistökunnostajan tulee saada
1. suunniteltujen toimenpiteiden hyväksyntä
2. rahoitus hankkeen toteuttamiseen
Ennen kuin yksittäisen hankkeen kohdalla ryhdytään toimiin näiden kahden
edellytyksen täyttämiseksi, on syytä ensin arvioida, onko hankkeen
toteuttamiselle lainsäädännöstä tulevia esteitä.

7.1 Hankkeen lainmukaisuus
Luontokohteita ja muinaismuistoja suojeleva lainsäädäntö on nykyään erittäin
laajaa. Suojelullisiin ja ympäristöllisin esteisiin voidaan törmätä suhteellisen
pienissäkin hankkeissa. Viranomaisen vahvistamat suojelualueet, kuten
kansallispuistot, Natura yms., on helppo tunnistaa, koska niiden rajat ja
käyttörajoitukset on määritelty. Vaikeampia sen sijaan ovat kohteet, joiden
suojelu perustuu suoraan lakiin, mutta joista ei ole viranomaisen päätöstä tai
muuta yksilöintitietoa. Suojeluvelvoite voi tulla ainakin vesilaista,
luonnonsuojelulaista, metsälaista ja muinaismuistolaista. Vesilain nojalla
rauhoitettuja ovat mm. luonnontilainen lähde, noro (muualla kuin Lapin
maakunnassa) tai enintään yhden hehtaarin suuruinen lampi tai järvi (VL 2
luvun 11 §). Luonnonsuojelulaki suojelee mm. luontotyyppejä (LSL 29 §), eläinja kasvilajeja sekä niiden elinympäristöjä (LSL 6 luku). Metsälain 10 §:n
mukainen luettelo erityisen tärkeistä elinympäristöistä on laaja, ja siihen on
syytä perehtyä hyvin. Useimmat muinaismuistot ovat tarkistettavissa
museovirastosta tai alueorganisaatiolta. Lisäksi on otettava huomioon ainakin
pohjavesialueet sekä kaavat ja maankäyttösuunnitelmat.
Suoraan lakiin perustuva suojelu- tai rauhoitusvelvoite ei välttämättä estä
hankkeen toteuttamista, mutta suojelusta poikkeamiseen tarvitaan tuolloin
viranomaisen lupa ja sen saamiseksi taas laissa määritellyt edellytykset. On
kuitenkin selvää, että hankkeeseen liittyvä byrokratia lisääntyy huomattavasti,
jos näihin poikkeamispäätöksiin joudutaan turvautumaan.
Jos julkisesta sääntelystä johtuvia esteitä ei ole, tärkein kysymys on luvan
saaminen maanomistajalta. Joissakin tapauksissa oikeus toisen alueeseen
voidaan joutua hankkimaan viranomaispäätöksen kautta. Tätä vaihtoehtoa tulisi
kuitenkin mahdollisimman pitkälti välttää.
Hoitokalastukseen ei yleensä tule esteitä lainsäädännöstä, vaan hanke voidaan
toteuttaa vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan suostumuksella.
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Jos hoitokalastus vaatii esimerkiksi puron sulkemista kutuvaelluksen aikana,
asia joudutaan harkitsemaan vesilain ja kalastuslain tulkinnan pohjalta.
Pahimmillaan sulkeminen edellyttää aluehallintoviraston lupaa.

7.2. Hankkeen hyväksyntä
Hyväksyntä hankkeen toteuttamiselle lähtee aina hankkeen koskettaman
alueen omistajasta, jonka kanssa olisi saatava aikaan sopimus. Hankkeen
luonteesta ja ominaisuuksista riippuu, riittääkö hyväksynnäksi maanomistaja
suostumus vai tarvitaanko lisäksi viranomaisen lupa.
Vesilain näkökulmasta hankkeet näyttäytyvät olosuhteista ja hankkeen
ominaisuuksista riippuen seuraavasti:
A) Hanke voidaan toteuttaa ilman viranomaislupaa, jos maanomistajat
suostuvat hankkeeseen
B) Hankkeen toteuttaminen vaatii viranomaisluvan, vaikka maanomistajat
suostuisivat hankkeeseen
C) Hanke voidaan toteuttaa viranomaisluvalla, vaikka kaikkien maanomistajien
suostumusta ei olisi saatu. Aiheutuvista vahingoista määrätään korvaus
lupapäätöksessä.
Edellä kohta C) on nähtävä viimesijaisena vaihtoehtona. Joskus siihen
joudutaan kuitenkin turvautumaan. Hankkeen toteutusedellytyksiä pohdittaessa
tämäkin vaihtoehto on syytä tiedostaa. Lakiin perustuvaa menettelyä käsitellään
jäljempänä lupamenettelyn yhteydessä.
Seuraavassa käsitellään ensiksi sopimuksia ja sen jälkeen viranomaislupia.

7.2.1 Sopimukset
Vesienhoito kohdistuu aina jonkun omistamalle alueelle, vaikkapa
osakaskunnan vesialueelle tai julkisyhteisön tai yksityisen omistamalle maaalueelle. Jokainen suunnitelma koskettaa jonkun toisen tahon omistamaa
aluetta.
Omistusoikeus nauttii Suomessa perustuslain suojaa. Siksi on ymmärrettävää,
että maa- tai vesialueiden omistajat eivät useinkaan katso suopeasti, jos heidän
alueilleen suunnitellaan toimenpiteitä yleisen edun vuoksi. Tämä lähtökohta
edellyttää hankkeen puuhamiehiltä nöyrää asennetta.
Suomessa on lainsäädäntöä, jonka nojalla viranomainen voi myöntää
käyttöoikeuden yksityisiin alueisiin korvausta vastaan. Tämä reitti on kuitenkin
kallis ja raskas ja monille maanomistajille ”punainen vaate”. Lähtökohtaisesti
nämä viralliset menettelyt on nähtävä viimesijaisina mahdollisuuksina. Ennen
niihin turvautumista on käytettävä kaikki keinot sopimuksen aikaan saamiseen.
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Miten sopimuksen syntymistä voidaan edistää?
Hankkeista tulee tiedottaa avoimesti. Maanomistajien kanssa olisi hyvä saada
aikaan vuorovaikutus jo suunnitelmien laatimisvaiheessa, jotta suunnittelun
tavoitteet, perusteet ja mahdolliset vaihtoehdot tulevat alueen omistajille selviksi
(ks. kohta 6.1.9). Hyvin monet maanomistajat arvostavat ympäristön hyvää tilaa
sinänsä ja ymmärtävät kyllä hyvää tarkoittavia hankkeita.
Suunnittelun lähtökohdaksi tulee asettaa, että hankkeen toteuttamisesta
aiheutuisi mahdollisimman vähän tai mieluimmin ei lainkaan haittoja. Tällöin
sopimisen edellytykset ovat hyvät. Jos haittoja ei voida kokonaan välttää, on
varauduttava korvaamaan menetykset rahalla. Tällöin siirrytään jo astetta
vaikeampaan asetelmaan, ensiksi itse korvauksen määrittämisen osalta ja
toiseksi siksi, että vesistökunnostaja ei mielellään käyttäisi vähiä rahojaan
korvausten maksamiseen.
Sopimuksen syntymistä helpottaa myös, jos hankkeesta löydetään yhteisiä
intressejä. Esimerkiksi luvan saanti metsäojien kunnostukseen ei nykyään ole
itsestään selvyys, ja usein se tuo maanomistajalle myös vesienhoitovelvoitteita.
Jos ulkopuolinen toimija toteuttaa vesistökokonaisuuden kannalta merkittäviä
kunnostushankkeita ja ottaa niistä vielä hoitovastuun, metsänomistaja voi
kokea tämän metsätalouden harjoittamisen kannalta hyvinkin myönteisesti.
Sopimuksen syntymisen kannalta ei ole yhdentekevää, kuka käy
sopimusneuvotteluja vesistökunnostajan puolesta. Parasta on, jos tehtävään
löytyy sellainen alueella tunnettu ja arvostettu henkilö, jolla on puolellaan
maanomistajien luottamus. Jos tällaisen henkilön tausta liittyy vielä johonkin
neutraalina pidettyyn organisaatioon (esim. jakokunta, osakaskunta), asetelma
on sopimuksen syntymisen kannalta myönteinen. Sopimusneuvottelijan on toki
syytä tuntea ja ymmärtää hanke perin pohjin kyetäkseen kuvaamaan sen
vaikutukset. Hyvä tapa on ottaa neuvotteluun tueksi hankkeen tekninen
asiantuntija, joka pystyy valottamaan asiaa parhaiten.
Aina vahinkojen syntymistä ei voida kokonaan välttää, jolloin joudutaan
sopimaan vahingonkorvauksista. Useimmiten kysymys on
metsätalousvahingoista. Etuna tässä vahinkotyypissä on se, että
arviointikriteerit ja hinnoittelut ovat yleisesti käytettyjä. Jos osapuolilla ei ole
tähän riittävää asiantuntemusta, vahingonarvion voi teettää alan
ammattilaisella, esim. paikallisella metsänhoitoyhdistyksellä. Vaikka yhdistys
lähtökohtaisesti on metsänomistajan puolella, suurta vääristymää
korvausarviossa ei ole syytä epäillä.
Sopimuksen muoto ja tekstisisältö on sopimuskumppanin kannalta tärkeä.
Vesienhoitorakenteet on yleensä tarkoitettu pysyviksi, ja siksi sopimustenkin
tulisi olla pysyviä. ”Ikuisen” sopimuksen hyväksyminen on kuitenkin hyvin
monille pois suljettu vaihtoehto. Skeptisyydelle on myös relevantit syynsä;
koskaan ei voi etukäteen tietää, millä tavoin maailma muuttuu. Yksi hyvä tapa
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on tehdä sopimus esim. kymmenen vuoden määräajaksi ja sopia, että sopimus
jatkuu aina kymmenen vuotta kerrallaan, ellei kumpikaan puoli sano sitä irti.
Konfliktitilanteeseen voidaan varautua esimerkiksi sillä, että irtisanomisen
edellytetään tapahtuvan vähintään vuotta ennen sopimuskauden päättymistä.
Tällöin vesistökunnostajalle jää aikaa ja mahdollisuus järjestää asia toisin,
esimerkiksi hankkimalla toimintaan viranomaisen lupa, jos toimintaa pidetään
edelleen tarpeellisena. Tästä riippumatta sopimukseen on syytä kirjata
irtisanomispykälä vähintäänkin olosuhteiden muuttumisen varalle. Itsestään
selvää on, että menettelystä erimielisyyksien sattuessa tulee myös olla kirjaus.
Tarkoituksenmukaista on käyttää ensin kaikki neuvottelukeinot. Viimesijainen
ratkaisupaikka on käräjäoikeus.
Omistajan vaihtuminen
Sopimuksessa olisi hyvä varautua myös kiinteistön omistuksen muuttumiseen.
Tavallisesti sopimukseen sisällytetään kohta, jonka mukaan omistaja sitoutuu
saattamaan sopimuksen uuden omistajan tietoon. Vesistökunnostaja ei voi
kuitenkaan luottaa siihen, että näin tapahtuu. Jos asia tulee uudelle omistajalle
kaupanteon jälkeen yllätyksenä ja olosuhteet ovat olleet sellaiset, ettei
sopimuksen olemassaolo ole ollut hänelle muusta syystä ilmeinen, uusi
omistaja voi perustellusti väittää, ettei sopimus häntä sido.
Ongelmaa sopimuksen saattamisesta uuden omistajan tietoon ei synny, jos
sopimus kirjataan viralliseen rekisteriin maakaaren 10 luvun 2 §:n mukaisesti.
Sopimukseen perustuva oikeus käyttää toisen omistamaa kiinteistöä voidaan
kirjata erityisenä oikeutena.
Sopimuksen voimaantulo
Yksityisen maanomistajan kanssa tehtävä sopimus on oikeustoimena sinänsä
yksinkertainen. Sopimus tulee voimaan välittömästi allekirjoituksen jälkeen, ja
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi, ellei siihen ole muita, esim.
lainsäädännöstä johtuvia esteitä. Jos kysymys on julkisen tahon kanssa
tehtävästä sopimuksesta, on syytä varautua voimaantulon viivästymiseen.
Valmiiksi neuvotellun sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös saattaa
organisaatiosta riippuen kestää jopa viikkoja. Sen jälkeen on odotettava
päätöksen tulo lainvoimaiseksi, siis valitusajan päättyminen. Jos kukaan ei
valita, sopimus voidaan allekirjoittaa.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen käyttämiä sopimusmalleja on
liitteessä 10.

7.2.2 Viranomaislupa
Ylivoimaisesti tärkein säädös vesistökunnostuksessa on vesilaki. Se on hyvin
laaja ja osin vaikeasti avautuva laki, mutta perusasetelman tunteminen auttaa
jo pitkälti hahmottamaan, millaisiin oikeudellisiin kysymyksiin
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vesistökunnostuksessa voidaan törmätä. Vesilaki antaa rakennuspuut
vesistökunnostajan ja muiden toimijoiden suhteiden järjestämiselle.
Vesistökunnostajan kannalta viranomaisen myöntämä lupa on sinänsä
hyödyllinen. Lupa antaa kunnostajalle yleensä pysyvän oikeuden harjoittaa
luvassa määriteltyä toimintaa. Ongelmalliseksi luvan hakemisen tekee se, että
hakumenettely on hidas, työläs ja raskas, ja lisäksi lupamaksu on noussut
pienen toimijan kannalta kohtuuttomaksi. Esimerkiksi pieni (alle 10 ha)
padotuslupa maksaa noin 5500 euroa.
Vesistöt
Vesilain mukaan vesistöjä ovat lähes kaikki veden peittämät alueet, kuten
järvet, lammet, joet, purot ja muut luonnolliset vesialueet. Vesistöjä ovat myös
tekojärvet, kanavat ja muut vastaavat keinotekoiset vesialueet. Vesistönä ei
kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä. Tällä on merkitystä vesilain
soveltamisen kannalta (VL 3 §).
Tarpeellista on myös tunnistaa joen, puron, noron ja ojan keskinäiset suhteet.
Virtaava vesistö on joki, jos sen valuma-alueen pinta-ala on suurempi kuin 100
neliökilometriä. Jokea pienempi virtaava vesistö on puro, jos sen valumaalueen pinta-ala on vähintään 10 neliökilometriä tai jos uomassa virtaa vettä
ympäri vuoden ja kalojen kulku on mahdollista. Puroa pienemmät vesialueet
eivät ole vesistöjä.
Luvan tarve
Lähtökohtaisesti tulee pyrkiä tekemään sopimukset kaikkien niiden
maanomistajien kanssa, joiden alueisiin tai niiden käyttöön hanke saattaa
vaikuttaa. Tyypillisimpiä ovat veden padottamisesta tai pintavalutuksesta
mahdollisesti aiheutuvat vettymisvahingot metsälle tai pellolle tai kulkuyhteyden
katkeaminen ojan kaivamisen vuoksi. Maanomistajalla ei ole velvollisuutta
suostua vahinkoihin korvauksetta. Toisaalta vesistökunnostaja ei voi sitä
edellyttää, eikä mikään laki anna sellaiseen tukea. Siksi on varauduttava
korvaaman tarvittaessa vahingot jo sopimusneuvottelussa.
Järjestettäessä maanomistajien ja vesistökunnostajan suhteita
sopimusperusteisesti on vielä muistettava tarkistaa, kuka omistaa alueella
mahdollisesti olevan vesialueen. Jo puroluokkaan kuuluva vesialue saattaa olla
esim. jakokunnan omistuksessa, vaikka ranta-alueet kuuluisivat yksityisiin
kiinteistöihin. Vesialueen omistus on ratkaiseva erityisesti silloin, jos hanke
saattaa vaikuttaa kalojen liikkumiseen alueella. Kalastusoikeuden omistaja tai
haltija on tällöin välttämättä asianosainen ja siten tärkeä sopimuskumppani.
Jos kaikki maanomistajat antavat suostumuksensa hankkeeseen, on
seuraavaksi arvioitava, voidaanko hanke toteuttaa ilman viranomaisen lupaa.
Tämä käy ilmi tutkimalla vesilain 3 luvun 2 §:ää (yleinen luvanvaraisuus) ja 3
§:ää (aina luvanvaraiset hankkeet). Vesistökunnostuksen kannalta 2 §:n
luettelossa tärkeimmät kohdat liittyvät pohjavesialueisiin ja kalakantaan.
Huomionarvoinen on puron luonnontilan vaarantuminen. Myös kauan sitten
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perattua puroa saatetaan pitää luonnontilaisen kaltaisena, jolloin sitä ei saisi
muuttaa ilman vesilain mukaista lupaa.
Aina luvanvaraisten hankkeiden luettelossa (3 luvun 3 §) ongelmalliseksi
saattaa osoittautua kohta 5) maa-alueen muuttaminen pysyvästi vesialueeksi
vesistön vedenkorkeutta nostamalla. Jos kysymyksessä on puroa pienempi
vesialue, lainkohdasta ei tule ongelmaa, koska kysymyksessä ei ole vesilain
tarkoittama vesistö. Sen sijaan purossa ja sitä suuremmilla vesialueilla vesilain
ahdas tulkinta saattaa aiheuttaa luvanhakuvelvoitteen.
Hanketyypit, joihin 3 luvun 3 §:n 5) kohdan mukaista lainkohtaa on tarkoitettu
sovellettavaksi, käyvät parhaiten ilmi vesilain uudistusta koskevan hallituksen
esityksen perusteluista (HE 277/2009). Siellä kyseisen lainkohdan osalta on
viitattu erityissäännöksiin, jotka on annettu luvussa 6. Mainitun luvun
soveltamisalaksi on laissa määritelty yksinomaan järven tai lammen
keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen (vesilaki 6:1 §). Soveltamisalaa
koskevassa perustelussa todetaan erityisesti, että ”keskiveden nostamisena ei
pidetä uuden vesialueen muodostamista kuten tekoaltaan tai lammikon
rakentamista”. Tyypillisesti vesistökunnostuksessa kysymys ei siten pitäisi tulla
pohdittavaksi, ellei kysymys nimenomaisesti ole järven tai lammen
keskivedenkorkeuden nostamisesta. Tästä huolimatta esiintyy tulkintoja, jotka
ovat johtaneet luvanhakutarpeeseen, vaikka kysymys on ollut esim. puron
vähäisestä padottamisesta kosteikon aikaansaamiseksi.
Kaikissa tilanteissa on syytä pyytää ELY-keskukselta lausunto luvantarpeesta.
Jos vesilain 3 luvun 2 ja 3 §:t eivät edellytä vesilain mukaisen luvan hakemista,
ELY-keskus mitä ilmeisimmin lausuu, että hanke voidaan toteuttaa ilman
viranomaisen lupaa, mikäli hakkeen toteuttamisesta sovitaan kaikkien
maanomistajien kanssa. Tällöinkin ELY-keskus edellyttää mahdollisesti
vesistövaikutusten tarkkailua ja vähintään ilmoittamista ennen työn aloittamista.
Tällöin kysymyksessä on edellä kohdassa 7.2. määritelty tapaus A).
Tapauksessa B) (ks. kohta 7.2) luvan tarve syntyy vesilain 3 luvun 2 tai 3 §:n
perusteella silloinkin, kun kaikki maanomistajat ovat suostuneet hankkeeseen.
Kysymys on tällöin ns. yleisen edun loukkaamisesta esim. niin, että
luonnontilaista puroa aiotaan muuttaa tai pohjavesialueelle syntyy
muuttumisriski. Vesilain yleinen periaate on, että lähtökohtaisesti kiellettyjä
muutoksia voidaan sallia viranomaisen myöntämällä luvalla sillä tavoin kuin siitä
lupamenettelyä koskevissa kohdissa on säädetty.
Tapauksessa C (ks kohta 7.2) kysymys on siitä, että kaikkien maanomistajien
kanssa ei saada aikaan sopimusta. Tällöin kieltäytymisestä huolimatta voidaan
hakea viranomaiselta lupaa hankkeen toteuttamiseen. Luvan myöntämisen
edellytyksistä on säädetty 3 luvun 4 §:ssä. Jos lupa voidaan kyseisen
lainkohdan perusteella myöntää, samassa päätöksessä myönnetään
käyttöoikeus toisen omistamaan alueeseen ja määrätään siitä korvaus, mikäli
hankkeesta aiheutuu vahinkoa tai haittaa. Yleisenä edellytyksenä
käyttöoikeuden saamiseen on, että hakijan hallinnassa on enemmän kuin
48

Vesienhoidon käsikirja |
puolet hankkeen vaatimasta alueesta. Jos hanketta voidaan pitää yleisen
tarpeen vaatimana, tämän edellytyksen ei tarvitse täyttyä. Oikeuden
saamisesta toisen alueeseen on säädetty vesilain 2 luvun 12 ja 13 §:ssä.
Lupa haetaan aluehallintovirastolta. Lupakäsittely kestää tyypillisesti puolesta
vuodesta vuoteen. Luvasta voidaan valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja sieltä
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pahimmillaan lupakäsittely voi siten
kestää useita vuosia.
Luvan myöntämisen edellytykset
Jos viranomaisen lupa osoittautuu tarpeelliseksi, on syytä heti aluksi tiedostaa,
mitä luvan myöntäminen edellyttää ja onko lupa mahdollista saada. Luvan
myöntämisen yleisistä edellytyksistä on säädetty 3 luvun 4 §:ssä mm.
seuraavaa:
”Lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos:
1. hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai
2. hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava
verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.
___”
Kohdassa 1. kysymys on ns. haitattomasta hankkeesta. Tätä lainkohtaa on
mahdollista soveltaa, jos vahinkoja ei aiheudu tai ne kaikki on sovittu. Muussa
tapauksessa joudutaan soveltamaan kohtaa 2. jonka perusteella tehdään ns.
intressivertailu. Koska intressivertailussa huomioon otettavat asiat – sekä
hyödyt että haitat (”menetykset”) - ovat useimmiten immateriaalisia, myös
ratkaisu on kokonaisuutena arvostuksenvarainen. Hakemuksen
menestymismahdollisuus on sitä parempi, mitä paremmin hyötyvaikutukset
kuvataan ja toisaalta mitä suurempi osa vahingoista on saatu sovituksi. Luvan
myöntäminen edellyttää lisäksi, että hakijalla on oikeus yli puoleen tarvittavista
alueista.
Ryhdyttäessä laatimaan hakemusta on syytä tiedostaa jo lähtökohtana, että
luvan myöntämisen edellytyksiä vahvistavat osat kuvataan mahdollisimman
hyvin. Intressivertailun lisäksi heti alussa on syytä selvittää, onko hankkeen
vaikutusalueella sellaisia suojelun piirissä olevia kohteita, joille mahdollisesti
jouduttaisiin hakemaan poikkeamislupa.
Luvan hakeminen
Vesilain mukaista lupaa haetaan aluehallintovirastolta, joka on siis
vesioikeuden ja sittemmin ympäristölupaviraston työn jatkaja. Hakemus on
lähtökohtaisesti vapaamuotoinen eikä mitään kaavaketta ole. Toisaalta
hakemuksen sisältövaatimukset tulevat suoraan vesilaista ja – asetuksesta.
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Hakemuksen laatuun tulee panostaa vakavasti. Itse lupakäsittely käynnistyy
vasta sen jälkeen, kun kaikki laissa vaaditut tai muuten asian ratkaisemisen
kannalta tarpeelliset tiedot on toimitettu lupaviranomaiselle. Varsin tavallista on,
että viranomainen pyytää täydentämään hakemusta. Tässä kuluu aikaa
vähintään viikkoja ellei kuukausia.
Jos vesistökunnostajalla ei ole aikaisempaa kokemusta vesioikeudellisista lupaasioista, on jokseenkin välttämätöntä turvautua asiantuntijan apuun ja pitäytyä
itse avustajan rooliin tarpeellisten tietojen hankinnassa. Vesilaissa on annettu
hakemuksen laatijan pätevyysvaatimukseksi riittävä asiantuntemus ottaen
huomioon hankkeen laatu, laajuus ja vaikutukset (VL 11 luvun 4 §).
Hakemus on hyvä jakaa kahteen perusdokumenttiin: hakemukseen ja hakijan
suunnitelmaan. Hakemuskirje on lyhyt ja tiivis asiakirja, joka sisältää tiedot
luvan hakijasta, tiiviin kuvauksen suunnitellusta hankkeesta ja sen
tarkoituksesta, täsmällisen tiedon, mihin vesilain mukaiseen toimenpiteeseen
lupaa haetaan, hakijan käsityksen luvan myöntämisen edellytyksistä, hakijan
yhteystiedot ja – jos lupa-asiaa hoitaa joku toinen henkilö – myös hänen
yhteystietonsa. Hakemus on virallisesti allekirjoitettava. Hakemuksessa voidaan
pyytää myös ns. valmistelulupaa. Jos sellainen myönnetään, työ voidaan
aloittaa välittömästi lupapäätöksen antamisen jälkeen. Muussa tapauksessa on
odotettava luvan lainvoimaiseksi tulemista. Valitusaika on 30 päivää. Jos
kukaan ei valita, lupa on lainvoimainen valitusajan päätyttyä. Jos taas asiasta
valitetaan, valitustuomioistuimen päätös kestää käytännössä vähintään vuoden,
pahimmillaan jopa useita. Valmisteluluvan hakeminen on siis erittäin tärkeää.
Jos valmistelulupa myönnetään, hakija velvoitetaan asettamaan vakuus sen
varalta, että lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan valituksen johdosta.
Hakemuskirjelmään liitetään hakijan suunnitelma sekä luettelo kaikista
asianosaisista ja heidän yhteystiedoistaan; siis kaikista niitä henkilöistä tai
tahoista, joiden oikeuteen tai etuun hanke saattaa vaikuttaa.
Hakijan suunnitelmasta muodostuu helposti laajahko asiakirjakansio, sillä
pienissäkin hankkeissa tietoja tarvitaan paljon. Hakijan suunnitelman
allekirjoittaa yleensä se asiantuntija, joka asian tuntee ja jolla on suunnitelman
laatimiseen riittävä pätevyys (ks. vesilaki 11 luvun 4 §).
Kuvaus hakijan suunnitelman sisällöstä on liitteessä 11.
Lupakäsittely
Aluehallintovirasto tarkastaa hakemuksen. Asian nopean käynnistymisen
kannalta on tärkeää, että hakemus olisi kunnossa. Hyvin usein hakemus on
kuitenkin puutteellinen, jolloin viranomainen pyytää siihen täydennyksiä.
Pahimmillaan täydennykset saattavat edellyttää maastotutkimuksia, jolloin
vuodenajasta riippuen viivästys saattaa olla hyvinkin pitkä. Sen vuoksi on
tarpeen, että hakemuksen laatija tuntee vesilupaprosessin ja sen vaatimukset.
Asian käsittely käynnistyy vasta kun hakemuksen sisältö on riittävä.
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Todettuaan hakemuksen sisällöltään riittäväksi aluehallintovirasto lähettää sen
lausunnolle ainakin ELY-keskukselle ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä muille viranomaisille tarpeen mukaan.
Asianosaisille lähetetään kuulutus hakemuksen vireilläolosta. Sen lisäksi
hakemuksesta kuulutetaan julkisesti kunnan ilmoitustaululla ja
aluehallintoviraston nettisivuilla. Annettuna reagointiaikana viranomaiset voivat
jättää hakemuksesta lausuntonsa, asianosaiset muistutuksensa ja muut
mielipiteensä.
ELY-keskus ottaa lausunnossaan tyypillisesti kantaa hankkeeseen
laillisuusnäkökulmasta ottaen huomioon mahdolliset rauhoitetut kohteet,
muotoilee mahdollisesti ehdotustaan lupaehdoiksi ja esittää näkemyksensä
vaikutusten tarkkailusta. Niillä asianosaisilla, jotka ovat tehneet hakijan kanssa
sopimuksen, ei yleensä ole tarvetta tehdä muistutusta. Sen sijaan muut
asianosaiset saattavat joko vastustaa hanketta tai ottavat ainakin kantaa
suunnitelmaan tai korvausesitykseen. Hakemusta laadittaessa tuleekin
muistaa, että kaikki mitä hakemukseen on kirjoitettu, tulee – paitsi viranomaisen
– myös asianosaisten arvioitavaksi. Prosessihan on julkinen, joten kaiken
hakemuksessa esitetyn tulee kestää eri suunnista mahdollisesti tuleva kritiikki.
Saatuaan lausunnot ja muistutukset aluehallintovirasto lähettää ne hakijalle
selityksen antamista varten. Myös selitys kannattaa laatia asiantuntevasti,
mikäli kysymys on lausujan tai muistuttajan esille nostamasta todellisesta
epäkohdasta suunnitelmassa tai lupahakemuksessa. Vielä tässä vaiheessa
suunnitelmaan voidaan tehdä vähäisiä muutoksia tai täydentää hakemusta,
esittää ratkaisuja vahinkojen vähentämiseksi tai muuttaa korvausesitystä, jos
uudet näkökohdat antavat siihen aihetta. Myös sopimus on aina mahdollinen
prosessin vaiheesta riippumatta. Mikäli selityksessä tulee esille merkittäviä
uusia näkökohtia, aluehallintovirasto saattaa lähettää selityksen vielä
lausunnon antajalle tai muistuttajalle vastaselitystä varten.
Aluehallintovirasto antaa päätöksensä sen jälkeen kun se on saanut kaiken
asiaan vaikuttavan merkittävän tiedon. Päätösasiakirja sisältää kertoelmaosan,
tiedon prosessin vaiheista, referaatin eri vaiheissa esitetyistä näkemyksistä,
ratkaisuosan lupamääräyksineen sekä ratkaisun perustelut. Lopuksi annetaan
valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen
antamisesta.
Lupakäsittelyyn kuluva aika ja kustannukset
Lupaviranomaisen tyypillinen ongelma käsittelyaikojen kannalta on resurssien
niukkuus. Jo aiemmin on korostettu lupahakemuksen laadun ja sopimusten
tärkeyttä. Resurssivajaustilanteessa jokainen keskeytys, joka johtuu
hakemuksen täydentämistarpeesta, lisäselvityksistä, suunnitelman muutoksista
yms. seikoista, lisää viivästystä kuukausilla. Hyvin laaditun hakemuksen
käsittelyn minimiaika on käytännössä kuusi kuukautta, mutta tosiasiassa on
syytä varautua vuoteen. Tämän lisäksi on odotettava vielä päätöksen
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lainvoimaiseksi tulemista (30 päivää). Jos päätöksestä valitetaan, viive jatkuu
vuosilla.
Lupahakemuksen laadinta vaatii kokeneeltakin asiantuntijalta
suuruusluokaltaan 50 työtuntia edellyttäen, että tekniset suunnitelmat on
laadittu niin, että niitä voidaan sellaisenaan hyödyntää lupahakemuksessa.
Tämän lisäksi paljon työtä kuluu sopimusneuvotteluihin. Mikäli tiedon hankinta,
sopimukset ym. tarpeelliset selvitykset voidaan hoitaa talkoilla, jokseenkin
väistämätön asiantuntijan palkkio hakemuksen laadinnasta ja prosessin
hoidosta on arvonlisäveroineen helposti noin 4000 -5000 euroa.
Aluehallintoviraston päätösten hinnoittelu perustuu lakiin. Esimerkiksi lupa
rakentaa pato, jolla padotetaan vettä yli 10 hehtaaria, maksaa taulukon
(1572/2011) mukaan 5480 euroa ja suuremmat hankkeet vastaavasti
enemmän. Pienimmätkin taulukkohinnat ovat suuruusluokaltaan 1500 – 2000
euroa. Hinnoista voi saada 35 prosentin alennuksen, jos hakemuksen
käsittelyyn on kulunut tavanomaista vähemmän työtä. Päinvastaisessa
tapauksessa maksu voi olla 35 prosenttia suurempi.
Yhteenvetona voidaan todeta, että aluehallintoviraston lupa aiheuttaa mittavia
aikaviiveitä ja suuria kustannuksia. Useimmissa tapauksissa lupakäsittely
voidaan välttää, jos kaikista vahingoista saadaan aikaan sopimus. Jos taas
lupakäsittelyyn joudutaan, hakemuksen laatu on ratkaiseva sekä viiveiden että
kustannusten kannalta.

7.3 Rahoitus
Rahoituksen järjestäminen on koko toiminnan perusedellytys ja samalla usein
hyvin vaikea osa-alue. Mahdollisia rahoituslähteitä on kuitenkin useita. Niiden
käyttömahdollisuus riippuu ensiksikin ko. rahoituksen käyttösääntelystä. Tässä
on yleensä riittävästi väljyyttä kunnostushankkeiden sovittamiseksi sääntöihin.
Jotta rahoituksesta päättävät tahot saataisiin hankkeelle myötämielisiksi,
vesienhoitotoimijan on kyettävä osoittamaan toimintansa uskottavaksi.
Suunnitelmien ja toiminnan järjestämisen pitää olla asiantuntevaa ja
ammattimaista. Omaa panostusta – rahoitusta ja talkoopanosta – tulee olla
riittävästi. Kuta enemmän toimijalla on näyttöä aiemmasta toiminnasta, sitä
paremmat ovat mahdollisuudet rahoituksen saamiseen. Seuraavassa
käsitellään tyypillisimpiä rahoituslähteitä.
Väliaikaisrahoitus saattaa tulla ongelmaksi, vaikka toimijalla olisi voimassa
myönteisiä rahoituspäätöksiä. Useimmat rahoittajat maksavat rahoitustuen
vasta jälkikäteen tositteita vastaan. Joidenkin rahoittajien joustavuus riittää
siihen, että tuki saadaan maksuun ennen laskun erääntymistä, jos laskussa on
kohtalaisen pitkä maksuaika. Väliaikaisrahoitukseen on kuitenkin syytä
varautua. Jotkut kunnat suhtautuvat tähän tarpeeseen myönteisesti.
Sponsoriyritysten rahoitus on yleensä toteutuneista kustannuksista riippumaton.
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7.3.1 Omarahoitus
Jäsenmaksut
Tavallisimmin toimijana on järjestäytynyt yhteisö, joka kerää jäseniltään
jäsenmaksuja. Maksujen mitoitus on vaikea optimointitehtävä: maksujen tulisi
olla riittävän suuria, jotta niistä syntyisi merkittävä kertymä. Toisaalta liian kallis
jäsenmaksu rajoittaa jäsenten lukumäärää, mikä taas pienentää kertymää.
Sopiva henkilöjäsenen vuosimaksu asettunee noin 20 euroon. Jos yhteisöön
liittyy yhteisöjäseniä, niiden jäsenmaksuperusteet kannattaa harkita erikseen
tilanteen mukaan.
Maksukertymän kannalta ratkaisevaa on jäsenhankinta. Ihmisillä on korkea
periaatteellinen valmius liittyä jäseneksi. Esimerkiksi Oulussa Jäälin –Kellon
väliselle alueella tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 30 prosenttia ilmoitti tähän
valmiutensa
(https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40072/SYKEra_18_2013.pdf?s
equence=1 ) .
Käytännössä liittyjiä on huomattavasti vähemmän. Liittymishalukkuutta hillitsee
vakiintunut käsitys, että vesistön hoito on yhteiskunnan, siis kunnan ja valtion
tehtävä. Kansalaiset eivät ole vielä tiedostaneet julkisen vallan resurssien
pienentymistä, mikä olennaisesti vähentää hankkeiden käynnistymistä
viranomaisvetoisesti. Liittyjien määrää voidaan parhaiten lisätä tehokkaalla
”jalkatyöllä” ja levittämällä asianmukaista tietoa viestinnällä.
Hankkeiden rahoituksen kannalta liittymismaksukertymä jää yleensä sivuosaan,
sillä suuri osa maksuista kuluu hallinnollisiin menoihin. Jäsenmaksuilla on silti
tärkeä osa toiminnan järjestämisessä.
Talkoot
Yhteisön merkittävin omarahoituspanos tulee yleensä talkootöistä.
Vesienhoitohankkeisiin liittyy useimmiten sellaisia töitä ja työvaiheita, joihin
aktiivisilla jäsenillä on taitoa, osaamista ja työkaluja sitä enemmän kuta
monipuolisempaa väkeä toiminnassa on mukana. Hoitokalastus kiinnostaa
monia kalastuksen harrastajia. Kosteikoiden rakentamiseen liittyy usein
puuston poistoa ja erilaisia rakentamistöitä. Moottorisahat, raivaussahat,
mönkijät, moottorikelkat ja erilaiset käsityökalut ovat sekä tarpeellisia että
hyödyllisiä.
Hankkeiden kannalta on suuri merkitys sillä, jos käytettävissä on
rakennusteknistä tai vieläpä vesirakennusteknistä osaamista. Kun usein on
kysymys vesien virtauksien ohjailusta, vaaitustaito on keskeisessä osassa.
Suureksi eduksi on myös, jos joukossa
on ymmärrystä valuma-alueesta ja sen vaikutuksista virtaamiin, mikä taas
vaikuttaa tarvittavien rakennelmien mitoitukseen ja ominaisuuksiin.
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Kunnostushankkeissa on useita vaiheita, joissa monenlaiselle
asiantuntemukselle on käyttöä. Fyysisen työn lisäksi hankkeissa tarvitaan
sopimuksia, lupia, viranomaisyhteydenpitoa yms. Huomattava kustannussäästö
on saavutettavissa, jos toimijalla on käytettävissään pätevä näytteenottaja.
Vesinäytteitä tarvitaan paljon, ja laboratoriokulujen lisäksi merkittävä kustannus
syntyy juuri näytteenotosta.
Talkoista on syytä pitää tilastoa, sillä monet rahoituskanavat edellyttävät
riittävää omarahoituspanosta. Tavanomaisen talkootyön tuntiarvo on 15 euroa
(VNA 714/2015). Maatalouden EU-tukien yhteydessä käytetään
hinnoittelutaulukoita, jotka ovat sovellettavissa myös näihin talkootöihin.
Asiantuntijatunnin arvo on noin 25 euroa (ks. esim. valtioneuvoston asetus
luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007 - 2013
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta).

Sponsorointi
Monilla yrityksillä saattaa olla intressi tukea vesistön kunnostustoimintaa ja
hyödyntää sitä markkinoinnissaan. Yleishyödyllinen, laajalti hyväksytty toiminta
luo sinänsä positiivista mielikuvaa, johon yrityksen on helppo samaistua.
Vesienhoitotoimijan kannattaakin kartoittaa vaikutusalueella olevien yritysten
kiinnostus osallistua rahoitukseen ja saada sillä tavoin positiivista näkyvyyttä.
Esimerkiksi K-Supermarket Jääli on ottanut myyntiin erityisen Jäälinjärvikassin, jota myydään hieman tavanomaista kalliimmalla hinnalla ja lisähinta
luovutetaan Jäälin vesien hoitoon.

Jäälin vesien kunnostus on K-Supermarket Jäälin pääsponsorointikohde

Monet yksityishenkílöt ovat valmiita maksamaan tuloksellisesta toiminnasta
vapaaehtoista kannustusmaksua. Esimerkiksi Oulussa Jäälin –Kellon väliselle
alueella tehdyn tutkimuksen perusteella maksuhalukkuutta testattiin sillä, että
vastaajille annettiin todellinen mahdollisuus kannustusmaksuun. Yllättävän
monet tarttuivat tarjottuun tilaisuuteen.
(https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40072/SYKEra_18_2013.pdf?s
equence=1)
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7.3.2 Kunnan avustukset
Historiallinen asetelma on ollut, että asuinympäristöön liittyvien vesistöjen
kunnostus hoidetaan yhteistyössä kunnan ja valtion kesken. Rahoitusvastuu on
usein puolitettu. Osaaminen on ollut pääsääntöisesti valtion vahvuus.
Julkisen vallan resurssit ovat nopeasti pienentyneet. Tämän seurauksena
kunnat välttävät sellaisia hankkeita, joihin niillä ei ole velvoitetta.
Vesistöhankkeiden vetovastuuta ei haluta kuntiin, koska riittävää osaamista –
valtion omalta osaltaan vetäydyttyä – ei useinkaan ole. Teknisiä
henkilöresurssejakin saattaa olla niukasti.
Uudessa tilanteessa kunta voi niin halutessaan tukea kunnostusta rahallisilla
avustuksilla. Hallinnollisesti tämä on yksinkertaista, jos paikallinen taho ottaa
kunnostushankkeesta vastuun. Kunta voi ohjata rahat toimijalle sopimuksen
perusteella, jolloin tuen maksamisen edellytykset ja maksupostit kirjataan
sopimukseen.
Asetelma on uusi varsinkin suurissa kuntaorganisaatioissa. Virkamiehille
kumppanuusajattelu, jossa paikallinen toimija ottaa vesistöhankkeesta
vetovastuun ja odottaa tukea hallinnolta, on vieras. Lisäsi kunnalla saattaa olla
omia periaatteitaan tuen myöntämiselle. Siksi asian markkinointi vaatii tiivistä
yhteydenpitoa niin virkamiehiin kuin luottamusmiesjohtoonkin. Perusedellytys
on, että vesienhoitotoimijalla on riittävä uskottavuus, selkeät suunnitelmat ja
kyky niiden toteuttamiseen.

7.3.3. ELY-keskuksen tuki
ELY-keskuksella on vahvaa vesistökunnostuksen osaamista niin teknisissä,
ekologisissa kuin oikeudellisissakin kysymyksissä. Lisäksi ELY-keskus on
avainasemassa EU-tukien kanavoinnissa. Tiivis yhteydenpito ELY-keskukseen
on hankkeiden käynnistymisen kannalta keskeistä.
ELY-keskuksella on mahdollisuus ohjata kansalliseen rahoitukseen perustuvaa
tukea lähinnä pienimuotoisiin kunnostushankkeisiin. Tuen myöntämisestä on
säädetty valtioneuvoston asetuksella 714/2015
(https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150714). Tuen piiriin kuuluu hyvin
monentyyppisiä hankkeita, eikä asetuksen soveltamista ole sidottu
vesienhoitolain mukaiseen vesien tilaluokitukseen. Avustuksen hakijalle
asetetaan kelpoisuusvaatimuksia, joka ovat kohtuudella täytettävissä ja
asianmukaisia.
Tietoa ELY-keskuksen avustusmahdollisuuksista on saatavissa osoitteesta
http://elykeskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#1 .
Parhaiten rahoitusmahdollisuudet selviävät henkilökohtaisten keskustelujen
kautta.
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Vesistöön päätyvät jätevedet saattavat olla tärkeä vesistöä kuormittava
elementti. Ranta-alueiden tilanne oletettavasti parantuu hajajätevesiasetuksen
velvoitteiden tullessa voimaan vuonna 2019. Kiinteistökohtaisissa
jätevesiratkaisuissa on mahdollisuus hyödyntää kotitalousvähennystä.
Kokonaisuuden kannalta kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja parempi
lopputulos voidaan saavuttaa viemäröinnillä, jos edellytykset ovat siihen
olemassa. Tukimahdollisuudet on syytä selvittää erikseen eri toimijoiden ja
viranomaisten kanssa.

7.3.4 Metsäkeskuksen rahoitusmahdollisuus
Metsäkeskus voi myöntää rahoitustukea metsäluonnon hoitohankkeeseen
kestävän metsätalouden rahoituslain nro 34/2015 nojalla (KEMERA). Lain 4 §:n
mukaan tuensaaja voi olla yhteisö, jos tuella edistetään yksityisten
maanomistajien metsien hoitoa ja käyttöä. Sovellettavan lain 6 § edellyttää, että
tuettavien töiden on oltava taloudellisesti ja metsien biologisen
monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarkoituksenmukaisia. Työt on
keskitettävä, siltä osin kuin se on mahdollista, siten että ne voidaan toteuttaa
taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Lain 21 §:n mukaan tukea voidaan
myöntää usean tilan alueelle ulottuviin, monimuotoisuuden kannalta tärkeiden
elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin tai metsäojituksista aiheutuneiden
vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on
tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä
kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle.
KEMERA-laki soveltuu erinomaisesti valuma-aleille, joiden pääasiallinen tai
merkittävä maankäyttömuoto on metsätalous. Rahoituskelpoisen
kunnostushankkeen tulee vaikuttaa vesienhoitoon lähivaikutusaluetta
laajemmin. Kemera-rahoituksen ylittämätön etu vesienhoitotoimijan kannalta on
rahoituksen sataprosenttinen kattavuus sekä menettelyn joustavuus.
Rahoituksen esteet tulevat pääasiassa valtion rahoitusmahdollisuuksien
niukentumisesta sekä KEMERA-rahoituksen suuntaamisesta muualle kuin
luonnonhoitohankkeisiin.

7.3.5 EU-rahoitus
EU:n rahoitusinstrumentteja on mahdollista käyttää vesienhoitohankkeisiin
riippuen kunkin ohjelmakauden painopisteistä ja niiden rahoituskriteereistä.
Pienen toimijan kannalta mielenkiintoisin on ns. lump sum eli
kertakorvausmenettely, jonka tavoitteena on helpottaa byrokratiaa.
Kertakorvausmenettelyssä panostetaan paljon hakemusvaiheeseen.
Kustannusarvio laaditaan siinä niin yksityiskohtaisesti ja uskottavasti, että
viranomainen voi sen hyväksyä. Rahoituspäätös tehdään hakemuksen
perusteella. Rahoituspäätöksessä määritellään maksatuksen ehdot. Sen
jälkeen kun määritellyt ehdot on täytetty, raha maksetaan hakijan tilille.
Kirjanpitoa tai tositteita ei ole tarpeen esittää eikä työlästä väliraportointia tehdä.
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Maa- ja metsätalousministeriö hallinnoi maaseutupolitiikkaa, joka hyödyntää
mm. Euroopan maaseuturahastoa. Toiminta on organisoitu Leader-ryhmien
kautta. Vesistökunnostus sinänsä sopii maaseutuohjelman kauden 2014 – 2020
tavoitteisiin. Vesistökunnostushankeen toimijoiden kannattaa ottaa yhtyettä
alueella toimivaan leader-ryhmään asian selvittämiseksi. EU-lähtöistä
rahoitusta on mahdollista saada monenlaisiin mittaviin hankkeisiin (esim. Life).
Vesistökunnostajan kannalta nämä hankkeet ovat yleensä liian suuria ja
hallinnollisesti raskaita. Jonkin koalition osana niihin voi kuitenkin hakeutua.

7.3.6. Maatalouden rahoitus
Maatalouden vesistövaikutuksia pyritään pienentämään pääasiassa
ympäristökorvausjärjestelmän (aiemmin ympäristötuki) toimenpiteillä.
Ympäristökorvauksella korvataan viljelijälle ympäristöä huomioivien
toimenpiteiden toteutuksesta aiheutuvia kustannuksia.
Ympäristökorvausjärjestelmä sisältää perustoimenpiteet sekä runsaasti
valinnaisia toimenpiteitä, joista viljelijä voi valita omalle tilalleen parhaiten
soveltuvat. Etenkin vesistöjen varsilla sijaitsevien peltolohkojen
vesistökuormitusriskiä on mahdollista pienentää valitsemalla oikeat
toimenpiteet.
Viljelijät voivat saada ympäristökorvausta mm. peltojen talviaikaiseen
kasvipeitteisyyteen, lietelannan sijoittamiseen maaperään sekä valumavesien
käsittelyyn ja hallintaan. Ei-tuotannollisten investointien tuella on mahdollista
mm. perustaa kosteikkokohteita sekä raivata ja aidata perinnebiotooppikohteita.
Ei-tuotannollisten investointien tukea voivat hakea viljelijöiden lisäksi mm.
rekisteröityneet yhdistykset. Viljelijät voivat hakea myös maatalouteen liittyvää
investointitukea mm. karjanlannan prosessointiin ja varastointiin liittyviin
toimenpiteisiin.
Ympäristökorvausta, investointitukia sekä ei-tuotannollisten investointien tukea
haetaan alueellisesta ELY-keskuksesta. Tarkemmat tiedot tuista löytyvät
Manner-Suomen Maaseutuohjelmasta. Maaseutuohjelma sekä sen 16.7.2015
hyväksytty muutos löytyy nettiosoitteesta:
https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/Sivut/piilosivu.aspx
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8. Rakenteiden toteutus

8.1. Toteutustapa
Suunnitelmien valmistuttua ja toteutusedellytysten varmistuttua seuraa
varsinainen toteutusvaihe. Valtaosa toteutukseen liittyvistä töistä joudutaan
hankkimaan ulkopuolisina palveluina. Kustannusten kannalta on äärimmäisen
tärkeää, että toteutustyö suunnitellaan huolellisesti. Asiantuntemus on tässä
tärkeä mutta huolellisuus vielä tärkeämpää. Kaikki työvaiheet on mietittävä
etukäteen läpi ja varauduttava niihin oikeilla tarvikkeilla ja työkaluilla. Jos kallis
kaivinkone seisoo odottamassa vesistökunnostajan rautakauppamatkaa, paljon
turhia kustannuksia syntyy.
Kunnostuksessa tyypillisiä töitä ovat puiden poistaminen, kaivut ja patojen ja
kynnysten rakentaminen. Materiaaleina näissä tarvitaan puutavaraa,
vanerilevyjä, suodatinkangasta, ruuveja ja nauloja, rumpuputkia, teräsosia ja
niiden hitsauksia. Järven hoidossa tarvitaan ainakin kalastusvälineitä ja
kalustoa.
Kustannuksiin vaikuttaa olennaisesti toteutustapa ja –taso. Suurille ja julkisille
toimijoille on ominaista perusteellinen tutkimus, massiivinen suunnittelu ja usein
kaavamainen toteutustapa, jossa viimeistelyn taso on korkea. Pienen
vesistökunnostajan hankkeet ovat usein vaatimattomia, ja niiden toteutuksessa
tulee pyrkiä keskittymään toiminnallisuuteen. Rakenteiden viimeistelyllä ei ole
sanottavaa merkitystä. Toisaalta ainakin luonnonmateriaalista (pyöreät puut)
tehdyt rakenteet asettuvat usein luonnonmaisemaan hyvin ehkä juuri siksi, että
niissä on vapaita variaatioita.
Kevytrakenteinen toteutus saattaa aiheuttaa korjaustarpeita, sillä
vesirakenteiden tiiviys ei ole helppo saavuttaa. Pienikin suoto maarakenteen
läpi saattaa aikaa myöten syövyttää maa-aineksia niin, että kohta syntyykin
virtausreitti padon ohi. Toisaalta järeäkään suunnitelma ei automaattisesti
poista tätä riskiä. Ratkaisevaa onkin toteutustyön huolellisuus. Vaurioiden
korjaaminen ei välttämättä aiheuta suuria kustannuksia, mutta pääsy
työkohteille saattaa olla hankalaa, kun maasto on yleensä vettynyttä. Jos kulku
kohteelle on mahdollista vain talvella, lisäpulmia saattaa tulla jäästä ja
jäätyneestä maasta.

8.2 Tarvikkeet
Materiaalitarpeet on suunniteltava yksityiskohtaisesti huolella etukäteen.
Materiaalit on mielellään myös hankittava valmiiksi, jotta esimerkiksi saatavuus
ei aiheuttaisi ongelmia.
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Pyöreää havupuuta tarvitaan etenkin turvemaille tehtävissä rakenteissa kuten
padoissa, suisteissa ja virranohjaimissa. Tarvittava puutavara on
paksuudeltaan 10 – 20 senttiä. Tämän kokoista puutavaraa esiintyy tyypillisesti
harvennettavissa metsissä. Maanomistaja todennäköisesti suostuu myymään
tarvittavat puut etenkin, jos se on metsätaloudellisesti perusteltua. Soveltuva
puutavara on pikkutukkikokoa, jonka kantohinta on noin 35 euroa kuutiolta.
Tukin kantohinta on noin 50 euroa kuutiolta ja massapuun noin 15 euroa
kuutiolta. Kunnat omistavat usein metsämaata, jolla kasvaa tarpeeseen sopivaa
puustoa. Kunnan aluetta saattaa olla mahdollista hyödyntää. Hankintakohdetta
valittaessa on syytä ottaa huomioon ajomatka, sillä kuljetuksen kustannus
nousee helposti jopa puutavaran arvoa suuremmaksi.
Vesienhoitoranteissa tarvitaan rautakauppatavaroita, joiden hankinnassa
noudatetaan normaalia tarjousmenettelyä. Erityistä huomiota kannattaa
kiinnittää siihen, että tarvikkeet ovat laadultaan ja ominaisuuksiltaan tarpeeseen
sopivat. Esimerkiksi terassiruuvit kestävät kuormitusta heikosti.
Rumpuputkien hankintaan kannattaa käyttää aikaa, sillä eri toimittajien hinnat
saattavat vaihdella valtavasti. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota putkien
ominaisuuksiin. Jos esimerkiksi rumpuputket eivät joudu alttiiksi kovalle
kuormitukselle, kannattaa valita mahdollisimman kevytrakenteinen versio.
Toisaalta esimerkiksi putkipadon alemman putken on syytä olla jäykkä
asentamisen helpottamiseksi ja toiminnan varmistamiseksi.
Suodatinkangasta kannattaa käyttää kaikkialla, missä rakenne joutuu alttiiksi
veden paineelle sekä lisäksi perinteisellä tavalla erottamaan rakennekerroksia
toisistaan. Myös suodatinkankaiden hinnat vaihtelevat laatuluokkien ja
toimittajien kesken. Vesienhoitorakenteiden kuormitukset ovat useimmiten
pieniä, joten kevytkin suodatinkangas täyttää sille asetetun tehtävän. Lisäksi on
syytä huomata, että painavia suodatinkangasrullia joudutaan liikuttelemaan
käsin, jolloin paksu kangas on aina painavampaa. Toisaalta kankaan pitää
kestää käsittely työmaaolosuhteissa.
Tarkoitukseen sopivaa käytettyä tai ylijäämätavaraa saattaa löytyä esimerkiksi
maarakennusyrittäjiltä tai kunnan varastosta varsin kohtuulliseen hintaan.
Kunnan ”avunantoon” kannattaa vedota myös sillä perusteella, että kysymys on
vapaaehtoisesta ympäristön kunnostamisesta, jota perinteisesti on pidetty
kuntien tehtävänä.
Rauta- ja teräsosien hankinnassa romuliikkeiden varastot kannattaa hyödyntää.
Sieltä löytyy useimmiten juuri sopivia kappaleita esimerkiksi painotuksiin. Myös
pieniin hitsattaviin osiin, joilla ei ole lujuusvaatimuksia, löytyy varmasti
materiaalia edullisesti.
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8.3. Valmistelut
8.3.1 Tutkimukset
Vesienhoitorakenteiden toteuttamisessa tarvitaan yleensä raskaita koneita.
Koneen pääsy kohteelle on varmistettava arvioimalla kulkureitin kantavuus.
Leveätelaisen kaivinkoneen pintapaine on varsin alhainen, ja kone pystyy
siirtymään kohtalaisen pehmeällä alustalla, jos kasvillisuuskerros on ehjä.
Työskentely tällaisella alueella ei välttämättä onnistu, sillä kasvillisuuskerros
rikkoutuu ja kantavuus menetetään. Jos käytettävissä ei ole kantavuutta
lisääviä kaivulavoja, alueella on varattava tukkeja, joiden avulla kantavuutta
voidaan parantaa. Kovan pohjan syvyys on tarpeen tutkia terästangolla, jotta
saadaan tieto, millaisesta riskistä on kysymys kantavuuden mahdollisesti
pettäessä.
Pehmeiköillä joudutaan työskentelemään jäätyneen maan päällä. Liikkumis- ja
työskentelyalueilla jäätymistä on edistettävä tiivistämällä lumi aina sateen
jälkeen. Polkemiseen voidaan käyttää moottorikelkkaa tai esimerkiksi
Bandwagenia. Suon jäätyminen noin 40 sentin paksuudelta yleensä riittää
koneiden liikkumiseen ja työskentelyyn varsinkin, jos käytettävissä on
kaivulavat. Jäätyneen pintakerroksen paksuus voidaan tutkia helposti
akkuporakoneella ja pitkällä poranterällä. Poranrei’ästä voidaan tutkia myös
kovan pohjan syvyys terästangolla.
Jos alueella on tehtävä kaivutöitä, on syytä etukäteen selvittää, esiintyykö
alueella happamia sulfaattimaita. Sulfaattimaiden rikkipitoisuus on korkea, ja
hapettuessaan tällainen maa muodostaa rikkihappoa, joka aiheuttaa
happamoitumista ja liuottaa maaperästä mm. raskasmetalleja. Jos kaivaminen
tällaisella alueella on välttämätöntä, asiaan on varauduttava laatimalla erillinen
suunnitelma riskien minimoimiseksi.

8.3.2. Merkinnät maastoon
Vesienhoitorakenteiden toteuttamisessa tärkein seikka on oikea korkeusasema.
Vaaitus voidaan tehdä tavanomaisella vaaituskoneella, jos käytettävissä ei ole
GPS-laitetta. Työtä varten on tehtävä korkeuskiintopiste, johon suunnitelma
sidotaan. Tämä voi olla mielivaltaisessa tasossa, jos valtakunnan korkeus ei ole
alueelle helposti saatavissa.
Suunnitellun rakenteen korkeusaseman määrittämiseksi työkohteen
ulkopuolelle asennetaan linjalautapari, joiden avulla rakenteen korkeus voidaan
helposti tarkistaa ajokeppiä käyttäen. Linjalautapareja tarvitaan yleensä
useampia, jotta kohteen eri osien korkeustasot ovat tarkistettavissa. Tarkkuus
heikkenee, jos kulkeudutaan kauas linjalautaparista.
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Rakenteen oikea korkeustaso voidaan varmistaa linjalautaparin ja ajokepin
avulla.
Suunnitelman sijoittaminen maastoon vaakakoordinaatistossa on hankalaa
ilman GPS-laitetta. Se voidaan kuitenkin riittävällä tarkkuudella tehdä
mittanauhalla. Tällöin on aluksi sijoitettava selkälinja joidenkin olemassa olevien
kiintopisteiden avulla. Maastoon merkittävät pisteet mitataan selkälinjan ja
siihen nähden kohtisuorien apulinjojen avulla paikalleen. Kun maastoon
merkinnässä käytetään yleensä paperikarttaa, johon ei ole merkitty mittoja, on
syytä ensin tarkistaa kartan mittakaavan paikkansapitävyys molemmissa
suunnissa. Vääristymät saattavat olla huomattavia, ja ne on otettava huomioon
merkinnässä

8.4 Rakentaminen
8.4.1 Urakoitsijoiden kilpailuttaminen
Vähänkin mittavammista töistä on syytä järjestää asiallinen urakkakilpailu.
Tarjouspyynnössä on tarpeen kuvata työ ja olosuhteet mahdollisimman hyvin.
Kiinnostuneille urakoitsijoille on myös järjestettävä tilaisuus tutustua
työkohteeseen paikalla ennen tarjouksen jättämistä.
Tarjouspyynnössä on syytä määritellä tilaajan ja urakoitsijan vastuut.
Esimerkiksi kantavuuden ollessa epävarma vastuu kannattaa sälyttää jo
tarjouspyyntövaiheessa urakoitsijalle. Samoin on kerrottava, kuka vastaa
tarvikkeiden hankinnasta, miestyöstä, mittauksista, työnjohdosta ja
valvonnasta.
Tarjouspyynnössä on lisäksi määriteltävä, millä perusteella urakoitsija valitaan.
On syytä edellyttää, että urakoitsijan yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu.
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Tarjoajalta vaaditaan selvitystä, millaiset edellytykset hänellä on suoriutua
tehtävästä (mm. kalusto, ammattitaito ja referenssit). Tarjouspyynnössä on
syytä tähdentää myös muut valintaperusteet kuin hinta.
Esimerkki käytetystä tarjouspyynnöstä on liitteenä 12.
Kilpailussa menestyneiden urakoitsijoiden kanssa on hyvä järjestää
urakkaneuvottelut, joissa varmistetaan molemmin puolin, että asiat on
ymmärretty samalla tavalla. Tarjousvertailusta on hyvä tehdä muistio varsinkin,
jos kysymys on osaksikaan julkisrahoitteisesta hankkeesta. Työ vahvistetaan
tilauksella, jossa viitataan ainakin tarjouspyyntöasiakirjoihin ja vahvistetaan
vielä sopimuksen keskeiset seikat.
Esimerkki tilauksesta on liitteenä 13.

8.4.2 Pato kantavalle maalle
Patoelementti voidaan tehdä kevyestä materiaalista kuten 21 millimetrin
viiravanerista silloin, kun padon yläreunan pituus on enintään noin viisi metriä.
Patoelementti voidaan tällöin asentaa yhtenä kappaleena. Patoelementin
suunnittelusta on kerrottu luvussa 6.1.8.
Patoelementin sijainti merkitään maastoon linjakepeillä ja taso linjalautaparilla.
Patopohjan kaivusyvyyden määrittämistä varten tehdään ajokeppi, jolla pohjan
korkeus tarkistetaan linjalautojen mukaan.
Elementin kaivanto pyritään tekemään alavirran puolelta mahdollisimman
pystysuoraksi, jotta tukipinta tulisi häiriintymättömään maahan. Asennustyössä
on varauduttava siihen, että kaivannon pohjalle ehtii valua vettä, jolloin moreeni
pehmenee ja häiriintyy ja menettää helposti kantavuutensa. Kantavuutta voi
asennusaikana lisätä alareunan alle pantavilla puilla. Näistä ei ole haittaa
padon tiivistymisen kannalta, eivätkä ne myöskään lahoa ollessaan jatkuvasti
veden alla. Täytön jälkeen aluspuille ei tule sanottavaa kuormitusta, eivätkä ne
pitkäaikaisesti myöskään kanna, jos ne ovat häiriintyneessä maassa.
Asentamisen jälkeen patoelementti tiivistetään maahan. Kaivinkone on tähän
tarkoitukseen tarpeettoman järeä työkalu, ja täyttömaiden paine siirtelee
helposti patoelementin sijaintia. Kaivantoa pitäisi täyttää tasaisesti sekä yläettä alavirran puolelta pieninä kerroksina, jotta elementin siirtymät jäisivät
mahdollisimman pieniksi.
Ylävirran puolella tehdään aluksi ohut pohjatäyttö. Sen päälle ja ojan luiskiin
levitetään suodatinkangas, joka on etukäteen elementin kokoamisvaiheessa
kiinnitetty patoelementtiin. Suodatinkangas painotetaan paikalleen vähintään
parinkymmenen sentin paksuisella maakerroksella, ja täytön edetessä se
samalla painautuu tiiviisti patoelementtiä vasten. Täyttöä nostettaessa on
varmistettava, että suodatinkangas nousee ojan luiskilla ylimmän padotustason
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yläpuolelle. Suodatinkangasta peitettäessä ja patoelementtiä tiivistettäessä on
varottava kankaan ja elementin rikkoutumista.
Patoelementin päiden huolellinen tiivistäminen on padon pitävyyden kannalta
kriittistä. Se on kuitenkin vaikeaa mm. siksi, että puurakenne on heiveröinen ja
suuri kaivinkone tunteeton. Kuljettajan taidot ovat tällaisessa tarkkuustyössä
tärkeät. Täyttö tulisi tehdä ohuina, noin 30 sentin kerroksina ja painella kauhalla
tiiviiksi.

Patoelementtiä kuljetetaan paikalleen.
Suodatinkangas ei ole tiiviste, mutta sen rooli rakenteen pitävyydessä on
olennainen. Suodatinkankaan vedenläpäisevyys on niin pieni, että sen läpi
pyrkivä virtaus jakautuu laajalle alueelle. Ilman kangasta virtaus keskittyisi
täytön harvimpiin kohtiin ja aiheuttaisi nopeasti syöpymän. Suodatinkankaasta
muodostuu nopeasti tiivis, kun vedessä liikkuvat ja täyttömaasta huuhtoutuvat
partikkelit kulkeutuvat kangasta vasten.
Kun merkittävää virtausta maarakenteen läpi ei tapahdu, laadultaan
heikompikin maa-aines riittää tukipenkereeksi vesipainetta vastaan silloin, kun
padotus on pientä, enintään noin metrin luokkaa.
Padon alavirran puoli on altis syöpymiselle silloin, kun padon virtausaukosta
juoksutetaan vettä. Voimakkainta syöpyminen on silloin, kun alavesi on
matalalla ja vesi purkautuu padosta suurella nopeudella. Syöpymisen
estämiseksi myös padon alavirran puolelle on syytä asentaa suodatinkangas.
Se kiinnitetään patoelementtiin etukäteen elementin kokoamisvaiheessa.
Alavirran puolella suodatinkangas on painotettava kivikerroksella.
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8.4.3 Pato turvemaalle
Häiriintymätön, maatunut turve on tiivis materiaali. Ongelmaksi turvemaan
kohdalla saattaa sen sijaan tulla padon tuenta, ts. padon pysyminen paikallaan.
Perusedellytys on, että turvetta ei häiritä kaivamalla, vaan pato rakennetaan
painamalla rakenteet kaivinkoneella turvekerrokseen.
Padon rakentaminen aloitetaan painamalla turpeen läpi kovaan pohjaan saakka
”peruspilarit” ojan molemmin puolin. Jotta tukipintaa tulee mahdollisimman
paljon, kannattaa käyttää useamman puun pilaririviä. Tukipaalut tulee sijoittaa
mielellään jopa metrin päähän ojan luiskasta, jotta sortumisvaaraa patoa
kuormitettaessa ei olisi. Peruspilareita vasten niiden ylävirran puolelle
asetetaan siltapuu ojan poikki ja sen rinnalle useampi puu liikkumisen
mahdollistamiseksi. Mielellään – jos ojalla on leveyttä useampi metri, olisi hyvä
rakentaa vähintään 0,8 metrin levyinen silta ja jäykistää se vaikkapa paksulla
vanerilevyllä. Itse pato rakennetaan siltaa vasten, jolloin kaikki veden paineesta
johtuva kuormitus tulee siltaa vasten. Siltaa tarvitaan tuen lisäksi liikkumiseen,
jotta padon virtausaukkoa voidaan käyttää ja hoitaa.

Ennakkoon rakennetut patoelementit painetaan pystypaaluja vasten syvälle,
mieluimmin kovaan pohjaan saakka.
Virtausaukko on syytä rakentaa valmiiksi elementiksi. Se asennetaan
ensimmäiseksi padon keskelle painamalla kaivinkoneella suunniteltuun
korkeustasoon (mielellään kovaan pohjaan). Elementtiin valmiiksi kiinnitetty
suodatinkangas on asentamisen ajan taivuteltuna tai rullattuna elementtiin. Vesi
virtaa tässä vaiheessa puron reunojen kautta eikä virtausaukkoa tarvita.
Puron reunaosien patoaminen voidaan tehdä joko valmiilla elementillä tai
vieriviereen pystyyn painettavilla puilla, joiden eteen levitetään suodatinkangas.
Patorakenne on syytä jatkaa maalle vähintään metrin verran ojan reunasta. Kun
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virtausreitti tukkeutuu toisellakin rannalla, suodatinkangas on levitettävä
nopeasti padon eteen, jotta padon virtausaukko avautuu.
Suodatinkangasta on syytä levittää useita metrejä padon yläpuolelle ojan
reunoja vasten. Turvemaalla ongelmaksi muodostuu usein kankaan
painottaminen. Jos suinkin mahdollista, kankaan painoksi olisi saatava
kivennäismaata. Jos tämä ei onnistu, peittäminen on tehtävä maatuneella
turpeella, joka ei kellu.
Ojien reunat ovat usein jyrkkiä ja riskinä on, ettei suodatinkangas
painotettunakaan tiivisty niitä vasten. Jos virtaus pääsee kankaan alle, turve
syöpyy nopeasti rakenteiden läheltä ja korjaaminen muodostuu vaikeaksi.
Ongelman välttämiseksi ojan reunoja on padon yläpuolelta syytä luiskata
loivemmaksi ennen kankaan levittämistä, ei kuitenkaan aivan läheltä
patorakennetta.
Jos patorakenne tehdään valmiista elementeistä, asentamisvaiheessa saattaa
ongelmaksi tulla turpeessa mahdollisesti olevat liekopuut, jotka estävät
elementin painamisen tarpeeksi syvälle. Asiaa on vaikea varmistaa etukäteen.
Ongelmaan voi yrittää osaksi varautua suunnittelemalla patoelementti niin, että
esteen tullessa vastaan elementin alareuna murtuu esteen kohdalta, jolloin
elementti muilta osin pääsee painumaan riittävän syvälle.
Liekopuista ei yleensä ole haittaa, jos pato tehdään irrallisista pystypuista.

8.4.4 Kiinteä suiste
Suisteita tarvitaan, kun veden virtausta luontaisen reitin kautta halutaan estää
tai hidastaa ja jakaa laajemmalle alueelle vaikkapa pintavalutuksen
tehostamiseksi. Suisteen avulla muodostetaan halutulle korkeudelle kynnys,
jonka yli vesi virtaa ja leviää siten laajalle alueelle.
Suiste on taloudellisinta rakentaa pyöreästä puutavarasta. Rakenne voi olla
hyvin karkeatekoinen, sillä seinämän ei tarvitse olla tiivis; päinvastoin on
suotavaa, että pieniä virtoja pääsee purkautumaan hirrenraoista ja
liitoskohdista. Liian harva rakenne ei saa olla, sillä pienten virtaamien aikana
vesi saattaa laskea seinämän takana ja käytössä olevan pintavalutusala
pienenee. Seinämä voidaan tiivistää suodatinkankaan kaistaleella. Rakenne on
tyypillisesti kahden hirren korkuinen, ja se soveltuu erityisen hyvin turvemaalle.
Maanpinnan korkeus on tarkistettava maastossa vaaitsemalla, jolloin
varmistetaan suisteen oikea sijainti. Maanpinnan kaltevuus ei saisi suisteen
matkalla ylittää 15 senttiä. Suisteen sijainti merkitään maastoon linjakepeillä.
Oikeaa korkeutta varten vaaitaan linjalautapari ja tehdään ajokeppi, jonka
avulla seinämä voidaan asentaa oikeaan korkeuteen.
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Hirsiksi soveltuvat parhaiten pikkutukin kokoiset, läpimitaltaan noin 15-senttiset
havutukit. Hyvä katkaisupituus on neljä metriä. Tarvittava määrä lasketaan
suistepituuden perusteella. Lisäksi tarvitaan pystyyn painettavia vaarnoja,
joiden läpimitaksi riittää noin kymmenen senttiä. Suositeltavaa on käyttää
usean metrin mittaisia vaarnoja. Jos suiste rakennetaan sellaiselle pehmeikölle,
missä on olemassa painumisvaara, vaarnat on syytä painaa kovaan pohjaan
saakka. Tarpeellinen määrä puutavaraa kuljetetaan etukäteen
rakennuspaikalle.

Pato ja hirsisuiste levittävät veden laajalle alueelle rantatasanteelle, jotta
sedimentoituminen on mahdollista.
Turvemaalle rakennettaessa työkoneena on käytettävä leveätelaista
kaivinkonetta, jossa on pihdit tai kauhan tilalle voidaan vaihtaa koura.
Pohjahirrelle voidaan tehdä tarpeen mukaan tilaa pelkästään kouran avulla
kaapimalla. Pohjahirsi asetetaan ajokeppiä hyväksi käyttäen sellaiseen
korkeusasemaan, että päälle jää vielä tila toiselle hirrelle. Pohjahirren kylkeen
alavirran puolelle painetaan kouralla pystyyn kaksi vaarnaa noin 0,7 metrin
etäisyydelle hirren päistä. Sen jälkeen valikoidaan päällimmäiseksi sopivan
paksuinen hirsi, käännetään kouralla sen tyven suunta paikkaan sopivaksi ja
lasketaan pohjahirren päälle. Kaivinkoneen kuljettajan taito ja silmä ovat työn
sujumisen kannalta avainasemassa.
Asentamisen jälkeen hirret sidotaan vaarnoihin ja toisiinsa hehkutetulla
kuparilangalla. Liitoksesta tulee joustava, eivätkä esimerkiksi routaliikkeet riko
rakennetta. Normaaleissa käyttöolosuhteissa hirret eivät pyri kellumaan, koska
seinän alavirran puolella vesi on matalammalla. Jos on riski, että tulvan aikana
myös alavesi nousee korkealle ja suiste jää upoksiin, on paikallaan kiinnittää
ylähirsi vaarnoihin vielä naulaamalla.
Seinämän kohtuullinen tiiviys on hyvä varmistaa vielä naulaamalla noin metrin
levyinen kaistale suodatinkangasta ylähirteen ylävirran puolelle ja painottamalla
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alahelma maalla. Kustannussyistä tämä vaihe on tehtävä jälkikäteen käsityönä.
Hirsien asentaminen koneella on niin nopeaa, että suodatinkankaan
asentaminen samalla kertaa ja painottaminen koneella viivyttäisi konetyötä
suhteettomasti.
Suiste viimeistellään tekemällä ylähirteen noin kahden metrin välein koloja,
joiden leveys on 10 – 15 senttiä. Kolojen alapinta leikataan samalla
korkeudelle, jolloin pienet epätasaisuudet hirsiseinän yläreunalla eivät vaikuta
virtauksen jakautumiseen normaalissa käyttötilanteessa.
Painuminen ja routa aiheuttavat muutoksia suisteen korkeusasemaan. Jos
turve on kelluvaa, suiste saattaa pyrkiä nousemaan, jolloin suunnitellut
virtaukset voivat muuttua. Suisteen toimintaa on tarpeen tarkkailla. Pieni
”hienosäätö” on tarvittaessa helppo tehdä.

8.4.5. Kelluva suiste
Kun virtauksia joudutaan ohjaamaan suisteella niin pehmeällä suolla, missä
koneen liikkuminen on mahdollista vain talvella, suistetta ei voi rakentaa
kiinteäksi. Tällaisessa kohteessa turve tavallisesti kelluu, ja suisteen korkeus
vaihtelee sen mukaan. Suiste voidaan tällaisessa kohteessa rakentaa
jäätyneen suon päälle ja antaa sen vajota suon sulaessa. Padotus tällaisella
rakenteella jää hyvin pieneksi, muutamaan senttimetriin, mutta usein se riittää
ohjaamaan tai jakamaan veden virtausta halutulla tavalla.
Kelluvan suisteen rakentaminen on yksinkertaista. Jäätynyt turve puhkaistaan
pystypaalujen kohdalta joko kairalla tai kaivinkoneen kauhan nurkalla noin
puolen metrin etäisyydeltä tukin päistä. Reikään painetaan pystypaalut kovaan
pohjaan saakka. Paaluja vasten asetetaan päällekkäin kaksi tukkia. Sen jälkeen
painetaan toiset pystypuut tukkien toiselle puolelle niin ikään kovaan pohjaan
saakka, jolloin tukit jäävät pystypuiden väliin. Pystypuita asennettaessa on
tarkistettava, että tukit pääsevät vapaasti laskeutumaan, ts. etteivät pystypuut
jää kiilamaiseen asentoon. Pystypaalujen yläpäät sidotaan toisiinsa esim.
kuparilangalla.
Kelluvaan suisteeseen jää aika paljon rakoja, joista vesi saattaa ”karata”. Jos
suistetta halutaan tiivistää, hirsiin voidaan kiinnittää noin metrin levyinen
kaistale suodatinkangasta. Kankaan alahelma käännetään suon pinnalle, ja
painotetaan ylimääräisellä irtotukilla. Tukki mahdollistaa tarvittaessa liikkumisen
suistetta pitkin sulan kauden aikana, joskaan vaivatonta liikkuminen ei ole.
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Kelluvaa suistetta rakennetaan jäätyneen suon päälle.
Kun suo sulaa, suisteen alimmainen tukki painuu kokemuksen mukaan turpeen
sisään ja ylempi tukki jää padottamaan. Tukkeja voidaan tarvittaessa lisätä, jos
suiste painuu liian syvälle. Toisaalta suisteeseen voidaan tehdä koloja tai reikiä,
jos virtausta halutaan erityisesti suunnata johonkin kohtaan.

8.4.6 Jäätyneen suon kaivu
Kosteikkoa rakennettaessa maanpintaa joudutaan kantavuusongelmien vuoksi
usein muotoilemaan suon ollessa jäätyneenä. Tällöin on tärkeää, että
urakoitsijalla on työhön soveltuva kalusto ja ammattitaito.
Koneen kulku- ja työskentelyreitti jäädytetään noin kuuden metrin leveydeltä.
Kone pystyy tällöin kaivamaan jäädytetyn reitin vierestä ulottuvuutensa rajoissa.
Kaivutyötä helpottaa ja lopputulosta parantaa huomattavasti, jos jää sahataan
kaivettavan alueen reunan kohdalta ainakin koneen puolelta. Tällöin
kaivannosta tulee selvärajainen ja kantavuutta heikentävä jään lohkeilu
työskentelyreitillä vältetään.
Jos kaivaminen on tarpeen jäädytetyn reitin molemmin puolin, kantavuuden
kanssa tulee helposti ongelmia. Kohde pitäisi suunnitella niin, ettei tällaista
tarvetta olisi.
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Kaivualueen reuna sahataan. Kaivukone työskentelee kaivulavojen päältä.

8.5. Kustannukset
Vesienhoitorakenne voidaan toteuttaa kokonaisurakkana. Tämä on kuitenkin
edullisin vaihtoehto vain harvoin. Jotta työ voidaan kunnollisesti kilpailuttaa,
tarvitaan yksityiskohtaiset suunnitelmat. Nämä muodostuvat usein kalliiksi. Kun
rakentaminen tapahtuu monesti vaikeissa olosuhteissa, urakoitsija hinnoittelee
työhön liittyvät riskit, jolloin tarjous saattaa kilpailusta huolimatta muodostua
kalliiksi. Kokemusten mukaan edullisin toteutustapa on tuntiveloitus, jos
vesistökunnostaja pystyy itse johtamaan työtä. Tällöin myös talkoopanosta
voidaan hyödyntää joustavasti.
Valtaosa toteutusvaiheen kustannuksista muodostuu konetyöstä.
Hintatarjouksissa on otettava huomioon arvonlisävero, joka jää kokonaan
vesistökunnostajan kustannukseksi. Usein urakoitsija tarjoaa tuntihintaa ilman
arvonlisäveroa.
Kustannukset riippuvat olennaisesti siitä, miten hyvin konetyö on valmisteltu.
Ovatko tarvikkeet paikalla? Ovatko kulkureitit selvät? Onko työsuunnitelma ja
etenemisjärjestys selvä? Onko asennus- ja avustava työvoima paikalla? Onko
koneenkuljettajalle riittävästi selostettu suunnitelman sisältö, tarkoitus ja
onnistumisen keskeiset seikat?
Urakoitsijaa valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota kaluston sopivuuteen ja
urakoitsijan ammattitaitoon sekä referensseihin. Kun nämä ovat kunnossa ja
työvaiheet on huolellisesti suunniteltu, lopputulos saadaan aikaan alhaisin
kustannuksin.
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9. Seuranta ja ylläpito

9.1. Rakenteiden hoito
Vesienhoitorakenteet kaipaavat jatkuvaa tai ainakin toistuvaa huolenpitoa.
Pintavalutusalueet, jotka on muodostettu padottamalla ja ohjaamalla virtaavan
ojan vettä rantatasanteelle tai suolle, eivät todennäköisesti kestä tulvavirtaamia.
Kiintoaine, joka on pidättynyt pintavalutusalueelle, saattaa huuhtoutua veden
mukana, jos alueella johdetaan normaalitilanteeseen nähden huomattavan
suuri virtaama. Tulvavirtaama saattaa olla keskivirtaamaan verrattuna 20kertainen. Suuri virtaama saattaa aiheuttaa myös eroosiota, sillä
pintavalutusalueet eivät ole ”tottuneet” näin suuriin vesimääriin. Jos
huuhtoutumis- tai eroosioriski on olemassa, tulvavedet olisi ohjattava
pintavalutusalueen ohi. Patoja on siis säädettävä virtaamatilanteen mukaan.
Vesienhoitorakenteiden ensisijaisena tarkoituksena on pidättää kiintoainetta ja
siihen mahdollisesti sitoutuneita ravinteita. Kiintoaineen kertymistä on
tarkkailtava ja aika ajoin kertynyt massa on poistettava ja eristettävä kokonaan
vesistöstä. Sedimentti – ainakin rautasaostuma – on tyypillisesti löyhää ja
vaikeasti käsiteltävää. Lietekuoppia tai laskeutusaltaita ei useinkaan saada
kuivaksi. Useimmiten lähes ainoa tapa poistaa kertymää on pumppaus.
Joissakin tapauksissa lietteen poisto saattaa onnistua kaivukoneella.
Läjitysalueen tulee olla sellainen, ettei lietteinen vesi pääse virtaamaan
nopeasti takaisin uomaan. Lietteenpoistoon on varauduttava jo hankkeen
suunnittelussa.
Kosteikkoon kehittyy uusia olosuhteita vastaava kasvillisuus vähitellen, ja
vaikuttavuus saattaa kehittyä usean vuoden aikana. Toisaalta käytössä olevan
kosteikon kasvillisuuden tulee uusiutua. Sen vuoksi kosteikko on aika ajoin
pidettävä kuivana. Kuhunkin kohteeseen sopivasta kuivatusrytmistä saadaan
käsitys vasta kokemusten kautta.
Rakenteet on pidettävä kunnossa. Omatoimisesti toteutetut rakenteet ovat
useimmiten kevyitä ja alttiita sään ja olosuhteiden vaihteluille. Kunnostustarpeet
ovatkin yleisiä. Rakenteet sijaitsevat usein paikoissa, joiden kantavuusolot ovat
huonot, jolloin koneiden käyttö on mahdollista vain talvella. Kunnostustarpeet
on kuitenkin kartoitettava sulan veden aikana. Korjausten toteutustapa on
suunniteltava olosuhteiden mukaan.
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9.2. Vaikutusten seuranta
Vesienhoitorakenteet muuttavat virtauksia vesistössä tai ojissa. Erityisesti
talvella saattaa syntyä suppoa ja paannejäätä, joka nostaa vettä haitallisen
korkealle. Veden käyttäytymistä on tarkkailtava ja tarvittaessa varauduttava
vahinkojen estämiseen.
Vesistökunnostushankkeille on tyypillistä, ettei vaikuttavuudesta ole paljon
tietoa tai edes selkeää käsitystä. Kun vesienhoitorakenne on saatu toimimaan,
veden laadun muutosten seuranta olisi tarpeellista. Asialle on eduksi, jos veden
laadun seuranta olisi aloitettu jo ennen hankkeen toteuttamista (ks. luku 5
Tutkimukset).
Jotta yksittäisen hankkeen vaikutus voitaisiin selvittää, vesinäytteitä olisi
otettava hankkeen ylä- ja alapuolelta. Kustannussyistä näytemäärä joudutaan
rajoittamaan, mutta vähintään kolme näytteenottokertaa avovesikauden aikana
olisi tarpeen. Kattavampi kuva saadaan, jos erityisen kiinnostuksen kohteena
olevat parametrit (esim. kiintoaine) analysoidaan useammin, ja monipuolisempi
analyysi tehdään harvemmin. Näytteet olisi pyrittävä ottamaan normaaleissa
vesiolosuhteissa. Esimerkiksi rankkasateet saattavat aiheuttaa vesistössä
suuria lyhytaikaisia muutoksia. Näytteenottoa tällaisissa oloissa tulisi välttää.
Vesitutkimusten yleinen ongelma on muutenkin melko suuri satunnaisvaihtelu,
joka vaikeuttaa tulosten tulkintaa.
Avovesikausi on järven tilan kannalta useimmiten tärkein. Vesi on silloin
lämmintä, valoa on runsaasti ja eliötoiminnot vilkkaimmillaan. Pienehkössä
järvessä, jonka valuma-alue on kohtalaisen suuri, talviaikaisella kuormituksella
ei ole sanottavaa merkitystä, sillä kevättulvan aikana vesi vaihtuu tehokkaasti.
Tilanne on toinen, jos järvessä esiintyy happiongelmia tai veden vaihtuminen on
vähäistä. Tällöin on tarpeen olla selvillä myös talviaikaisesta kuormituksesta ja
vesienhoitorakenteen mahdollisesta vaikutuksesta. Näytteenotto
talviolosuhteissa on toki usein vaikeaa ellei peräti mahdotonta.
Näytteenoton lisäksi vesien analysoinnista aiheutuu kustannuksia. Siksi
analysoitavat parametrit joudutaan rajoittamaan minimiin. Jos
vesienhoitorakenteella on tarkoitus vaikuttaa ravinteiden määrään, typen ja
fosforin kokonaispitoisuuden lisäksi on kuitenkin tarpeellista tutkia myös
liukoiset fraktiot. Liukoisessa muodossa olevat ravinteet päätyvät suoraan
eliöstön käyttöön, kun taas muu osa ravinteista on suureksi osaksi sitoutunut
humukseen ja kiintoaineeseen eikä välttämättä osallistu tehokkaasti järven
rehevöittämiseen. Jos erityisen kiinnostuksen kohteena on kiintoaine, se on
liitettävä analyysivalikoimaan. Perusparametreja, kuten väri ja pH, kannattaa
seurata. Nämä analyysit ovat lisäksi edullisia.
Yksittäisen analyysin hinta vaihtelee muutamasta eurosta pitkästi yli
kymmeneen euroon. Analyyseistä aiheutuukin huomattava kustannus. Sen
vuoksi seurantaohjelma kannattaa suunnitella huolellisesti. Samasta syystä
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näytteenotossa on tarpeen pyrkiä minimoimaan kaikki häiriötekijät ja tavoitella
mahdollisimman edustavaa näytettä.
Yksinkertaisin seurantamenetelmä järvessä on näkösyvyyden mittaus. Siinä
valkoisella, painotetulla levyllä haetaan rajasyvyyttä, jossa levy lakkaa
näkymästä. Säännöllinen seuranta paljastaa vedessä tapahtuvat muutokset.
Kosteikon tai pintavalutusalueen toimivuuden kehittyminen täyteen tehoonsa
saattaa kestää useita vuosia. Seurantaa tulisikin jatkaa ainakin muutama vuosi,
jotta kokonaiskuva selkeytyy riittävästi. Samalla voidaan tehdä päätelmiä siitä,
milloin ja kuinka usein kosteikko kannattaisi kuivattaa kasvillisuuden
uusiutumisen edistämiseksi.
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10. Viestintä

Viestinnän tarkoituksena on vaikuttaa sidosryhmiin vesistönkunnostajan
kannalta myönteisellä tavalla. Viestintää suunniteltaessa on hyvä käyttää apuna
sidosryhmäkarttaa (liite 14). Onnistunut viestintä tuo hankkeille yleistä
hyväksyttävyyttä ja uskottavuutta. Onnistuneen viestinnän hyöty ilmenee
käytännössä hankkeiden toteutusedellytysten parantumisena. Keskeisiä niistä
ovat maanomistajasopimukset ja rahoitus.
Viestintä voi olla joko vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa tai yksisuuntaista
massaviestintää vesistökunnostajalta sidosryhmille esimerkiksi median
välityksellä.

10.1. Vuorovaikutus

Viestinnän pääpaino tulee ainakin hankkeen alkuvaiheessa olla
vuorovaikutuksessa. Keskeisiä sidosryhmiä hanketta valmisteltaessa ovat
maanomistajat ja viranomaiset sekä kaikki sellaiset tahot, joihin hanke saattaa
vaikuttaa. Nämä sidosryhmät on ehdottomasti kohdattava
vuorovaikutustilanteessa.

Vesienhoidon esittelyä Jäälin soututapahtumassa.
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10.1.1 Maanomistajat
Hankkeen toteuttamisen pääsääntöinen lähtökohta on, että maanomistajat
antavat suostumuksensa hankkeeseen. Suostumus on välttämätöntä niiltä
maanomistajilta, joiden alueella suoritetaan toimenpiteitä tai padotetaan vettä.
Toivottavaa on hankkia suostumus myös niiltä, joilla saattaa olla jokin intressi
alueeseen, vaikkapa maisema. Joka tapauksessa kaikkien kiinnostuneiden
tulisi saada riittävä tieto hankkeesta ja päästä keskustelemaan siitä.
Asian etenemisen kannalta on hyväksi, että alueesta ja asiasta kiinnostuneet
saavat hankkeesta tietoa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tätä varten
tarvitaan maanomistusselvitys heti, kun hanke on hahmottunut kartalle niin, että
asianosaiset ja muut intressitahot voidaan tunnistaa. Erikseen on harkittava,
kutsutaanko nämä yhteisesti koolle keskustelemaan hankkeesta vai käydäänkö
suunnitelmat läpi maanomistajittain. Tärkeä on ottaa kontakti siinä vaiheessa,
kun suunnitelmia ei vielä ole lopullisesti kiinnitetty. Asialle on eduksi, jos
maanomistajat kokevat voivansa vaikuttaa suunnitelmiin.
Pohdittaessa sopivaa informointitapaa on hyvä, jos maanomistajien
ennakkoasenteesta on jonkinlainen käsitys. Jos joku tiettävästi vastustaa
hanketta, yhteisessä tilaisuudessa on riski, että varsinkin hankkeen äänekäs
vastustaja saa seurakseen muita, minkä jälkeen hankkeelle on erittäin vaikeaa
saada hyväksyntää. Turvallisinta - joskin työlästä – on käydä
maanomistajakeskustelut yksitellen. Asia on kuitenkin syytä tiedostaa ja harkita
vakavasti, sillä tästä saattaa muodostua hankkeen toteuttamisen kriittinen
seikka.
Kerrottaessa asiasta maanomistajille ja muille kiinnostuneille on tärkeää
asettua tiedon vastaanottajan asemaan. Lähtökohtaisesti hanke ei välttämättä
ole alueen omistajan intressissä. Hankkeeseen saattaa kuitenkin liittyä
näkökohtia, jotka hyvinkin saattavat osoittautua myös maanomistajan edun
mukaisiksi. Hänellä saattaa esimerkiksi tulla tarvetta metsien
kunnostusojituksiin, jolloin suunniteltu pintavalutusalue palvelee välittömästi
syntyvää vesiensuojelutarvetta. Monet maanomistajat antavat arvoa myös
esimerkiksi sille, että pintavalutusratkaisut saattavat parantaa mm. vesilintujen
elinolosuhteita. Jos odotettavissa on väistämättömiä kiinteistövahinkoja, niitä ei
tule vähätellä vaan todeta, että vahingot ovat lähtökohtaisesti korvattavia.
Korvausten määrää ja menettelyä käsitellään toisaalla.
Hankekohtaisen viestinnän tulisi ehdottomasti edetä siinä järjestyksessä, että
tiedon saavat ensimmäiseksi maanomistajat. Asian esille tulo esim. mediassa
saattaa jumittaa koko hankkeen, sillä maanomistajan kiinteistö nauttii
perustuslain mukaista omaisuuden suojaa eikä omistaja useinkaan salli, että
hänen alueensa käyttöä suunnitellaan häneltä kysymättä.
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10.1.2 Muut keskeiset intressiryhmät
Hankkeeseen liittyvät intressiryhmät on syytä tunnistaa jo hankkeen
varhaisessa vaiheessa (ks. sidosryhmäkartta liite 14). Eri intressiryhmiin liittyviä
näkökohtia voi pyrkiä hahmottamaan etukäteen luvun 4 mukaisesti.
Muut intressiryhmät kuin maanomistajat on luontevaa kohdata esimerkiksi
yleisötilaisuudessa, sillä heillä ei ole hankkeen hyväksyttävyyden kannalta yhtä
vahvaa asemaa kuin maanomistajilla. Toki hankkeen tulisi saavuttaa mielellään
kaikkien sidosryhmien hyväksyntä. Sidosryhmiä tulee kuunnella tarkoin ja
pyrkiä ottamaan huomioon heidän näkemyksiään ja ehdotuksiaan hankkeen
suunnittelussa ja toteutuksessa. Ydinryhmän ulkopuolelta tulevat ideat tuovat
hankkeeseen usein tärkeää lisäarvoa.
Vesistökunnostajan kannalta on suurta etua, jos toimintaa tukemaan saadaan
tutkijoista, viranomaisista ja muista asiantuntijoista koostuva pitkäaikainen
kokoonpano. Vaikka tällainen ryhmä kokoontuisi harvakseltaan, se antaa
toimijalle erinomaista asiantuntemusta ja tukea sekä vinkkejä esimerkiksi
erilaisten rahoituskanavien hyödyntämiseen.
Luontevia ja hengeltään rakentavia vuorovaikutustilanteita syntyy helposti
erilaisissa toisten järjestämissä yleisötilaisuuksissa kuten kesätapahtumissa
yms. Vesistökunnostajan kannattaa olla näkyvillä ja pyrkiä varustautumaan
sellaisella viestintämateriaalilla, joka saa ihmiset kiinnostumaan ja
pysähtymään.
Antoisa tapa vuorovaikutuksessa ovat vierailut toisten toimijoiden kohteille sekä
vieraiden kutsumien omille kohteille. Yleensä näihin tilaisuuksiin osallistuu
kiinnostuneita ihmisiä, joilla samantapaisia kokemuksia ja intressejä.

VYYHTI-vierailu Jäälissä 27.9.2014 (VYYHTI = ”Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä
Hyvään Tilaan” – hanke)
75

Vesienhoidon käsikirja |

Viranomaiset ja muut valtaa käyttävät tahot tulee aina kohdata
vuorovaikutteisesti. Joskus saattaa tulla vastaan tilanteita, joissa syntyy
intressikonflikti tai valtaa käyttävä taho ei toimi vesistökunnostajan toivomalla
tavalla. Ristiriitatilanteet pitää pyrkiä ratkaisemaan neuvotellen. Julkista kritiikkiä
esimerkiksi mediassa tulee välttää. Riita kyllä kiinnostaa mediaa ja sillä saa
julkisuutta. Vesistökunnostajan kannalta tällaisen julkisuuden vaikutus on
kuitenkin lähes poikkeuksetta kielteinen.

10.2. Yksisuuntainen viestintä
Vesistökunnostajan on syytä perustaa nettisivut heti toiminnan alkaessa. Sen
jälkeen, kun kaikki oikeudelliset edellytykset (maanomistajien suostumukset,
viranomaisluvat) hankkeen toteuttamiselle ovat olemassa, julkiselle viestinnälle
ei ole mitään estettä; pikemminkin se on toivottavaa esimerkiksi julkisen
rahoituksen ja muun tuen kannalta. Julkisen viestinnän tulee olla uskottavaa,
eikä viestin sisältö saa olla ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Vaikuttaakseen
viestinnän tulee olla toistuvaa.
Julkisen viestinnän välineitä ovat ainakin:
 toimijan omat nettisivut
 valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston nettisivut
 jäsentiedotteet
 sanoma- ja paikallislehdet
 sähköinen media
 viestintätuotteiden massajakelu esimerkiksi postilaatikoihin
 puheenvuorot seminaareissa ym. julkisissa tilaisuuksissa
 kyselytutkimusten informaatio-osat
Nettisivujen tulee pysyä elossa. Tämä voi toimia vain tiheällä päivityksellä.
Tärkeää on, että sivuille viedään pieniäkin uutisia, vaikka niillä ei olisikaan kovin
tärkeää osaa toimintakokonaisuudessa. Toisaalta uutisten pitää olla lyhyitä ja
tiiviitä ja mahdollisimman kiinnostavasti kirjoitettuja.
Suomen ympäristökeskuksen yhteydessä toimii valtakunnallinen
vesistökunnostusverkosto (http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto) ,
joka järjestää mm. seminaareja ja julkaisee uutiskirjettä. Verkoston kautta voi
uutisoida omista hankkeista ja toisaalta seurata muiden toimijoiden tapahtumia.
Julkiset viestimet edellyttävät, että julkaistavalla tiedolla on uutisarvoa.
Paikallislehdet antavat tilaa melko pienillekin uutisille, mutta maakunnalliset ja
valtakunnalliset lehdet edellyttävät merkittävää uutista. Käytännön toiminnassa
saattaa kuitenkin syntyä sellaisia toimintatapoja tai innovaatioita, joista media
voi kiinnostua. Asiaa kannattaa pitää mielessä ja hyödyntää tällaiset
mahdollisuudet. Saavuttaakseen myönteistä julkisuutta toimijan tulee itse olla
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aloitteellinen ja aktiivinen. Toimittajat ottavat yhteyttä useimmiten vain silloin,
kun jokin on mennyt pieleen ja jokin toinen taho haluaa asialle julkisuutta.
Kyselytutkimukset saattavat toimia hyvin tiedonvälityskeinona, jos kyselylomake
on laadittu mielenkiintoiseksi. Tällöin lomakkeella kutakin kysymystä edeltää
selostusosa, joka saattaa kiinnostaa tavallista enemmän siksi, että siihen liittyy
kysymys. Vaikka vastausprosentti jäisi alhaiseksikin, monet todennäköisesti
lukevat lomakkeen läpi ja saavat siitä informaation. Kiinnostavuuden
lisäämiseksi lomake kannattaa laatia huolellisesi ja elävöittää kuvilla, kartoilla ja
muilla helppokäyttöisillä tehokeinoilla.

10.3. Viestintämateriaali
Hyvin toimivaa viestintää edesauttaa hyvä viestintämateriaali.
Vesistökunnostajan kannattaa dokumentoida toimintaansa valokuvaamalla, sillä
kuvilla on helppo havainnollistaa toimintaa. Kuvat muodostavat
viestintämateriaalin perustan.
Varsin pienimuotoisissakin tilaisuuksissa asia on helpointa ja havainnollisinta
esittää powerpoint-esityksenä dataprojektorin avulla. Diasarjaa on suhteellisen
helppo päivittää ja muokata kulloistenkin kuulijoiden mukaan. Valokuvista on
mahdollista kohtuullisella työllä muokata myös diaesitys, jonka voi jättää
pyörimään esimerkiksi esittelypisteeseen, yleisötilaisuuteen tai muuhun
vastaavaan tapahtumaan, vaikka esittelijä ei olisikaan paikalla.
Parhaimmillaan kuvista voi tuottaa videoesityksen. Siinä kuva ja ääni yhdessä
ovat erittäin tehokas viestin välittäjä. Video ei saa olla muutama minuuttia
pitempi. Videon päivittäminen ei ole kovin helppoa.
Toimijalla on hyvä olla suppea esite, jossa keskeiset seikat on kerrottu. Tärkeää
on antaa nettisivujen osoite, jotta kiinnostuneet voivat saada sieltä
yksityiskohtaisempaa tietoa.
Toteutettujen vesienhoitorakenteiden yhteyteen on syytä laittaa esittelytaulu,
josta hankkeen osat, ominaisuudet ja toiminta käyvät ilmi. Samoin esimerkiksi
hoitokalastuksen luvallisuudesta on hyvä kertoa esittelytaululla, jos toiminta on
näkyvää ja luonteeltaan sellaista, joka saattaa herättää kysymyksiä.
Yleisötapahtumissa tarvitaan yksinkertaisia esittelytauluja, joista yleisö voi
hahmottaa toimintaa. Taulut helpottavat myös paikalla olevan esittelijän
informaation antamista. Esittelypisteellä olisi syytä olla jokin erityisen
kiinnostava ”sisäänheittoväline”, joka saa vaeltavat ihmiset pysähtymään.
Kiinnostaviksi ovat osoittautuneet esimerkiksi vesistön eri kohdista täytetyt
vesipullot, jos veden väri ja puhtaus vaihtelevat paljain silmin havaittavalla
tavalla. Esittelypisteellä tarvitaan jonkinlainen sääsuoja, mahdollisuus ripustaa
esittelytauluja sekä pöytä materiaalia varten. Lisäksi tarvitaan näkyvä nimikyltti,
josta toimija voidaan tunnistaa.
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11. Yhteenveto ja päätelmät

Omatoiminen vesistön kunnostus on tullut ajankohtaiseksi sen vuoksi, että
julkisten organisaatioiden resurssit ovat heikentyneet. ELY-keskuksista on
kuitenkin saatavissa arvokasta apua, asiantuntemusta ja neuvontaa
kunnostushankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Myös
Metsäkeskuksessa ja Riistakeskuksessa on paljon osaamista vesienhoidossa.
Kunnista saatava tuki vaihtelee kuntakohtaisesti erittäin paljon. Kunnan
sitoutuminen yhteistyöhön vesistökunnostajan kanssa on kuitenkin tärkeässä,
jopa ratkaisevassa asemassa hankkeen kannalta.
Henkilöresurssien niukkenemisesta huolimatta julkisella sektorilla on
mahdollisuus osoittaa hankkeille rahoituskanavia. Kunnan rahoitustuki on
erittäin tärkeä varsinkin hankkeen alkuvaiheessa. ELY-keskuksella on
mahdollisuus rahoittaa pienimuotoisia hankkeita toimintarahoistaan. EUlähtöiset rahoituskanavat ovat mahdollisia mutta tarkoin säänneltyjä, ja pienen
toimijan kannalta mahdollisuudet kaatuvat usein byrokratiaan. Tähänkin
voidaan saada helpotusta kevyemmin hallinnoidusta ns.
kertakorvausmenettelystä. Metsäkeskuksella on mahdollisuus tietyin
edellytyksin ohjata hankkeeseen Kemera-rahoitusta. Riista- ja
maatalousviranomaisten kautta voi avautua rahoitusmahdollisuuksia. Myös
omaa rahoitusta on pystyttävä järjestämään. Merkittävin tässä on talkoopanos.
Rahoituksen saatavuuden kannalta olennaista on hankkeen yleinen
uskottavuus. Toiminta on alusta pitäen järjestettävä niin, että se on
suunnitelmallista, hyvin hallinnoitua ja projektiluonteisesti koordinoitua.
Rahoittajat arvioivat omasta näkökulmastaan hankkeen
onnistumismahdollisuuksia ja vaikuttavuutta ja tekevät niiden perusteella
päätöksensä. Mitään automatisoitua rahoitusinstrumenttia ei ole, vaan kaikkiin
rahoituspäätöksiin sisältyy harkintaa. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että
hyville, pienimuotoisille hankkeille on löydettävissä rahoitus.
Kunnostusajatuksen kehittelyä ei siis pidä lopettaa tai keskeyttää sillä
perusteella, ettei sille löytyisi rahoitusta.
Kunnostushankkeen käynnistämistä vaikeuttaa usein kokonaiskäsityksen
puuttuminen. Vesiekologiset prosessit ovat erittäin monimutkaisia, sillä kaikki
vaikuttaa kaikkeen. Asiantuntijat pystyvät kuitenkin hahmottamaan vesistön
yleistilan melko vähilläkin perustiedoilla. Asiantuntijakeskusteluihin onkin syytä
panostaa jo hankkeen hahmotusvaiheessa. Tarvittaessa on tehtävä
perustilaselvityksiä siinä määrin, että riittävä kokonaiskäsitys voidaan
muodostaa. Erityisesti on arvioitava, onko toimenpiteet kohdistettava
ensisijaisesti valuma-alueen kunnostamiseen vai itse vesistöön, ja kuinka
tärkeä osa eri alueilta tulevalla kuormituksella (valuma-alue, rantavyöhyke) on
vesistön kunnon kannalta.
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Kunnostushanketta kaavailtaessa on tärkeää tunnistaa hankkeeseen liittyvät
sidosryhmät, niin haitankärsijät kuin hyödynsaajatkin. Tärkein sidosryhmä on
maanomistajat silloin, kun toimenpiteitä suunnitellaan maalle. Maanomistajan
suhtautuminen käytännössä ratkaisee, onko hanke toteutettavissa. Myös
kunnan maankäyttösuunnitelmat saattavat tulla vastaan yllätyksenä, ja niistä
onkin syytä olla selvillä.
Kunnostusmenetelmistä on saatavissa paljon tietoa mm. Suomen
ympäristökeskuksen ja vesistökunnostusverkoston nettisivuilta. Myös muut
vesistökunnostajat pitävät yllä nettisivujaan. Yksityiskohtaisen
kunnostussuunitelman laatiminen mitoitustietoineen vaatii asiantuntemusta, jota
mahdollisesti joudutaan hankkimaan ulkopuolelta. Pienissä hankkeissa mitoitus
saa kuitenkin olla suurpiirteistä, kunhan varmistutaan, että perusratkaisut ovat
oikeat.
Toteutusedellytysten varmistamiseen on syytä paneutua huolellisesti. Siinä
tärkein on maanomistajan suostumus. Jos saadaan aikaan sopimus kaikkien
niiden kanssa, joita hanke koskee, viranomainen useimmiten päätyy
lausumaan, ettei vesilain mukaista lupaa tarvita. Jos lupa kuitenkin jostakin
syystä tarvitaan, hanke muuttuu olennaisesti raskaammaksi, kalliimmaksi ja
hitaammin toteutettavaksi. Lupamenettely on syytä pyrkiä välttämään, vaikka
lainvoimainen lupa antaakin vesistökunnostajalle tukevan selkänojan.
Hankkeen kustannukset riippuvat aivan olennaisesti toteutustavasta.
Mahdollisimman suuri osa työstä kannattaa tehdä talkoilla. Kokemuksen
mukaan myös konetyö saadaan edullisimmin tuntiveloitushinnalla, sillä
kokonaishinnoittelussa urakoitsija lisää hintaan huomattavan riskilisän. Lisä on
sitä suurempi kuta vähemmillä perustiedoilla ja yleisemmällä suunnitelmalla
tarjousta pyydetään. Tuntihintapohjaisessa laskutuksessa suunnitelma voi olla
yleisempi, kunhan perustiedot mm. maaperästä ja kohteen kantavuudesta on
varmistettu. Konetyö sinänsä on erittäin tehokasta.
Kokonaiskustannustehokkuus edellyttää, että hanke on tarkasti valmisteltu ja
merkitty maastoon, materiaalit ovat paikalla ja toiminta työjohdon tiiviissä
ohjauksessa.
Vesistökunnostushankkeiden vaikuttavuudesta on yleensä niukasti todennettua
tietoa. Hankkeessa tulisikin varautua seuraamaan vaikuttavuutta
vesitutkimuksin sekä havainnoimalla muutoin, millainen vaikutus toimenpiteellä
on veden laatuun ja tilaan. Rakenteet saattavat olla säädettäviä, jolloin niitä on
käytettävä vesitilanteen vaatimalla tavalla. Rakenteiden kunnossapysymisestä
on niin ikään huolehdittava. Jos rakenteiden tarkoitus on poistaa kiintoainetta,
lietteen kertymistä altaisiin on tarkkailtava ja huolehdittava altaiden
tyhjentämisestä riittävän usein. Rautasaostuma on herkkäliikkeisyytensä vuoksi
osoittautunut vaikeasti käsiteltäväksi. Lietteen poistaminen pumppaamalla
vaatii erilliset, sitä varten suunnitellut ratkaisut.
Useiden haastattelu- ja kyselytutkimusten mukaan ihmiset arvostavat
lähivesistöjään. Vaikka yleinen näkemys edelleen on, että julkisen sektorin
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vastuulla on pitää huolta vesistöjen kunnosta, suuri osa vastaajista on ilmaissut
valmiutensa osallistua vesienhoitoon joko talkootyöllä, yhdistysten
jäsenmaksuja maksamalla tai jopa suorin rahalahjoituksin. Ns. suuren yleisön
tuki kunnostushankkeille on siis olemassa. Tätä perusasetelmaa voi vahvistaa
viestinnällä. Maanomistajien ja muiden keskeisten sidosryhmien suuntaan asia
on aina hoidettava vuorovaikutteisesti, siis antamalla mahdollisuus osallistua ja
vaikuttaa. Yksisuuntaista viestintää voi ja kannattaa harjoittaa silloin, kun jostain
merkittävästä aikaansaannoksesta on näyttöä. Viesti ei saa kuitenkaan
milloinkaan olla ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Myönteinen julkisuus tuo
hankkeelle hyväksyttävyyttä ja uskottavuutta ja vaikuttaa mm. mahdollisten
rahoittajien valmiuteen tukea hanketta.
Mikäli kunnostushanke on laaja ja moniulotteinen, eteen saattaa tulla hankalia
ja paljon asiantuntemusta vaativia kysymyksiä. Yksittäisissä hankkeissa näin ei
useinkaan käy, eikä käsikirjan laajojen ja yksityiskohtaisten kuvausten ole syytä
antaa hämmentää. Käsikirjan tavoitteena on, että yksittäinen toimija voisi
poimia tämän käsikirjan kokemuksista itselleen sopivat osat.
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Osa B Testihankkeet, vaikuttavuus ja
erillistutkimukset
Jäälin taajama sijaitsee Oulusta 15 kilometriä Kuusamon suuntaan. Jäälissä on
noin 5000 asukasta. Jäälin keskeinen ympäristöelementti on Jäälinjärvi, joka on
pitkään kärsinyt ihmistoiminnan vaikutuksista. Valuma-alueelta kulkeutuu
Jäälinjärveen runsaasti rautasaostumaa tehokkaan metsäojituksen
seurauksena. Yhdistyneenä järven lima- ja sinileväesiintymiin tämä aiheuttaa
huomattavaa käyttöhaittaa asukkaille. Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on
rakentanut valuma-alueelle tähän mennessä seitsemän erilaista
vesienhoitorakennetta, kuten pintavalutusalueita, kosteikoita ja putkipatoja.
Näistä kaksi on toteutettu testihankkeina vesienhoidon käsikirjaa laadittaessa.

B1. Korteojan testihanke
Korteoja laskee Jäälinjärveen idästä. Korteojan valuma-alueen pinta-ala on 8,4
neliökilometriä; vajaa viidennes Jäälinjärven yläpuolisesta valuma-alueesta.
Rakentamiskohde sijaitsee lähellä Korteojan suuta.

Korteojan kosteikon (täytetty ympyrä) sekä muiden vesienhoitorakenteiden
sijainti.
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B1.1 Sopimukset
Kiimingin kunta ja Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ovat sopineet, että
yhdistys saa pysyvän käyttöoikeuden Korteojan rannalla sijaitsevaan
suoalueeseen kosteikon rakentamista varten. Kuntaliitoksen myötä Kiimingin
kunnan omistama alue on siirtynyt uuden Oulun omistukseen. Kosteikon
toteutussuunnitelman valmistuttua alkuperäistä sopimusta on täydennetty
lisäsopimuksella, jossa on sovittu oikeuksista yksityiskohtaisesti.
Lisäsopimukseen on tullut sopijapuoleksi myös yksityinen maanomistaja, jonka
alueisiin hanke vaikuttaa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 13.2.2013 antanut lausunnon, jonka
mukaan hanke voidaan toteuttaa ilman vesilain mukaista lupaa, jos
maanomistajat hankkeeseen suostuvat. Rakentamisen aloittamisesta on tehty
ilmoitus ELY-keskukselle ennen töiden aloittamista.
Alkuperäisen toteutusajatuksen mukaan Korteojan vettä oli tarkoitus nostaa
uomaan tehtävällä padolla noin 0,8 metriä, jotta vesi saadaan johdetuksi
suoalueelle. Korteojan uoma on kaivettu, syvä ja jyrkkärantainen. Suunniteltu
padotuskorkeus merkittiin ojan luiskiin puupaaluilla, jotta maanomistajat voisivat
helposti todeta vedenpinnan uuden tason. Vaaituksen mukaan vesi pysyy
noston jälkeenkin hyvin uomassaan.

Korteojan uomaa ennen padotusta
Patoa lähinnä oleva maanomistaja, jonka alue rajoittuu Korteojan uoman
toiselle rannalle, ei kuitenkaan suostunut vedennostoon, minkä vuoksi
suunnitelmaa jouduttiin muuttamaan. Vastarannalla olevan alueen omistaja
suostui siihen, että Korteojan uomaa siirretään hänen alueelleen, jolloin
alkuperäinen uoma jää kuivaksi lukuun ottamatta hyvin pieneltä valumaalueelta tulevia valumavesiä. Seuraava maanomistaja ylävirran suunnalla
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suostui uuteen suunnitelmaan. Muita sopimuksia ei tehty, koska pysyvä
vedenpinnan nousu ylempänä ojan varressa rajoittuu 0-20 senttiin ja oja on niin
syvä, ettei vettymisvahinkoja aiheudu.
Korteojan uoman siirtäminen on teknisesti tarpeeton. Työstä aiheutui suuri
kustannus. Tämä olisi ollut vältettävissä hakemalla toimenpiteeseen
aluehallintoviraston lupa. Koska lupamenettely on raskas ja työläs, luvan saanti
olisi kestänyt suunnilleen vuoden, valitusten jälkeen mahdollisesti useita, ja
lupamaksusta olisi tullut 3500 – 5000 euron kustannus, suunnitelman muutos
päätettiin toteuttaa.

Lopullinen suunnitelmakartta

B1.2 Suunnittelu
Hankkeen yleisiä toteutusmahdollisuuksia oli selvitetty tilaamalla konsultilta
pintakartta kosteikkoalueesta mittakaavassa 1:2000. Kartalla on
laserkeilaukseen perustuvat korkeuskäyrät 0,2 metrin välein. Lisäksi konsultilta
tilattiin Korteojan pituusleikkaus niin pitkältä matkalta, että vesipinta saavuttaa
kosteikoksi muutettavan suon korkeusaseman.
Suunnittelu tehtiin talkootyönä. Lopullista suunnittelua varten korkeudet
tarkistettiin maastossa vaaitsemalla. Suunniteltu padotustaso merkittiin
Korteojan varteen puupaaluilla. Toimenpidealueelle vaaittiin N60-järjestelmän
korkeuskiintopiste, johon kaikki korkeudet sidottiin.
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B1.2.1 Säätöpato
Vaativin tekninen suunnittelukohde oli patorakenne. Säätöpadon tiivisteseinä
suunniteltiin puurakenteisena niin, että patoelementti voidaan nostaa
kaivinkoneella yhtenä kokonaisuutena paikalleen. Materiaaleiksi valittiin 21
mm:n viiravaneri, ja tukirakenteet ovat kyllästettyä puuta. Padon tiivistäminen
yläpuolen penkereisiin varmistettiin suodatinkankaalla, joka kiinnitettiin
etukäteen patoelementtiin ja levitettiin siitä paikalleen asennuksen yhteydessä.
Myös alavirran puolelle kiinnitettiin suodatinkangas uoman syöpymisen
estämiseksi. Alavirran puolella suodatinkangas painotettiin uoman pohjalle
kivillä.
Pato suunniteltiin säätö- ja sulkupadoksi. Säätö- ja sulkuosa on tyypiltään
neulapato. Siinä padon aukkoa säädetään ”patoneuloilla”, jotka siis ovat
pystyyn asetettavia lankkuja. Neulojen alapäässä, hieman virtausaukon reunan
alapuolella on kynnys, johon neulojen alapäät tukeutuvat. Padon virtausaukkoa
säädetään sillalta, joka samalla toimii patoelementin tukirakenteena. Sen vuoksi
silta on naulattu jäykäksi levyksi, jotta se ei patoon kohdistuvan kuormituksen
vuoksi taivu. Osa patoneuloista on myöhemmin korvattu levyillä, jotka on
mitoitettu niin, että yläreuna toimii ylivirtauskynnyksenä.
Padon toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon erilaiset vesitilanteet.
Normaalitilanteessa pato pidetään täysin kiinni, jolloin Korteojan vesi ohjautuu
kosteikolle. Tulvatilanteessa suuren virtaaman ohjaaminen kosteikolle saattaa
aiheuttaa siellä syöpymistä ja sedimentoituneiden ainesten huuhtoutumista.
Tämän takia padon virtausaukon mitoituksessa on varauduttu siihen, että
tilastollisesti kerran 20 vuodessa sattuva tulva mahtuu virtaamaan patoaukon
kautta 30 sentin padotuksella. Lisäksi vanhaan uomaan suunniteltiin
rumpuputket, jotka läpäisevät keskivirtaamaa vastaavan vesimäärän pienellä
padotuksella. Padon virtausaukon pohja on viety niin syvälle, että Korteojan
vesipinta voidaan laskea tarvittaessa samalle tasolle kuin se oli ennen
kosteikon rakentamista. Alaveden nousu, joka johtuu Jäälinjärven pinnan
noususta suurella tulvalla, on otettu huomioon niin, että patosilta ja kulkureitti
sinne säilyvät tulvakorkeuden yläpuolella.
Patoelementin mitoitus- ja kokoamisohje on liitteenä 7.

B1.2.2 Kosteikko
Kosteikon suunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon erityisesti
lintuvesinäkökulma. Suunnitteluperiaatteista keskusteltiin riistakeskuksen
kosteikkoasiantuntija Juha Siekkisen kanssa. Suunnitelmaluonnoksen
valmistuttua Siekkinen kävi paikalla samalla kun alueella järjestettiin
hankkeesta asukaskokous. Siekkinen piti suunnitelmaa vesilintujen kannalta
hyvänä.
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Korteojan kosteikon alustava suunnitelma.
Lopullisessa suunnitelmassa kosteikolle johdettava vesi ohjataan mutkittelevaa,
hitaasti virtaavaa uomaa pitkin suon keskivaiheille, mistä virtaus jatkuu
pintavaluntana kohti Korteojaa. Kaivettavat virtausurat suunniteltiin 5 – 10
metriä leveiksi ja noin puolen metrin syvyisiksi, jolloin virtausnopeus on
keskivirtaamalla alle viisi senttimetriä sekunnissa. Virtaushäviöä ei tällä
nopeudella juuri synny.
Suon ominaisuuksia selvitettiin kannukairalla noin paristakymmenestä
pisteestä. Suon rakenne on kauttaaltaan samantapainen: pinnalla on noin
metrin kerros heikosti maatunutta, kelluvaa turvetta, sen alla maatunutta,
erittäin vetistä turvetta ja kovan pohjan päällä 0,2 -0,3 m mutaa. Kovan pohjan
syvyys vaihtelee tyypillisesti 1,8 … 2,5 jopa 3 metriin.
Suon käyttäytymistä kosteikoksi muutettuna päätettiin selvittää vielä
ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä (Eero Partanen: ”Kosteikko pehmeikölle –
Korteojansuon vesiensuojelukosteikko”). Tavoitteena oli varmistaa, pyrkiikö
suolle johdettava vesi pintaturpeen alle, jolloin kelluva turvepatja nousisi
vastaavasti korkeammalle. Riski tähän saattaisi syntyä siitä, että suon
pintaturpeeseen kaivettiin noin viisi metriä leveitä vedenjohtouomia. Uomien
syvyys on enintään 0,5 metriä, eikä turvekerrosta puhkaistu missään kohdassa.
Opinnäytetyössä veden kulkeutumista turpeen läpi tarkasteltiin Darcyn lain
kaavalla:
Q = K * A *,
missä Q = suotautunut vesimäärä
K = turpeen vedenläpäisevyyskerroin (tässä tapauksessa 6*10-7 m/s)
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A= pinta-ala, jonka läpi vesi suotautuu (tässä tapauksessa kaivetun uoman
pohjapinta-ala 5 x 750 metriä = 3750 m2)
h1 – h2 = vesipintojen korkeusero padotuksen ylä- ja alapuolella (tässä
tapauksessa 0,2 m)
L = turvekerroksen paksuus (tässä tapauksessa 0,5 metriä)
Sijoittamalla edellä sulkeissa kerrotut arvot kaavaan tulokseksi saadaan 0,9 l/s.
Tämä on siis kaivetun uoman kohdalta turvekerroksen alapuolelle mahdollisesti
suotautuvan veden määrä edellä valituilla parametreilla. Tulos vastaa runsasta
prosenttia Korteojan keskivirtaamasta. Laskelma on todennäköisesti yliarvio,
sillä uoman pohja tiivistyy käytön seurauksena veden mukana virtaavan
kiintoaineen sedimentoitumisen seurauksena.
Kosteikoksi muutettava suo on kauttaaltaan melko tasainen. Matalimmillaan
suon pinta on noin kymmenen senttiä laajaa yleistasoa alempana. Tämä matala
osa oli katkaistava matalalla padolla, jotta suolle johdettava Korteojan virtaus ei
ohjautuisi oikovirtauksena tämän matalimman osan kautta. Matala kohta
suunniteltiin suljettavaksi kahden hirren korkuisella seinällä, joka riittäisi
estämään oikovirtauksen. Vesi valuisi hirsien raoista laajalle alueelle suolla,
jolloin virtausnopeus hidastuisi ja puhdistusprosessit voisivat toimia. Kelluvan
ja jäätyneen turpeen vuoksi hirsisuistetta ei voitu rakentaa ennalta
suunniteltuun tasoon. Sen vuoksi suiste päätettiin rakentaa kelluvana. Suon
sulaessa hirsien odotettiin painuvan suohon ”sopivasti” niin, että suon
yläpuolelle jäisi vähintään kymmenen sentin padottava rakenne.

B1.3 Rakentamisen valmistelu
Hankkeen toteuttaminen jaettiin kahteen vaiheeseen. Ensimmäiseen
vaiheeseen kuuluivat kantavalla maapohjalla tehtävät vedenjohtamisjärjestelyt,
jotka oli tehtävä maan ollessa sula. Toiseen vaiheeseen jäivät pehmeiköllä
tehtävät työt, jotka vaativat pohjan vahvistamista jäädyttämällä. Myös hankkeen
valmistelu jakautui vastaavasti kahteen osaan.

B1.3.1 Vedenjohtorakenteet
Siirrettävän Korteojan uusi uoma sijoitettiin niin lähelle vanhaa uomaa kuin
mahdollista, jotta vahingot maanomistajalle jäisivät mahdollisimman pieniksi.
Uutta uomaa ei ollut tarvetta merkitä maastoon. Kun alueelta oli poistettava
runsaasti puustoa, raivattavan alueen leveys selvitettiin ja merkittiin puihin
kuitunauhalla. Muutoin kanavalinjan paikka oli suunniteltu maastossa ja
siirretty sen perusteella karttapohjalle. Sitä ei ollut tarpeen merkitä maastoon
muutoin kuin patopaikan kohdalta.
Korteojan uuden uoman alueella oli runsas ja tiheä puusto. Maanomistajien
kanssa oli sovittu, että yhdistys poistaa puuston ja toimittaa puut
maanomistajan osoittamaan kohtaan alueella. Puut kaadettiin talkoilla.
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Työtuntimäärä oli noin 150, ja talkoihin osallistui 15 henkilöä. Vahingon varalle
hankittiin tapaturmavakuutus.
Puutavaran siirto tilattiin paikalliselta traktoriurakoitsijalta, joka tunnetaan
alueella hyvästä työstä, palvelusta ja kohtuullisesta laskutuksesta.
Patolinja merkittiin maastoon linjakepeillä ja korkeusasema linjalautaparilla.
Alueelle oli tuotu N60-järjestelmän korkeus ja tehty korkeuskiintopiste, josta
kaikki korkeudet vaaittiin. Oikean korkeusaseman määrittämiseksi maastoon
vaaittiin kaksi linjalautaparia, joista korkeudet voitiin tarkistaa ajokepillä.

B1.3.2 Kosteikko
Kosteikko-osa tuli kauttaaltaan pehmeikölle. Kaivutöitä varten koneen kulkureitit
oli jäädytettävä.
Koneen kulku-urat suunniteltiin niin, että leveämmät virtausurat voitaisiin kaivaa
kahdesta suunnasta, kun taas kapeammat kaivetaan yhdestä suunnasta.
Kulku-urat merkittiin maastoon jäädytystä varten. Lähes avoimelle suolle
mitattiin ja merkittiin kaksi ristikkäistä runkolinjaa, joihin jäädytysurien sijainti
sidottiin. Runkolinjojen mittaamisen yhteydessä havaittiin, että konsultin
laatiman kartan mittakaava poikkesi toisessa suunnassa oikeasta mitasta noin
10 prosenttia, mutta toinen suunta oli oikein.
Maastoon merkitty koneenkulku-ura jäädytettiin polkemalla moottorikelkalla.
Kohdat, joista suolle purkautuva pohjavesi virtaa Korteojaan, jäätyi huonosti.
Kohta oli kuitenkin kapea eikä sen arvioitu aiheuttavan kantavuusongelmia
kaivutöissä.
Vedenjohto-ojan kohta säätö- ja sulkupadolta kosteikkoalueelle oli raivattava.
Sinne jäi raivauksen jäljiltä tarpeettoman pitkiä kantoja niin, ettei sitä osaa voitu
polkea moottorikelkalla samaan aikaan kuin kosteikkoaluetta. Jäätyminen oli
myös hitaampaa kantojen ja oksien väliin jääneen lumikerroksen suojaavan
vaikutuksen vuoksi.
Helmikuun puolivälissä tutkittiin jäätyneen turpeen paksuus poraamalla pitkällä
12 mm:n puuporanterällä. Paksuus kosteikkoalueella oli kauttaaltaan 35 – 40
senttiä. Vedenjohto-ojan kohdalla jäätymispaksuus oli paikoitellen vain noin 20
senttiä. Pohjavesiä purkavan ojan kohta kosteikkoalueella oli kokonaan sula,
mutta ojan reunamilla, noin 0,5 metrin päässä sula-alueesta jäätyneen turpeen
paksuus oli noin 40 senttiä. Jäätymispaksuus tarkistettiin vielä maaliskuun
alussa sen jälkeen, kun sää oli pitkään ollut nollan tienoilla tai lämpimän
puolella. Jäätyneen turpeen paksuus oli edelleen noin 40 senttiä, ja myös
vedenjohto-ojan kohta oli jäätynyt aiempaa paremmin. Jäätymisolot olivat
senkin jälkeen huonot. Kun kaivutyöt aloitettiin maaliskuun lopulla, jäätyneen
kerroksen paksuus oli ohentunut noin viidellä sentillä.
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B1.4 Työn suorittaminen
B1.4.1 Vedenjohtorakenteet
Ensimmäisen vaiheen kaivukonetyö arvioitiin ns. pienhankinnaksi (alle 4000
euroa), jonka kilpailuttamisvelvoite on kevyempi kuin sitä suuremmissa
hankkeissa. Työstä pyydettiin tarjoukset kahdelta urakoitsijalta, joiden
referenssit olivat hyvät.
Tarjous pyydettiin yksikköhintatarjouksena, jossa pyydettiin ilmoittamaan




tuntiveloitushinta
koneen siirtokustannus työmaalle
muut mahdolliset veloitukset

Tarjouksessa tuli ilmoittaa koneen koko ja tyyppi ja arvioida koneen
soveltuvuus ko. työhön. Lisäksi pyydettiin arvioimaan Korteojan siirtoon kuluva
aika olettaen, että maaperä on kauttaaltaan moreenia. Säätöpadon
rakentamista ei ollut tarpeen sisällyttää arvioon. Työaika-arvio ei ollut sitova.
Tilaaja ilmoitti hoitavansa tarpeelliset mittaukset ja työnjohdon.
Toinen tarjouspyynnön saaneista urakoitsijoista katsoi työn niin pieneksi, ettei
halunnut jättää tarjousta. Yksi asiallinen tarjous saatiin. Siinä työn kestoksi
arvioitiin 2- 4 päivää. Tilauksesta tämän tarjoajan kanssa sovittiin
maastokäynnin jälkeen.
Kaivutyö siirrettävän Korteojan kohdalla osoittautui ennakoitua vaikeammaksi.
Maaperä oli kivistä ja tiiviiksi pakkautunutta moreenimaata. Kaivutyötä
haittasivat 1960-luvulla tehdyn Korteojan kaivuun massat, jotka oli siirrettävä
kauemmas uuden uoman tieltä. Kaivukoneen työskentelytaso suhteessa uuden
uoman pohjaan oli korkea. Näistä syistä uuden uoman pohja pyrki jäämään
liian matalaksi. Työtä piti ”paikkailla” kahteen otteeseen, vaikka ohjeet ja
korkeusmerkit olivat selvät. Kaivutyön kustannus pysyi kuitenkin pienhankinnan
rajoissa.
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Korteojan uusi uoma viimeisteltävänä.
Patoelementti koottiin uoman rannalla ennakkoon laaditun yksityiskohtaisen
suunnitelman avulla (liite 7). Kokoaminen oli suunniteltu niin, ettei levyä tarvitse
välillä kääntää, sillä se olisi liian painava käsin käännettäväksi. Patolevyn
tukirakenteisiin oli suunniteltu nostomahdollisuus. Vanerilevyt kiinnitettiin
toisiinsa ruuviliitoksilla. Vaikka rakenne oli olemukseltaan heiveröinen, se kesti
hyvin noston ja siirtämisen kaivinkoneella asennuspaikalle.

Patoelementtiä nostetaan.
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Patoelementin kohta kaivettiin linjalautojen mukaan riittävään syvyyteen.
Kaivannon alavirran puoleinen seinämä kaivettiin pystysuoraksi, jotta tukipinta
tulisi häiriintymättömään maahan.
Maaperä alueella oli moreenia. Kaivannosta tuli hieman liian syvä, ja pohjalle
kertyi vettä. Kun pohjaa korotettiin oikeaan tasoon täyttämällä, moreeni
häiriintyi niin, että se menetti kantavuutensa. Vaikka levyn alle pantiin puuta
kantavuuden lisäämiseksi, levyä ei saatu asettumaan vaakasuoraan. Kun
asialla ei toiminnallisesti ollut merkitystä, virhe hyväksyttiin ja tehtiin alustava
täyttö.
Kaivukoneurakoitsijalla oli vastuullaan teiden aurauksia muualla. Asennuksen
aikaan sattunut runsas lumisade aiheutti sen, että täyttötyö oli jätettävä kesken.
Kun täyttöä myöhemmin jatkettiin, levy oli myös kallistunut hieman ylävirtaan.
Maaperän häiriintymisen välttämiseksi tämäkin virhe päätettiin jättää
korjaamatta, vaikka siitä saattaakin olla hieman toiminnallista haittaa, kun
patoneulat kallistuvat asennusvaiheessa ylävirtaan ja saattavat jopa kaatua
ennen kuin padotuksesta syntyy riittävä vesipaine.
Patoelementin asentamisvaiheessa ylävirranpuoleinen suodatinkangas
osoittautui hieman liian pieneksi. Tämän lisäksi reuna oli taittunut ja kaivukone
ehti sen peittää ennen kuin tilanne huomattiin. Virheen korjaaminen siinä
tilanteessa oli jokseenkin mahdotonta, eikä lisää suodatinkangasta ollut siinä
tilanteessa saatavilla. Päätettiin luottaa siihen, että paine-ero yläveden tasolla
on pieni ja täyttömaat ehtivät tiivistyä riittävästi kevättulvaan mennessä. Padon
virtausaukko suljettiin.
Toiminta-ajatuksena oli, että uusi uoma otetaan käyttöön vasta seuraavana
keväänä, jotta uomasta mahdollisesti huuhtoutuvat aineet voidaan ohjata
pintavalutuksen kautta. Vanhaan uomaan asennettiin rummut, jotka
varmuudella läpäisivät talvivirtaamat. Mutta virtausolosuhteet yllättivät
täydellisesti. Sään lämmettyä niin, että sateet tulivat vetenä, paksuhko
lumikerros suli ja aiheutti suuren talvitulvan. Sen seurauksena vesi nousi myös
uuteen uomaan suljettua patoa vasten. Kun padon yläosan täyttömassat eivät
olleet ehtineet tiivistyä ja kun suodatinkangas ei noussut kyllin korkealle,
maatäyttö syöpyi padon päästä. Enemmän vahingon välttämiseksi virtausaukko
oli avattava ja virtaus sallittava myös uuden uoman kautta.
Virtaus uuden uoman kautta aiheutti jonkin verran veden samennusta parin
päivän aikana. Kun pääosa virtaamasta kuitenkin kulki vanhan uoman kautta,
laimennussuhde oli suuri eikä silmin havaittavaa samentumaa juuri esiintynyt
yhtymäkohdan jälkeen. Vesinäytteitä ei tuossa tilanteessa otettu. Tulovirtaama
Jäälinjärveen oli tuolloin noin 2,5 m3/s, mikä vastaa noin puolta
keskimääräisestä kevättulvahuipusta. Korteojan uuden uoman kautta virtasi
tuolloin arviolta noin 100 litraa sekunnissa, joten laimennussuhde oli todella
suuri. Padon syöpymäkohta korjattiin ja myös suodatinkangasta korotettiin.
Padon aukko suljettiin.
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Patoelementtiä liitetään maapenkereisiin.

B1.4.2 Pehmeiköllä tehtävät työt
Kosteikkoalueen muotoilu liitettiin tarjouspyyntöön, joka sisälsi töitä kaikkiaan
viidessä kohteessa. Tarjoukset pyydettiin kolmelta urakoitsijalta. Tarjous
pyydettiin sekä tuntiveloitusperusteisena että kokonaisurakkana. Korteojan
kosteikkoalueen olosuhteet kuvattiin tarjouspyynnössä seuraavasti:
”Kohde on rakennettava kosteikko. Yleissuunnitelma
liitteenä. Hankeen vedenjohtorakenteet on toteutettu
säätöpadolle saakka. Nyt on kysymys vedenjohtokanavan
kaivamisesta säätöpadolta etelään sekä kosteikkoalueen
muotoilusta.
Kosteikon työsuunnitelma on liitteenä. Koneen kulku-urat on
jäädytetty, ja jäätyneen turvekerroksen paksuus on noin 40
senttiä. Koko työskentelyalueella on noin metrin paksuinen
pintaturvekerros ja sen alla yleisesti 1-1,5 metriä vettä tai
erittäin vetistä turvetta. Kovan pohjan syvyys vaihtelee 1,8 …
2,7 metriä maanpinnasta lukien. Turpeeseen kaivettavien
putaiden syvyys on enintään 0,5 metriä. Kaivanto ei saa
ulottua turvekerroksen läpi.
Veden ohjaamiseksi pintavalutukseen muotoiltavan alueen
koillisreunalle rakennetaan noin 110 metriä hirsisuistetta.
Tilaaja hankkii tarvikkeet ja tarvittavan miestyön. Suisteen
rakentamista ei tarvitse sisällyttää kiinteähintaiseen
tarjoukseen, vaan tämä osa työstä tehdään
aikaveloituksena.”
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Tarjouksia saatiin kaksi. Urakoitsijaksi valikoitui kokenut maanrakentaja, jolla oli
olosuhteisiin sopiva kalusto. Perusedellytys heikossa kantavuusoloissa oli
kaivulavojen käyttö. Lavojen koko oli noin 2,5 x 6 metriä. Näistä kaksi oli koko
ajan koneen alla ja yhtä siirrettiin näiden eteen työn edetessä. Lisäksi suurta
hyötyä oli sahasta, jolla kaivualueen reuna voitiin rajata selkeäksi ja suoraksi.

Suon muotoilussa käytettävää kalustoa: kaivinkone, kaivulavat koneen alla ja
saha.
Kaivutyö onnistui pääosin ongelmitta. Kaikkien urien kaivusyvyys rajoitettiin
enintään puoleen metriin, jotta kelluvaa turvepatjaa ei olisi puhkaistu. Ne
kuuden metrin levyiset jäädytysurat, joiden kummallekin puolelle oli tarkoitus
kaivaa leveä virtausura, osoittautuivat kantavuudeltaan liian heikoiksi. Niinpä
vain toinen puoli voitiin kaivaa alkuperäisen suunnitelman mukaan, ja toinen ura
jätettiin kapeammaksi. Kosteikon toimintaan tämä ei kuitenkaan vaikuta, sillä
kysymys on enemmän maisemallisesta seikasta.
Kaivumassat läjitettiin jäädytetyille koneenkulku-urille. Massat olivat jäätyneitä
turvelohkareita. Sitä mukaa kuin jääkerros on läjityksen alta sulanut, massat
ovat painuneet. Sulan kauden jälkeen todettiin, ettei kaivupenkereitä tarvitse
muotoilla.
Hirsisuisten rakentamiseen tarvittavat materiaalit kuljetettiin paikalle etukäteen
traktorilla. Puutavara jaettiin rakentamiskohteelle moottorikelkalla.
Rakentamiseen tarvittiin kaivinkonetta ja miestyötä. Kauhan kulmalla lyötiin
jäätyneen turvekerroksen läpi reiät; kaksi reikää hirren mitalle. Reikiin painettiin
kauhalla pystypaalut kovaan pohjaan saakka. Pystypaaluja vasten nostettiin
päällekkäin kaksi hirttä, minkä jälkeen hirsien toiselle puolelle painettiin niin
ikään kaksi pystypaalua. Konetyön jälkeen pystypaalujen yläpäät katkaistiin
samaan tasoon ja sidottiin hirsien yläpuolelta kuparilangalla niin, ettei
tukirakennelma leviä. Samalla tarkistettiin, etteivät mahdollisesti vinoon tulleen
pystypaalut estäneet hirsiä laskeutumasta. Tarvittaessa hirsiä lovettiin.
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Jäätyneen suon päälle rakennettu hirsisuiste valmiina.
Hirsiseinän ylävirran puolelle tuotiin irralliset puut, joilla on kaksi tarkoitusta:
ensiksikin seinän vierustalla on mahdollista tarvittaessa liikkua puiden päällä ja
toiseksi, jos virtausta pitää säädellä, hirsiseinän raot voidaan peittää
suodatinkankaalla ja kääntää kankaan alahelma irtopuun alle.

B1.4.3. Kysymys sulfaattimaista
Jäälin alueella esiintyy mustaliuskevyöhykkeitä. Asiasta ei osattu kiinnostua
etukäteen, koska Korteojan uoma samoin kuin jokseenkin kaikki alueelle olevat
ojat oli jo aikaisemmin kaivettu. Vasta kaivutyön jälkeen havaittiin, että
Geologisen tutkimuslaitoksen pienikaavaisen kartan mukaan yksi
mustaliuskevyöhyke näyttäisi kulkevan kaivualueen poikki.
Sulfaattimaaongelma syntyy tyypillisesti maaperän korkeasta rikkipitoisuudesta.
Maakerroksissa oleva rikki on hapettomassa tilassa eikä sellaisenaan aiheuta
ongelmaa. Jos rikkipitoinen maa kuivuu joko pohjaveden laskun vuoksi tai
nostettaessa maata kaivupenkereeksi, hapettumisen seurauksena muodostuu
rikkihappoa. Tällöin pH laskee voimakkaasti ja vesi irrottaa maakerroksista mm.
metalleja.
Korteojan kaivumassoista valuva vesi päätyi uuteen uomaan, jossa virtausta ei
juuri ollut, koska rummut vanhassa uomassa olivat auki. Asian selvittämiseksi
otettiin näytteet vaikutusalueen yläpuolelta, uuteen uomaan valuneesta vedestä
sekä rakentamiskohteen alapuolelta. Näytteistä määritettiin pH ja alkaliniteetti.
Näytteiden pH oli normaali eikä merkittävää eroa näytteiden kesken ollut.
Alkaliniteetti kuvaa veden puskurikykyä happoa vastaan. Puskurikykyä pidetään
hyvänä, jos arvo on yli 0,2. Virtaavassa vedessä sekä toimenpidealueen yläettä alapuolella alkaliniteetti oli noin 0,3 ja uuden uoman vedessä peräti 0,5
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mmol/l. Tulokset saatettiin myös viranomaisten tietoon. Päätelmä oli, ettei
sulfaattimaaongelmaa kaivualueella ollut syntynyt.

B1.5 Käyttöönotto
Kosteikon käyttöönottoa viivytettiin keväällä niin, että säätöpadon täyttömassat
olivat varmasti sulaneet ja painuneet. Kevättulvaa ei käytännössä ollut, mikä
helpotti uusien rakenteiden asettumista. Siirretystä Korteojasta valui sulamisen
yhteydessä sameaa vettä, mutta merkittävää virtausta Jäälinjärveen ei siinä
vaiheessa ollut, kun säätö- ja sulkupato pidettiin suljettuna.
Ennen säätö- ja sulkupadon lopullista sulkemista padon kynnys haluttiin käyttää
kuivana ja varmistaa, että patoneulat pääsevät esteettä paikalleen. Padon
avausvaiheessa Korteojaan pääsi muutaman tunnin aikana selvästi havaittavaa
samentumaa, joka oli peräisin uudesta kanavasta. Edellisen syksyn korjaustyön
yhteydessä kynnykselle oli päässyt jonkin verran kiviä ja sedimenttiä. Vettä
madallettiin lietepumpulla, ja vesi pumpattiin suolle. Kynnyksen puhdistuksen
jälkeen patoneulat asetettiin paikalleen ja tiivistettiin neulojen eteen asetetulla
suodatinkankaan palasella.
Vesi nousi suunniteltuun tasoon noin vuorokauden kuluessa, ja virtaus ohjautui
suolle.

Vesi on nostettu patoa vasten ja virtaus ohjautuu suolle.
Suon sulaessa hirsisuiste käyttäytyi toivotulla tavalla. Alimmainen hirsi painui
suon pintaan kutakuinkin kokonaan, mutta ylempi hirsi hoitaa padotuksen. Vesi
virtaa hirsien raoista ja saumoista ja jakautuu laajalle alueelle. Seinän toimintaa
tarkkaillaan. Tarvittaessa seinän rakoja ja saumoja voidaan tiivistää
suodatinkankaan avulla. Toisaalta seinää voidaan myös loveta tai rakoja
avartaa, jos sen halutaan läpäisevän enemmän vettä.
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Jäätyneen turpeen päälle rakennettu suiste on laskeutunut toivotulla tavalla ja
jakaa virtausta laajalle alueelle.
Kosteikon vaikutuksia on tarkkailtu vesianalyyseillä. Näytteitä on otettu noin
kahden viikon välein hankkeen ylä- ja alapuolelta. Joka toisen näytteen
analyysivalikoima on ollut melko laaja ja joka toisen suppea. Tulokset on
esitetty kohdassa B3.

B1.6 Jälkityöt
Rakenteita viimeisteltiin käyttöönoton jälkeen syksyyn saakka. Korteojan
uuden uoman luiskiin istutettiin pajuja eroosioherkkyyden vähentämiseksi.
Kosteikkoalueen kaivumassat ovat painuneet ja ruohottuneet eivätkä vaadi
toimenpiteitä. Vierailuihin varauduttiin parantamalla liikkumisreittejä alueella,
hankkimalla esittelytaulu sekä rakentamalla nuotiopaikka. Padon ja
kaivupenkereen kautta on suunnitteilla ulkoilureitti. Seuraavana talvena
parempien kantavuusolojen vallitessa täydennettiin joitakin kaivukohteita.
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B2 Kokkojärvenniityn testihanke

Kokkojärvenniityn kosteikko sijaitsee Kokko-ojan valuma-alueella. Kokko-oja
laskee Saarisenojaan, jonka valuma-alue , 28 km2, muodostaa kolme
neljäsosaa Jäälinjärven yläpuolisesta valuma-alueesta. Kokkojärvenniityn
kosteikon yläpuolisen Kokko-ojan valuma-alueen pinta-ala on noin 10 km2.

Kokkojärvenniityn kosteikon sijainti.

B2.1 Tutkimukset ja suunnitelma
Kokkojärvenniityn kosteikkoalue on vaikeasti tavoitettava etäisen sijainnin,
vaikeakulkuisuuden ja tiheän kasvillisuuden vuoksi. Kantavuusolot ovat erittäin
heikot.
Valuma-aluekokonaisuutta koskeneessa, aiemmin hankitussa konsultin
suunnitelmassa alueelle oli hahmotettu kaksi avovesiallasta – ei niinkään
vesienhoidollisista syistä vaan olettaen, että maaomistajat arvostaisivat niitä.
Ensimmäiset maastokäynnit alueelle osoittivat, että ojitusjärjestelyjen
seurauksena alueelle tulevat virtaukset oli ohjattu käytännössä pois
luonnonuomasta kokonaan uudelle reitille kaivettuun uomaan. Tämä ei tullut
konsultin suunnitelmassa hyvin esille. Lisäksi kävi ilmi, etteivät maanomistajat
asettaneet vaatimuksia avovesialueista. Näistä syistä suunnitelmia oli
tarkennettava. Käytössä oli konsultilta saadut kartat, joihin oli merkitty
korkeuskäyrät 0,2 metrin välein.
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Alue päästiin tutkimaan vasta siinä vaiheessa, kun puut olivat lehdettömät ja
maanpinta jäätynyt kulkukelpoiseksi. Korkeussuhteita selvitettiin vaaitsemalla ja
tulosten perusteella laadittiin suunnitelma.
Suon muoto ja kaltevuus osoittautuivat pintavalutuksen kannalta hyviksi. Suon
halki länttä kohti kaivettu valtaoja päätettiin katkaista ja ohjata vedet
pintavalutuksena pohjoiseen. Vedet palaavat aikanaan samaan valtaojaan,
mutta ennen sitä ne joutuvat kiertämään satojen metrien matkan laakean suon
pintaa pitkin.

Kokkojärvenniityn kosteikon suunnitelma

B2.2 Rakentamisen valmistelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 13.2.2013 antanut lausunnon, jonka
mukaan hanke voidaan toteuttaa ilman vesilain mukaista lupaa, jos
maanomistajat hankkeeseen suostuvat. Rakentamisen aloittamisesta on tehty
ilmoitus ELY-keskukselle ennen töiden aloittamista.
Merkittävät työkohteet sijoittuvat yhden tilan alueelle. Tilanomistajien kanssa
tehtiin sopimus, jossa määriteltiin suunnitellut rakentamistyöt. Alueella oli
runsaasti puustoa, joka sopimuksen mukaan poistetaan ja kuljetetaan
metsäautotien varteen. Viereisen tilan kanssa tehtiin sopimus
läpikulkuoikeudesta. Suolle johtavan ns. penkkatien käyttämiseen kaivinkoneen
kulkureittinä oli saatu suullinen lupa. Pohjoisenpuoleisen naapurin kanssa
tehtiin sopimus, jonka nojalla vettä saadaan johtaa pintavalutukseen hänen
omistamalleen puuttomalle suolle.
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Kokkojärvenniityn kosteikkoalue raivattuna.
Alkutalvi oli erittäin vähäluminen. Koneenkuljetusreitti, joka samalla toimi
puunkuljetusreittinä, poljettiin moottorikelkalla. Noin kahden viikon mittainen
pakkasjakso, jonka aikana kovimmat pakkaset olivat runsaat 20 asetetta, riitti
jäädyttämään suon niin, että puiden kuljetus oli mahdollista. Puut poistettiin
talkootyönä noin 15 talkoolaisen voimin yhden päivän aikana.
Pakkasjakson jälkeen seurasi useita viikkoja kestänyt lauha jakso. Sen aikana
uutta lunta satoi vähän, mutta koneenkuljetusreittiä poljettiin kuitenkin
moottorikelkalla pari kertaa. Bandwagen oli varattu tähän tehtävään, mutta sitä
ei vähäisen lumimäärän vuoksi käytetty.
Helmikuun puolivälissä tutkittiin jäätyneen turvekerroksen paksuutta. Tutkimus
tehtiin porakoneella kairaamalla pitkällä 12 mm:n puuterällä. Poljetuilla
osuuksilla jäätyneen kerroksen paksuudeksi todettiin noin 40 senttiä. Samalla
tutkittiin kovan pohjan korkeusasema työntämällä 10 mm:n terästanko
poranrei’istä; syvimmillään kovan pohjan todettiin olevan noin kaksi metriä
suunnitellun padotustason alapuolella.
Osa alueista, joilla koneen tulisi liikkua, oli polkematta. Siellä oli myös puun
poiston jälkeen oksia ja risuja ja niiden lomassa suojaavaa lunta. Turvekerros
oli näillä kohdin jäässä vain parinkymmenen sentin paksuudelta. Toisaalta kova
pohja oli täällä vain noin metrin syvyydessä, joten suurta riskiä koneen
vajoamiselle ei ollut. Alueet poljettiin moottorikelkalla myöhemmin.
Suunnitellulla kosteikkoalueella todettiin runsaasti paannejäätä. Kaivettu
kuivatusoja oli ilmiselvästi tukkeutunut suppoutumisen seurauksena, ja vettä
valui syntyneen jääkerroksen päälle, mihin se edelleen jäätyi. Ohuen
lumikerroksen alla oli paikoitelleen vettä. Paannejään todettiin kohonneen noin
15 senttiä suunnitellun padotustason yläpuolelle. Toisin sanoen, jos
kynnysrakenteet olisivat olemassa, ne olisivat jääneet paannejään sisään.
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Mahdollisten vettymisvahinkojen kannalta tilanne on hyvä: on osoitettavissa,
että paannejää nostaa vettä alueella padottavista rakenteista riippumatta. On
jopa mahdollista, että paannejään syntymisen kannalta tilanne helpottuisi, sillä
selkeämpi padotusallas auttaisi jääkannen syntymistä ja virtausreittien
pysymistä avoimena. Toisaalta pintavalutus kynnyksen yli selkeyttäisi
virtausreittejä ja ainakin hidastuttaisi paannejään syntymistä kynnyksen
alapuolelle. Tilanne oli tarpeen dokumentoida vastaisen varalle.
Ennen rakentamista todettu paannejääalue merkittiin maastoon merkkinauhoilla
mahdollisten myöhempien vaikutusten toteamiseksi.
Maastoon merkinnän kannalta kohde oli yksinkertainen suoraviivaisuutensa
ansiosta. Kulmapisteet mitattiin maastossa näkyvistä kohteista, pääasiassa
ojista. Suunniteltu padotus oli erittäin pieni, eikä korkeusasemaa ollut tarpeen
erikseen vaaita. Päätoimenpiteitä olivat valtaojan tukkimien ja suunnitellun
hirsisuisteen rakentaminen jakamaan virtausta mahdollisimman laajalle
alueelle.
Suunniteltu suiste sijaitsi hyvin pehmeällä suolla. Huonon kantavuuden vuoksi
rakentaminen voitiin tehdä vain talvella. Tällaisessa kohteessa turve kelluu, ja
suisteen korkeus vaihtelee sen mukaan. Suistetta ei voi rakentaa kiinteään
korkeuteen. Suiste päätettiin rakentaa jäätyneen suon päälle ja antaa sen
vajota suon sulaessa. Tarvittava padotus kohteessa oli hyvin pieni, alle
kymmenen sentin luokkaa. Arvioitiin, että osaksi pintaturpeeseen vajoava
rakenne pystyy saamaan aikaan riittävän padotuksen.
Suisteeseen tarvittava puutavara hankittiin läheiseltä metsätilalta. Puut
kaadettiin ja kuljetettiin moottorikelkalla suoraan kohteelle. Maanomistajalle
korvattiin puut kantohinnan mukaan. Määrän arvioinnin hoiti talkoisiin
osallistunut jakokunnan edustaja.

B2.3 Rakentaminen
Kosteikon rakentaminen liitettiin tarjouspyyntöön, joka sisälsi töitä kaikkiaan
viidessä kohteessa. Tarjous pyydettiin sekä tuntiveloitusperusteisena että
kokonaisurakkana. Kosteikkoalueen olosuhteet kuvattiin tarjouspyynnössä
seuraavasti:
”Kohde on rakennettava kosteikko. Yleissuunnitelma on
liitteenä. Kohteelle on jäädytetty kulku-ura, jossa jäätyneen
turpeen paksuudeksi on todettu noin 40 senttiä. Kohteessa
valtaojaksi aikanaan kaivettu oja katkaistaan
maapenkereellä, joka ojan kohdalla vahvistetaan
suodatinkankaalla. Padotusta varten rakennetaan noin
sadan metrin mittainen, noin puoli metriä maanpinnan
yläpuolelle ulottuva maapenger valtaojan katkaisukohdasta
alkaen. Penkereeseen tarvittavat massat otetaan kaivamalla
100

Vesienhoidon käsikirja |
penkereen ”oikealta” puolelta (ks. kartta). Jäätynyt turve on
penkereen alta poistettava. Penkereen ”vasemmalla”
puolella olevaa ojaa ei saa täyttää.
Veden ohjaamiseksi pintavalutukseen katkaistavan valtaojan
varteen rakennetaan noin 40 metriä hirsisuistetta. Tilaaja
hankkii tarvikkeet ja tarvittavan miestyön. Suisteen
rakentamista ei tarvitse sisällyttää kiinteähintaiseen
tarjoukseen, vaan tämä osa työstä tehdään
aikaveloituksena.
Koneen työskentelyalueella jään ja jäätyneen turvekerroksen
paksuus on mittausten mukaan noin 40 senttiä. Alueella on
paannejäätä ja lumen alla myös vettä siksi, että valtaoja on
jäätynyt umpeen, jolloin vesi leviää jääkerroksen päälle.
Epämääräisten vesiolojen vuoksi alueella voi paikoitellen olla
vähemmän jäätä. Pisteen A (ks. kartta) ympäristössä
jäätynyt turvekerros voi olla ohuempi. Toisaalta alueella on
kantoja ja juuria, jotka parantavat kantavuutta. Kovan pohjan
etäisyys maan pinnasta on pisteessä A noin 1 metri ja
pisteissä B ja C noin 2,1 metriä.”
Kokonaishintaurakkaa ei sovellettu. Suuri epävarmuus kohteen olosuhteissa ja
siitä johtuvat riskit osoittautuivat urakkahinnoittelun kannalta ylivoimaisiksi.
Jälkikäteen arvioiden aikaveloitusperusteinen työ oli oikea valinta - niin tässä
kuin muissakin kohteissa.
Tarjouskilpailun voittaneella urakoitsijalla oli hyvä kalusto, kokemus ja
osaaminen. Kaivutyötä varten alueelle kuljetettiin kolme kaivulavaa, mitoiltaan
n. 2,5 x 6 metriä. Näistä kaksi oli aina kerrallaan koneen alla ja yhtä siirrettiin
eteenpäin. Kaivulavat tuotiin lavetilla kohteelle jäädytettyä kulku-uraa pitkin.
Kaivukone kulki matkan kävellen. Kantavuusongelmaa kummassakaan
kuljetuksessa ei ollut.
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Kaivulavat tuotiin kohteelle lavetilla.
Aluksi rakennettiin suunniteltu maapenger. Liikkeelle lähdettiin ”maan puolelta”
ja edettiin kohti syvempää suota. Jäätynyt turve poistettiin penkereen paikalta,
ja vierestä kaivettiin penkereeseen pääasiassa moreenia. Padottavaa
rakennetta ei voitu rakentaa penkereenä perille asti, koska kivennäismaa vajosi
kovin syvälle eikä materiaalia penkereeseen kohtuudella voitu kaivaa. Niinpä
loppuosa padottavasta penkereestä päätettiin korvata hirsisuisteella.
Kelluvan suisteen rakentaminen oli sinänsä yksinkertaista. Jäätyneeseen
turpeeseen puhkaistiin reikä pystypaalujen kohdalle noin puoli metriä tukin
kummastakin päästä kaivinkoneen kauhan nurkalla. Reikään painettiin
pystypaalut kovaan pohjaan saakka. Paaluja vasten asetettiin päällekkäin kaksi
tukkia. Sen jälkeen painettiin toiset pystypuut tukkien toiselle puolelle niin ikään
kovaan pohjaan saakka, jolloin tukit jäivät pystypuiden väliin. Pystypaalujen
yläpäät sidottiin toisiinsa paksulla kuparilangalla.
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Kelluvaa suistetta rakennetaan kaivulavojen päältä.
Osa pystypaaluista jäi hieman vinoon, kiilamaiseen asentoon. Tämä saattaisi
estää hirsien painumisen. Virhe huomattiin ja paaluja lovettiin moottorisahalla
niin, että hirsien laskeutuminen varmistui.
Kelluvaan suisteeseen jäi aika paljon rakoja, joista vesi saattaisi ”karata”. Sen
vuoksi hirsiin kiinnitettiin noin metrin levyinen kaistale suodatinkangasta. Noin
puoli metriä kankaan alahelmaa jätettiin vapaasti suon pinnalle ja painotettiin
ylimääräisellä irtotukilla. Ajateltiin, että tukki mahdollistaa tarvittaessa
liikkumisen suistetta pitkin sulan kauden aikana. Esteettiseltä kannalta on
kiusallista, että suodatinkangasta on saatavana vain valkoisena.

Kohde rakennettuna valmiiksi
Kohde tarkastettiin kesäkuun alussa kun suo oli sulanut. Todettiin, että rakenne
toimi täysin suunnitellulla tavalla. Jään päälle rakennettu suiste oli paikoitellen
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hieman ”jumissa”, mutta jalalla painaminen riitti pudottamaan kiilautuneet hirret
paikalleen. Ylimääräinen irtopuu suisteen juurella mahdollisti liikkumisen
suistetta pitkin, joskaan helppoa tämä ei ollut. Irtopuut kelluivat osaksi mutta
eivät ajelehtineet, koska esteenä oli kasvillisuutta.

Suiste kesäkuun alussa. Padotusta suisteen takana on noin viisi senttiä
Toinen tarkastuskäynti tehtiin heinäkuun lopussa. Rakenteen todettiin edelleen
toimivan hyvin. Koko kosteikkoalue oli voimakkaasti kasvittunut. Hirsisuiste oli
peittynyt jokseenkin kokonaan kasvillisuuden taakse, ja esteettiseksi haitaksi
pelätty valkoinen suodatinkangas oli sen myötä häipynyt näkyvistä.

Heinäkuun lopulla kosteikko oli voimakkaasti kasvittunut ja rakenteet
piiloutuneet.
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B2.4 Seuranta
Kohteen toimintaa tarkkaillaan erilaisissa olosuhteissa. On osoittautunut, että
rakenne toimii ongelmitta. Mahdollisen suppojään seurannassa vertailukohtana
on suppojään alue talvella 2014, jolloin hanketta ei vielä ollut toteutettu. Alueen
omistaja on ilmaissut epäilevänsä vettymishaittaa. Hanke on toteutettu
sopimuksen mukaisesti, ja sopimukseen sisältyy korvausvelvollisuus, mikäli
haittoja ilmenee. Toistaiseksi myöskään viranomaiset eivät ole todenneet
vettymisen lisääntymistä hankkeen johdosta.
Kohteen vaikuttavuutta ei ole tutkittu analyyseillä, koska vesinäytteiden
ottaminen varsinkin kohteen alapuolelta on jokseenkin mahdotonta. Yleisestikin
näytteenotto kohteelta on hankalaa etäisen ja erämaisen sijainnin vuoksi.
Hankkeen ohjausryhmässä päätettiin, että vaikuttavuutta tutkitaan analyysein
muissa yhdistyksen kohteissa.

B3. Kunnostusten vaikuttavuus

B3.1 Tarkkailun järjestäminen
Jäälinjärven valuma-alueen kunnostusten tavoitteena on:
1. vähentää valuma-alueelta Jäälinjärveen päätyvää kiintoainetta, joka on
pääasiassa rautasaostumaa
2. vähentää valuma-alueelta Jäälinjärveen päätyvää ravinnekuormitusta
Jäälinjärveen päätyvän kiintoaineen ja ravinteiden yhteisvaikutus heikentää
järven käyttökelpoisuutta mm. uimiseen. Kiintoainetta kertyy löyhäksi
sedimentiksi kaikkialle järveen. Ravinteet ja erityisesti niiden liukoiset fraktiot
lisäävät mm. sinilevän ja limalevän esiintymistä järvessä. Herkästi liikkuva
kiintoaine tarttuu tiukasti iholle ja muille pinnoille siksi, että limalevä lisää
tarttuvuutta.
Kosteikon perustamisen vaikutusta ravinne- ja kiintoainekuormitukseen on
tutkittu Korteojan kosteikolla kesällä 2014 ja2015 sekä Kalamäen kosteikolla
kesällä 2015. Tässä raportoidaan pääasiassa kesän 2015 tutkimustulokset.
Vaikutusten selvittämiseksi rakenteiden ylä- ja alapuolelta otettiin näytteet,
joiden analyysituloksia verrattiin keskenään. Näytteet otettiin kuusi kertaa kesä
aikana. Kolmella näytteenottokerralla parametreja analysoitiin laajemmin ja
kahdella kerralla suppeammin. ”Laaja” analyysivalikoima oli seuraava:
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väri
Klorofylli-A
pH
kiintoaine
hehkutusjäännös
sameus
kokonaistyppi
ammoniumtyppi
nitriitti-nitraattityppi
kokonaisfosfori
fosfaattifosfori
rauta
mangaani

”Suppeaan” analyysivalikoimaan kuuluivat väri, pH, kiintoaine ja sameus.

Kartta näytteenottopisteistä. Umpinaiset ympyrät ovat ”pysyviä”
näytteenottopisteitä ja avoimet ympyrät vuosien 2014 ja 2015 tutkimukseen
käytettyjä pisteitä.
Ravinteista tärkeimmät ovat ns. liukoiset fraktiot (fosfaattifosfori,
ammoniumtyppi, nitraatti-nitriittityppi), sillä ne ovat eliöstölle helppokäyttöisessä
muodossa. Jo aiemmista tutkimuksista tiedetään, että ravinteiden liukoiset
fraktiot kuluvat Jäälinjärvessä lähes loppuun. Silläkin perusteella on ilmeistä,
että nämä pitävät yllä rehevyyttä järvessä.
Keskeisimmät tulokset on esitetty jäljempänä esitetyissä graafeissa.
Taulukkomuotoiset tulokset ovat yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa
www.kiiminginjaalinvedet.net.

106

Vesienhoidon käsikirja |

B3.2 Keskeiset tulokset
B3.2.1 Kiintoaine

Kaavio kiintoaineesta
Korteojan kosteikko näyttäisi lisäävän kiintoaineen pitoisuuksia paitsi jos
tuloveden pitoisuus on hyvin korkea. Tämä on mahdollista siksi, että
kosteikkoalue on uusi ja sijaitsee suolla, jonka kautta ohjataan virtaamaan koko
Korteojan vesi. Virtausreittiä on kaivettu vielä talvella 2015. On hyvin
mahdollista, että virtaustilan muuttumisen seurauksena suolta on huuhtoutunut
kasvinosia ym. orgaanista ainesta. Toisaalta myös raudan pitoisuudet
useimmiten kasvavat, eikä ilmiölle ole toistaiseksi selitystä.
Kiintoainepitoisuudet eivät kuitenkaan ole erityisen korkeat. Uuden
pintavalutuskentän toiminnan vakiintuminen uusiin olosuhteisiin saattaa kestää
useita vuosia.
Kalamäen kosteikko oli käytössä vain osittain, sillä kohde valmistui vasta
syyskuussa. Kiintoaineen osalta tutkimustulokset ovat mielenkiintoiset;
pitoisuudet pienenivät kosteikossa systemaattisesti ja huomattavasti. Myös
raudan ja mangaanin pitoisuudet pienenivät. Läpi kesän jatkunut tulva
vaikeuttaa päätelmien tekemistä. Karkean laskelman mukaan Kalamäen
kosteikkoon jäi kiintoainetta noin 20 tonnia.
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Syksyllä 2014 Kokko-ojan haarassa oli nähtävillä runsaasti sedimentoitunutta
saostumaa. Kun vedenpintaa alennettiin padoilla, havaittiin, että padottuun
uomaan oli pysähtynyt erittäin runsaasti saostumaa. Kertymää pumpattiin pois
uomasta lietepumpulla, mutta herkkäliikkeisyytensä vuoksi saostumaa on
vaikea poistaa runsaasta tai virtaavasta vedestä. Havainto johti päätelmään,
että tarvitaan erityinen lietteenpoistojärjestelmä. Sellainen on rakennettu
Kalamäen kosteikkoon vuonna 2015 ja Kokko-ojan haaraan talvella 2016.

Lietekertymää Kokko-ojan haarassa.
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B3.2.2 Fosfaattifosfori

Kaavio PO4-P
Korteojan ravinnepitoisuudet ovat tyypillisesti korkeat pääasiassa siksi, että
Korteojaan on päätynyt jätevesiä. Lisäksi maaperässä on todennäköisesti
jäämiä karjatalouden ravinnepäästöistä. Alueen viemäröinti valmistui vuoden
2014 lopulla eikä karjataloutta enää harjoiteta.
Korteojan kosteikko vähensi selvästi ravinteita. Keski- ja loppukesän tuloksissa
fosfaattifosforin reduktio oli 25 – 40 prosenttia. Myös edellisenä kesänä tulokset
olivat samansuuntaiset lukuun ottamatta yhtä näytettä, johon todennäköisesti
osui jätevesipulssi.
Kalamäen kosteikko oli vielä kesällä 2015 vajaakäytössä eikä kasvillisuutta ollut
kehittynyt. Fosforipitoisuus ei kosteikossa muuttunut.
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B3.2.3 Liukoinen typpi

Kaavio NH4-N
Korteojan kosteikko vähensi liukoista typpeä erittäin merkittävästi.
Ammoniumtyppi poistui lähes kokonaan, ja nitraatti – nitriittitypen pitoisuudet
pienenivät jopa kolmanteen osaan. Tulos oli sama kaikissa analyyseissä, ja
ilmiö havaittiin myös edellisenä kesänä.
Liukoisen typen pitoisuudet alenivat myös Kalamäen kosteikossa tulvasta ja
vajaakäytöstä huolimatta. Ammoniumtypen reduktio on erityisen suuri silloin,
kun tulevan veden pitoisuudet ovat koholla. Liukoisen typen pitoisuudet ovat
Saarisenojassa suhteellisen alhaiset.

B3.3 Päätelmät
Syksyllä 2015 loppukuntoon valmistunut Kalamäen kosteikko näyttäisi
pidättävän kiintoainetta huomattavasti. Vaikka tulva jatkui melkein läpi kesän ja
vaikka kosteikko oli suurimman osan kesästä vajaakäytössä, karkean
laskelman mukaan Kalamäen kosteikkoon jäi kiintoainetta noin 20 tonnia kuivaaineena määritettynä. Korteojalla kiintoainepitoisuus ei analyysitulosten
mukaan vähentynyt. Visuaalisten havaintojen perusteella Korteojan vesi näytti
käsittelyn alapuolella selvästi paremmalta kuin yläpuolella. Todennäköisesti
haitallista rautasaostumaa on pidättynyt kosteikkoon ja pintavalutukseen, mutta
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toisaalta suolta on huuhtoutunut veteen orgaanista ainesta, joka näkyy
analyysituloksissa. Virtauksesta sivuun jääneessä uoman osassa, joka
purkautuu pääuomaan käsittelyn alapuolella, rautasaostuman muodostuminen
on voimakasta ja saattaa heijastua tuloksiin. Tilannetta on syytä seurata
useamman vuoden ajan, kunnes olosuhteet vakiintuvat.
Kokko-ojan tehtiin erittäin tärkeä visuaalinen havainto syksyllä 2014, kun
padotuissa uomissa havaittiin paljon patoihin pysähtynyttä rautasaostumaa.
Tämä havainto johti päätelmään, että vesienhoitorakenteita on täydennettävä
erillisillä lietteenpoistojärjestelmillä. Sellaiset on rakennettu Kalamäen
kosteikkoon vuonna 2015 ja Kokko-ojan haaraan talvella 2016.
Ravinteiden osalta Korteojan kosteikko näyttää tehokkaalta. Ammoniumtyppi
poistui lähes kokonaan, ja nitraatti-nitriittitypen poistuma on kahden
kolmasosan luokkaa. Liukoista fosforin poistui noin neljäsosa. Typpeä poistui
myös Kalamäen kosteikossa, mutta fosforipitoisuus ei muuttunut.
Vaikuttavuutta on tarkoitus seurata samalla tavalla useiden vuosien ajan.

B4. Kunnostushankkeen arvostus ja hyöty

Vesistökunnostuksen arvostusta on tutkittu kahdessa hankkeessa alueella:
1. Suomen ympäristökeskus. ”Asukkaiden näkemykset ja halukkuus osallistua
vesienhoitoon Kalimenjoen valuma-alueella.” Suomen ympäristökeskuksen
raportteja 18/2013.
2. Elina Keskitalo: Jääli – Koiteli – maastotietoreitti. Julkaisematon.
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksessa tehtiin laaja kyselytutkimus.
Kyselylomake lähetettiin Jäälin – Kellon väliselle alueelle lähes joka toiseen
talouteen eli yhteensä 1632 lomaketta. Tutkimusalueella (Kalimenjoen valumaalue) asuu noin 12 000 ihmistä.
Elina Keskitalo puolestaan laati suunnitelman Jääli – Koiteli maastotietoreitistä,
haastatteli Koitelin alueen yrittäjiä sekä valmisteli erikseen asukkaille ja
erikseen Jäälin koulujen opettajille suunnattavan kyselytutkimuksen.
Asukaskyselyn lomake jaettiin Jäälissä kaikkiin noin
tuhanteenyhdeksäänsataanviiteenkymmeneen postilaatikkoon. Jäälin koulujen
kaikki noin 60 opettajaa saivat kyselyn sähköisesti rehtorien välittämänä.
Molempien kyselytulosten yksi keskeinen funktio varsinaisen tutkimuksen
lisäksi oli jakaa tietoa tehdyistä ja meneillään olevista kunnostustöistä. Osaksi
tästä syystä lomakkeita lähetettiin paljon.
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B4.1. Jääli – Kello-tutkimus
Suomen ympäristökeskuksen arvottamistutkimusraportti löytyy Kiimingin –
Jäälin vesienhoitoyhdistyksen nettisivuilta osoitteesta
http://vesienhoitoyhdistys.files.wordpress.com/2013/06/arvottamistutkimusrapor
tti-270613.pdf sekä Suomen ympäristökeskuksen sivuilta osoitteesta
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40072/SYKEra_18_2013.pdf?se
quence=1
Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää asukkaiden suhtautumista vesistöön ja
vesienhoitoon. Erityisteema oli maksuhalukkuuden selvittäminen, ts. olisivatko
asukkaat valmiit maksamaan siitä, että vesistöjä saatetaan nykyistä parempaan
kuntoon. Tätä teemaa testattiin kahdella eri kyselylomakkeella. Toisessa
kysyttiin periaatteellista maksuvalmiutta ja toisessa annettiin mahdollisuus
maksaa.
Enemmistölle vastaajista Oulun seudun pienvesistöjen vaaliminen ja
kunnostaminen oli erittäin tärkeää, ja käytännön kunnostustoimiin oli
osallistunut lähes kymmenesosa vastaajista. Vastanneiden yksimielisyys
vesistöjen suuresta vaikutuksesta asuinympäristön viihtyisyyteen osoitti, että
vesimaisemalla ja vedenlaadulla on merkitystä asukkaille. Vaikka vesistöt ja
niiden kunnostus koettiin tärkeiksi, vastuu vesistöjen tilan parantamisesta
koettiin kuitenkin olevan vesistöjen pilaajilla ja yhteiskunnalla.
Kyselytutkimuksen vastausprosentti oli 31. Vastauksista 35 prosenttia tuli Jäälin
postinumeroalueelta. Jääliläisistä vastaajista 43 prosenttia ilmoitti olevansa
valmiita osallistumaan vesien hoitoon talkootyöllä ja 32 prosenttia maksamaan
yhdistyksen jäsenmaksun. 15 prosenttia ilmoitti olevansa valmis lahjoittamaan
kertaluonteisen vesienhoitomaksun, ja 11 henkilöä maksoi sen saman tien.
Kaksi vastaajaa ei ollut tyytyväinen yhdistyksen toimintaan, ja 15 vastaajaa
epäili vesienhoitotoimien tehokkuutta siinä määrin, ettei ollut valmis maksuihin.
Maksuista kieltäytymisen tärkein syy varattomuuden ohella oli, että
yhteiskunnan tulisi pystyä rahoittamaan vesienhoidon kustannukset.
Kysely tehtiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Kellon
kyläyhdistyksen ja Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen kesken.
Kyselylomakkeen valmisteluun panostettiin erityisen paljon.

B4.2. Jääli-Koiteli -tutkimukset
Maantieteen opiskelija Elina Keskitalo laati maastotietoreittisuunnitelman Jäälin
ja Koitelin välille. Koitelinkoski on Pohjois-Pohjanmaan merkittävimpiä
luontokohteita. Alueelle on kehittynyt virkistys- ja matkailukäyttöä palvelevaa
infraa. Alueella on pienimuotoista yritystoimintaa. Jäälissä puolestaan on noin
5000 asukasta ja kaksi suurehkoa koulua.
Jääli – Koiteli – reitti on linjattu joidenkin vesienhoitorakenteiden kautta. Tämä
on antanut luontevan mahdollisuuden selvittää polkukyselyn yhteydessä
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käyttäjien kiinnostusta vesienhoitoon. Reitin varressa annettava informaatio on
suunniteltu myös koulujen hyödynnettäväksi. Opetussuunnitelmien tavoitteet eri
oppiaineissa on otettu huomioon informaatiota suunniteltaessa. Reittihanketta
ei toistaiseksi ole toteutettu.

B4.2.1 Koitelin matkailuyrittäjät
Koitelin matkailuyrittäjät pitivät reittisuunnitelmaa erittäin kannatettavana ja
näkivät sille runsaasti hyöydyntämismahdollisuuksia erilaisten aktiviteettien
tapahtumaympäristönä. Yrittäjät eivät maininneet vesienhoitoa
vetovoimatekijänä. Tämä mitä ilmeisimmin johtuu siitä, että he ovat keskittyneet
vesielementtien hyödyntämiseen koskiympäristössä, ja vesienhoitotoiminta
sekä siihen liittyvät rakenteet ovat heille vieraita. Pääosa
vesienhoitoaktiviteeteista onkin lähellä Jääliä ja kauempana Koitelista.
Haastatellut yrittäjät osoittautuivat varsin innovatiivisiksi, ja epäilemättä myös
vesienhoito muotoutuisi heidän markkinoinnissaan vetovoimatekijäksi, mikäli
reittihanke toteutuisi.

B4.2.2 Jäälin-Välikylän asukkaat
Kaikkiin Jäälin alueen postilaatikoihin (1950 kpl) jaettiin maastotietoreittiä
koskeva kyselylomake, joka sisälsi myös vesienhoitoa koskevia kysymyksiä.
Kyselylomake on liitteenä 15. Kyselyyn saattoi vastata joko sähköisesti
yhdistyksen nettisivujen kautta tai palauttamalla paperilomake Jäälin KSupermarkettiin. Vastauksia saatiin 175 kpl. Näistä yli puolet annettiin
sähköisinä.
Vastaajiksi olivat selvästi valikoituneet aktiiviset liikkujat. Noin 90 prosenttia
ilmoitti liikkuvansa lähiluonnossa viikoittain tai ainakin muutaman kerran
kuukaudessa. Tämä näkyi myös vastausten sisällössä. Polkuhanketta piti
erittäin kiinnostavana neljä viidestä vastaajasta, ja loppujenkin mielestä hanke
oli melko kiinnostava. Tärkein vetovoimatekijä oli retkeily ja toiseksi tärkein
kulkeminen Jäälistä Koiteliin. Opastetauluilla ja vesien kunnostuksella oli
lähtemisen motiivina pienempi osa. Lähes kaikki kulkisivat reitin kävellen, mutta
kaksi kolmesta lisäksi hiihtäisi. Lähes puolet haluaisi kulkea reitin
maastopyörällä.
Vaikka reitiltä saatava tieto ei ollut tärkeä syy lähteä reitille, opastauluista
saatava tieto kuitenkin kiinnosti. Eniten kiinnostivat alueen historia (Kalamäki),
jääkauden jäljet, kasvit ja eläimet. Myös vesienhoidosta oltiin kiinnostuneita,
samoin metsätaloudesta joskin hieman vähemmän.
Vastaajista 89 prosenttia piti vesienhoitoa erittäin tai melko kiinnostavana.
Kaksi kolmesta arvioi käyvänsä kohteilla vähintään muutaman kerran. Eniten
kiinnostivat maisema ja linnut, mutta myös vesienpuhdistusprosessi.
Vastaajista 33 prosenttia piti patorakenteita erittäin kiinnostavina ja 54
prosenttia melko kiinnostavina.
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Vastausprosentti jäi alhaiseksi, mutta toisaalta vastanneet ilmaisivat suurta
kiinnostusta vesienhoitohankkeita kohtaan. Lukumääräisesti vesienhoidosta
kiinnostuneita oli paljon suhteessa Jäälin asukasmäärään.
Vesienhoitoyhdistyksen jäseniä vastaajista oli noin neljännes.

B4.2.3. Jäälin opettajat
Jäälin koulujen opettajille lähetettiin sähköinen kyselylomake (liite 16)
rehtoreiden kautta sähköpostin välityksellä. Saatekirje on liitteenä 17. Esikoulun
opettajille kysely lähetettiin suoraan. Kolme päivää ennen vastausajan
päättymistä lähetettiin muistutus samalla tavalla. Vastauksia saatiin yhteensä
vain kuusi; vastausprosentti jäi siis alle kymmenen. Yksi vastaus tuli
esikoulusta, kolme Jäälin koulusta (ala-aste) ja kaksi Laivakankaalta (yläaste).
Toisaalta vastaajat olivat paneutuneet aiheeseen todella hyvin ja ideoivat
hanketta monissa vapaissa vastauksissaan.
Vastanneiden keskuudessa suunnitelma herätti paljon innostusta. Neljä
vastaajaa arvioi käyvänsä reitillä oppilaiden kanssa muutaman kerran
vuodessa. Reittivalikoimaa ja –pituuksia pidettiin sopivina. Kiinnostavimmat
aiheet olivat vastaajien mielestä linnut, puolukka ja mustikka, roskaaminen,
sammakot, havupuut sekä kyy. Järvi ja sen ravintoketju kiinnostivat
kohtalaisesti. Vähiten kiinnostivat sähköjärjestelmä ja jääkauden muodostumat
(suppa, harjut). Joitakin eläin- ja kasvilajeja toivottiin lisättäväksi. Kalamäen
historiasta tuli uutta tietoa.
Vesienhoidosta kysyttiin näkemyksiä erikseen. Tässä yhteydessä toivottiin
esittelyjä oppitunneille ja reiteille. Kalamäen kosteikko nähtiin mahdollisuutena.
Teknis-taloudellisten kysymysten (vesienhoito, sähköjärjestelmä, metsätalous
yms.) arvioitiin kiinnostavan lähinnä aikuisia ja soveltuvan myös yläkoululaisille.

B4.3 Yhteenveto tutkimuksista
Lähes kaikki asukkaat pitävät vesistöjä arvokkaina. Huomattava osa heistä on
periaatteellisella tasolla valmiita osallistumaan vesistöjen kunnostukseen joko
talkootyöllä, maksamalla hoito-organisaation jäsenmaksuja ja jopa
rahalahjoituksin. Käytännössä osallistuminen ja maksuvalmius jäävät
huomattavasti vähemmäksi. Pieni osa asukkaista on kuitenkin antanut rahallista
tukea, kun siihen on annettu mahdollisuus. Toisaalta kansalaiset ovat tottuneet
siihen, että huolenpito vesistöistä kuuluu yhteiskunnalle. Monet asukkaat eivät
ole tiedostaneet, miten yhteiskunnan niukkenevat resurssit vaikuttavat
vesistöjen kunnostukseen. Omatoimisuus ei vielä ole noussut laajaan
tietoisuuteen.
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Kyselytutkimusten mukaan myös itse vesienhoitorakenteet ja puhdistusprosessi
kiinnostavat luonnossa liikkuvia silloin, kun rakenteet liittyvät luontevasti
ulkoilureitteihin. Yksin ne eivät kuitenkaan ole riittävä syy ulkoiluun ryhtymiselle,
eikä niillä voida lisätä ulkoiluharrastusta. Vaikka opettajien kiinnostus
mahdollisuudesta käyttää vesienhoitorakenteita opetuksen tukemiseen oli kovin
vähäistä, jotkut opettajat näkivät vesienhoidossa paljon mahdollisuuksia ja
arvioivat käyvänsä vesienhoitokohteilla oppilaiden kanssa.
Vesienhoitorakenteiden yhteydessä jaettava informaatio lisää ihmisten
ympäristötietoisuutta.
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1. Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen perustamiskokouksen pöytäkirja
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4. Jäälin vesivisio
5. Vesienhoitosuunnittelun tarjouspyyntö. Esimerkki.
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LIITE 1

PÖYTÄKIRJA

19.4.2011

Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistyksen perustamiskokous
Aika:
Paikka:
Läsnä:

19.4.2011 klo 19
Jäälinmaja, Jääli
Juha Lumila
Kari Tiri
Eero Laine
Jari Laru
Birger Ylisaukko-oja
Esko Pyky
Tapani Siira
Petteri Lahtela
Risto Lohi
Ismo Uuskoski
Esko Tornberg
Teijo Tolppa
Paavo Vehkomäki
Tuomo Ekdahl
Jyri Ilvesluoto
Pekka Kiviahde

1. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimi Juha Lumila ja sihteerinä Birger
Ylisaukko-oja. Päätettiin, että pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki, jotka
haluavat tulla yhdistyksen perustajajäseniksi.
2. Yhdistyksen perustaminen
Päätettiin perustaa Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys, hyväksyä sille
tämän pöytäkirjan liitteenä olevat säännöt ja rekisteröidä yhdistys.
3. Jäsenten maksut
Päätettiin, ettei jäseniltä peritä liittymismaksua. Henkilöjäsenen
jäsenmaksuksi päätettiin 20 euroa ja yhteisöjäsenen 60 euroa vuodessa.
4. Hallituksen kokoonpano
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Laine. Hallitukseen
päätettiin valita puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä ja heille
numerojärjestyksessä neljä varajäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi
valittiin
Esko Pyky
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Jari Laru
Tapani Siira
Birger Ylisaukko-oja
ja varajäseniksi numerojärjestyksessä
1.
2.
3.
4.

Paavo Vehkomäki
Juha Lumila
Ismo Uuskoski
Tuomo Ekdahl

5. Toiminnantarkastaja
Toiminnan tarkastajaksi ensimmäiselle tilikaudelle valittiin Risto Lohi ja
hänen varamiehekseen Heikki Airio.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.47.
Perustajajäsenten allekirjoitukset:

Juha Lumila

Kari Tiri

Eero Laine

Jari Laru

Birger Ylisaukko-oja

Tapani Siira

Petteri Lahtela

Risto Lohi

Esko Pyky

Tuomo Ekdahl

Esko Tornberg

Ismo Uuskoski

Paavo Vehkomäki

Teijo Tolppa

Kaikki perustajajäsenet ovat yli 15-vuotiaita Suomen kansalaisia Kiimingin
kunnasta.

Liite:

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen säännöt (Liite 3)
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LIITE 2

Perustamiskirja

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys
-nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille liitteenä
olevat säännöt.

Jäälissä 19.4.2011

Perustajajäsenten allekirjoitukset:
Juha Lumila
Eero Laine
Birger Ylisaukko-oja
Petteri Lahtela
Esko Pyky
Esko Tornberg
Teijo Tolppa

Kari Tiri
Jari Laru
Tapani Siira
Risto Lohi
Tuomo Ekdahl
Ismo Uuskoski
Paavo Vehkomäki

Kaikki perustajajäsenet ovat yli 15-vuotiaita Suomen kansalaisia Kiimingin
kunnasta.

Liite: Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen säännöt (Liite 3)
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LIITE 3

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys.

2. Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä vesistöjen virkistyskäytölle,
ympäristön viihtyisyydelle ja luonnon monimuotoisuudelle parantamalla vesistöjen
tilaa ja myöhemmin pitämällä yllä saavutettua tilaa niillä Kiimingin ja Jäälin alueilla,
joilta vedet virtaavat Jäälinojan kautta Kalimenjokeen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 toteuttaa vesistöjen kunnostukseen liittyviä hankkeita ja hakee niille
tarvittavia lupia
 jakaa tietoa, järjestää talkoita ja suorittaa muita vastaavia toimenpiteitä, jotka
edistävät vesistöjen tilan ylläpitoa tai parantamista
 tuo esiin näkemyksensä vesistöihin vaikuttaviin toimenpiteisiin
 seuraa vesistöjen tilaa
 hankkii ja omistaa vesistöjen kunnossapitoon tarvittavia varusteita ja laitteita
 antaa lausuntoja ja tekee esityksiä muista vesistön käyttöä ja hoitoa koskevista
asioista
 hankkii alueiden omistajien ja kalastuskuntien suostumukset hankkeiden
toteuttamista varten
 pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin yhdistyksen toimintaan liittyviin
sidosryhmiin
Toimintansa ja hankkeidensa rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä liittymis- ja
jäsenmaksuja ja hakea ja ottaa vastaan julkista tukea ja avustuksia. Yhdistys voi
järjestää arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan sekä harjoittaa pienimuotoista
yleisölle suunnattua kahvila- ja buffettoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa tai
enintään yhdessä liikepaikassa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta.
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4. Jäsenet
Yhdistyksessä on henkilöjäseniä ja yhteisöjäseniä. Jäsenyys edellyttää, että jäsen
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Hallitus voi lisäksi hyväksyä kannatusjäseneksi yksityisen henkilö tai
oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyslaissa säädetyillä perusteilla. Jäsenen
katsotaan eronneen, jos jäsen on jättänyt vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta
kolmelta vuodelta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut
Vuosikokous päättää jäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksuista erikseen
kullekin jäsenryhmälle. Yhteisöjäsenten maksut ovat suuremmat kuin henkilöjäsenten.
Jäsenen erotessa tai tultua erotetuksi yhdistyksestä liittymismaksua ja
eroamisvuodelta maksettua jäsenmaksua ei palauteta.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu
puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä ja enintään
yhtä monta, numerojärjestyksessä valittua varajäsentä. Varsinaisen jäsenen estyneenä
ollessa toimivaltainen varajäsen on pienimmällä järjestysnumerolla valittu, kulloinkin
saapuvilla oleva varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja mukaan
lukien, on paikalla. Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen toimikausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.
Hallitus päättää tarpeellisten toimihenkilöiden ottamisesta. Hallitus valitsee
rahastonhoitajan ja päättää tilinkäytön ehdoista.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsuessa tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.
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7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen
muuta jäsentä yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen, on
annettava vuosikokouksen valitsemalle tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään
kuukautta ennen vuosikokousta. Tarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
maaliskuussa.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun
1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä esitettiin
hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa henkilöjäsenillä on kullakin yksi ääni ja yhteisöjäsenellä
kolme ääntä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Päätökset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle sähköpostitse, kirjeitse tai
tekstiviestillä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenten ilmoittamilla
sähköisillä osoitteilla tai, jäsenen niin vaatiessa, kirjeitse, jolloin määräaika luetaan
kirjeen lähettämisestä.
10. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään hallituksen vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen
tarpeellisine asiakirjoineen
5. Esitetään tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto
122

Vesienhoidon käsikirja |
6. Päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
muille vastuuvelvollisille
8. Päätetään alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelman ja tuloja menoarvion vahvistamisesta sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudesta.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Päätetään hallituksen jäsenten
ja varajäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet ja varajäsenet.
10. Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varamies tai
vaihtoehtoisesti tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Valituksi voi
tulla myös tilintarkastusyhteisö.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Saadakseen jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi yhdistyksen
jäsenen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hyvissä ajoin etukäteen niin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.
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LIITE 4

Jäälin vesivisio 2021

Jäälinjärven yläpuolisella valuma-alueella on kaksi vesilintukosteikkoa,
pintavalutuskenttiä ja muita vesienhoitorakenteita. Vesi on palautettu
Saarisenojan alkuperäiseen uomaan Saarisenojanniityllä. Saarisenojan ja
Kokko-ojan varrella on vaellus- ja hiihtoreitit, jotka johtavat Koiteliin sekä
valuma-alueen metsä- ja suoalueille. Vaellusreitit toimivat maastotietopolkuna,
ja siellä esitellään vesistöä ja vesienhoitoa, alueen asutushistoriaa, geologisia
muodostumia, luontotyyppejä ja niiden ominaispiirteitä sekä metsien hoitoa ja
käyttöä. Reittien varrella on lintutorni, laavuja ja nuotiopaikkoja.
Kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutuminen Jäälinjärveen on pienentynyt
kolmannekseen maksimista. Veden väriarvot ovat selvästi parantuneet.
Limalevä- ja sinileväesiintymät ovat pääosin poistuneet eivätkä haittaa uimista
tai muuta virkistyskäyttöä. Jäälinjärven kalastorakenne on terve, ja
virkistyskalastukseen soveltuvat ahven- ja haukikannat ovat hyviä.
Rakennetuilla rannoilla on puustoa ja muuta kasvillisuutta, ja vesimaisema on
pehmentynyt.
Jäälinjärvestä Jäälinojaan virtaavan veden laatu on hyvä. Jäälinojaan tuleva
hulevesi-, jätevesi- ja hajakuormitus on pienentynyt eikä merkittävästi heikennä
Jäälinojan alaosan veden laatua. Jäälinojan vesi soveltuu kauttaaltaan
kasteluun, uimiseen ja peseytymiseen. Kalakannat ovat vahvat.
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LIITE 5

TARJOUSPYYNTÖ
15.9.2011
(ESIMERKKI)

Vastaanottaja

Saarisenojan kosteikkojen suunnittelu, Kiiminki
Tilaaja
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry, Oulu. Yhdistyksen
tavoitteena on parantaa vesistöjen tilaa Jäälinojan valuma-alueella.
Yhdistys pyrkii käynnistämään vesistön kunnostushankkeita
yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, PohjoisPohjanmaan metsäkeskuksen, Kiimingin kunnan, Oulun seudun
ympäristötoimen ja Kiimingin jakokunnan kanssa ja pitää tärkeänä
yhteistoimintaa maanomistajien, asukkaiden ja muiden keskeisten
sidosryhmien kanssa.
Suunnittelukohde
Jäälinjärveen laskevaan Saarisenojaan sekä siihen laskevaan Kokkoojaan suunniteltavat kosteikot (kartta liitteenä)
 Kokkojärvi
 Saarisenojanniitty
 Kalamäki
Kukin kohde suunnitellaan erillisenä ja toisistaan riippumattomana.
Noudatettavat yleiset sopimusehdot
Yleiset konsulttisopimusehdot, KSE 1995
Toimitusaika ja – tapa
Työ on aloitettava viimeistään 10.10.2011, ja suunnitelmien tulee olla
kaikilta osin valmiina viimeistään 16.12.2011.
Työn tuloksena syntyvä aineisto luovutetaan tilaajalle täysin
oikeuksin. Suunnitelmat luovutetaan tilaajalle viitenä paperitulosteena
sekä lisäksi pdf-muodossa niin, että niistä voidaan tulostaa
lisäkappaleita.
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Suunnitelman sisältö, tavoitteet ja prosessi
Konsultin tehtävänä on laatia rakennussuunnitelma ja työselitykset
suunniteltavista kosteikoista. Suunnittelussa on otettava huomioon
seuraavat toiminnalliset tavoitteet:
 kosteikot rakennetaan pääasiassa patoamalla
 kosteikoiden vesitilavuus ja purkautuminen tulee suunnitella niin,
että kukin kosteikko mahdollisimman hyvin tasoittaa virtaamia
alapuolisessa vesistössä
 kosteikoista ei saa aiheutua merkittäviä vahinkoja tai haittoja
metsätaloudelle eikä muulle maankäytölle
 kosteikoiden tulee edistää veden laadun parantumista ja luonnon
monimuotoisuutta; erityisesti on otettava huomioon linnusto
 kosteikkoon tulee kuulua myös avovesialueita
Konsultin tulee selvittää happamien sulfaattimaiden esiintyminen
joko kenttämittarilla tai maanäytteistä kohteissa, joissa tehdään
kaivutöitä.
Tilaaja nimeää suunnitteluun ohjausryhmän. Konsultin tulee nimetä
suunnittelua varten kosteikkosuunnitteluun perehtynyt vastuuhenkilö,
joka osallistuu ohjausryhmän työhön.

Konsultille luovutettavat asiakirjat
Konsultti saa suunnittelua varten käyttöönsä seuraavat asiakirjat:
 peruskartta-aineisto sähköisessä muodossa
 ilmakuvat sähköisessä muodossa
 tulkittu laserkeilausaineisto suunniteltavalta alueelta
 yleispiirteiset hydrologiset tiedot
 tiedot veden kiintoaines- ja ravinnepitoisuuksista

Veloitusperusteet
Tehtävä tulee suorittaa kosteikkokohtaisesti kiinteällä
kokonaishinnalla, joka tulee ilmoittaa tarjouksessa ilman
arvonlisäveroa. Hinnan tulee sisältää tarpeelliset ohjausryhmän
kokoukset konsultin tiloissa sekä suunnitelmien esittelyn yhdessä
tiedotustilaisuudessa. Tarjouksessa on otettava huomioon, että
suunnitelma voidaan tilata joko yhdestä tai useammasta kosteikosta.
Useampia suunnitelmia tilattaessa tilaaja sitoutuu kuitenkin siihen,
että kaikki tässä käsiteltävät suunnitelmat tilataan tarjouskilpailun
voittaneelta konsultilta yhdellä kertaa.
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Mahdollisia lisätöitä varten tulee ilmoittaa työhön osallistuvien
henkilöiden tuntiveloitushinnat.
Ellei työn aikana toisin sovita, työ laskutetaan sen valmistuttua
viimeistään 31.12.2011 tai kosteikkokohtaisesti, mikäli suunnitelmat
eivät valmistu samanaikaisesti.

Tarjoukseen liitettävät asiakirjat ja selvitykset
Tarjoukseen tulee liittää
 kaupparekisteriote
 ennakkoperintärekisterin ote
 soveltuvat referenssit
 selvitys työhön osallistuvista henkilöistä ja heidän tehtävistään
 selvitys käytettävistä alikonsulteista ja heidän tehtävistään

Tarjouksen valintaperusteet
Hinta ja konsultin osoittama asiantuntemus.
Tarjouksen jättäminen
Tarjous on osoitettava tilaajalle ja toimitettava suljetussa
kirjekuoressa osoitteella
- - -Tarjouksen on oltava perillä viimeistään 23.9.2011.
Tarjous voidaan antaa määräaikaan mennessä myös sähköpostitse
osoitteella
---Tarjous on tässä tapauksessa annettava samansisältöisenä kirjeitse
kahden päivän kuluessa määräajan päättymisestä.
Sopimussuhde syntyy vasta erillisen tilauksen tultua allekirjoitetuksi.

Muita huomioon otettavia seikkoja
Tilaaja pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään
annetuista tarjouksista. Tilaajalla on oikeus myös hylätä puutteelliset
tai tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset.
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Lisätietoja
N.N.
Yhteystiedot
www.kiiminginjaalinvedet.net

KIIMINGIN- JÄÄLIN VESIENHOITOYHDISTYS RY:n puolesta
N.N.

Liitteet
Kartta suunniteltavien kosteikoiden sijainnista
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen esite
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LIITE 6

Padon aukon likimääräinen mitoitus
Jos patoon tehdään suorakaiteen muotoinen aukko, joka suljetaan esim.
pystyyn asetettavilla lankuilla (=neulapato), aukosta purkautuva vesimäärä
voidaan karkeasti arvioida alla olevan käyrän perusteella.
Käyrä on laadittu metrin levyiselle aukolle. Eri levyisten aukkojen
purkautuminen voidaan karkeasti arvioida suhteuttamalla käyrästä saatava
metrin levyisen aukon virtaus aukon todelliseen leveyteen. Todellisuudessa
kapeammasta aukosta virtaa jonkin verran vähemmän vettä kuin mitä aukkojen
leveyksien suhde antaa.

Yllä oleva käyrä vastaa tilannetta, jossa padon alavesi ei nouse niin korkealle,
että se vaikuttaisi purkautumiseen. Alaveden vaikutus riippuu monista seikoista,
kuten aukon kynnyksen korkeudesta ja muodosta, alakanavan pohjan
korkeudesta yms. Näitä ei ole tässä mahdollista ohjeistaa. On kuitenkin syytä
tiedostaa, että alaveden nousu pienentää aukon purkukykyä merkittävästi
erityisesti silloin, jos ylä- ja alaveden korkeusero jää pieneksi.
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LIITE 7

Patoelementin mitoitus
Patoelementti voidaan tehdä kevyestä materiaalista kuten 21 millimetrin
viiravanerista silloin, kun padon yläreunan pituus on enintään noin viisi metriä.
Patoelementti voidaan tällöin asentaa yhtenä kappaleena.

Kun rakenne kootaan viiravanerista ja tukirakenteina käytetään sahatavaraa,
levyt kannattaa kiinnittää runkorakenteisiin esimerkiksi 6 x 80 tai 6 x 90 –
kokoisilla terassiruuveilla. Ruuvaus kannattaa tehdä niin tiheäksi, että
rakenteen yleisolemus on jämerä.
Rakenteiden mitoituksessa käytetään nykyään uusia yksiköitä, kuten Newton ja
Pascal. Tässä tehdään joitakin karkeita tarkasteluja yksinkertaisilla käsitteillä,
kuten tonni, kilo (voima, paino), kilo/neliömetri (paine), kilo/metri (kuorma).
Nämä auttavat maallikkoa ymmärtämään kuormitusten suuruusluokkia ja
kohdistumista sinänsä hyödyllisen MUTU (”musta tuntuu”) -menetelmän lisäksi.
Näiden yksinkertaisten käsitteiden ja uusien yksiköiden keskinäiset suhteet
ovat:
 1 kilo
vastaa noin 10 Newtonia
 1 kilo/neliömetri
vastaa noin 10 Pascalia
 1 kilo/metri
vastaa noin 10 Newton/metri
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Rakenne joutuu kovalle rasitukselle noston aikana. Rakenteen paino on useita
satoja kiloja, ja sen vuoksi nostokohdat on kiinnitettävä riittävästi. Kuormitusta
lisää merkittävästi ns. dynaaminen kuorma, joka johtuu heilahtelusta noston ja
kuljetuksen yhteydessä. Ruuvin leikkauslujuus (poikittainen voima, joka pyrkii
”leikkaamaan” ruuvin poikki) on niin suuri (6 mm:n ruuvi noin 1000 kg), ettei
ruuvin murtumisesta tai katkeamisesta ole yleensä huolta. Sen sijaan rakenteen
heilahtelu aiheuttaa ruuville epämääräistä kuormitusta ja kyseenalaistaa ruuvin
pysymisen kiinni. Nostokiinnikkeiden kiinnityskohtiin ja rakenteen tukevuuteen
on syytä kiinnittää huomiota.
Rakenteen käytön aikainen kuormitus johtuu pääasiassa vesipaineesta ja
roudan ja jään aiheuttamista liikkeistä. Viimeksi mainittuihin varautumiseksi
riittää yleistoteamus, että rakenne kootaan ja ruuvataan jämeräksi. Rakenne
on tästä huolimatta niin joustava, että se sallii kohtalaisen suuret liikkeet
rikkoontumatta.
Suurin vesipaineen aiheuttama kuormitus kohdistuu rakenteen alaosalle.
Kuormitus aiheutuu veden ”painosta”. Asiaa on helppo havainnollistaa sillä
yleisellä tiedolla, että kuutio vettä painaa yhden tonnin. Siis metrin syvyinen
vesikerros painaa uoman pohjaa vasten 1000 kiloa/neliömetri. Kun vedessä
paine suuntautuu samansuuruisena kaikkiin suuntiin, myös patoa vasten
kohdistuu painetta 1000 kiloa/neliömetri eli 0,1 kiloa/neliösenttimetri. Kun
painekuvio on kolmion muotoinen ja vedenpinnalla paine on nolla, kuorma
jakautuu vaakasuorille tukirakenteille niin, että kaksi kolmasosaa kohdistuu
alareunan tuelle ja yksi kolmasosa yläreunan tuelle.
Jos tarkastellaan metrin levyistä patoelementin osaa metrin syvyisessä
vedessä, tarkasteltavaan metrin levyiseen osaan kohdistuu kuormaa 500 kiloa.
Tästä alareunaan tukeutuu noin 330 kiloa ja yläreunaan 170 kiloa. Kun saatu
tulos kerrotaan patoelementin vapaalla pituudella erikseen ylä- ja alareunalla,
saadaan ylä- ja alatukien kokonaiskuormitus. Ilman tieteellistä laskentaa
voidaan päätellä, onko kuorma ”suuri vai pieni” ja missä tarvitaan järeimmät
tukirakenteet.
Kuormituksen kohdistuminen tukirakenteille on syytä myös miettiä tarkkaan.
Ruuvin pituussuuntaan, siis kierteen varaan, ei sallita mitään kuormitusta.
Kaikkien ruuveille kohdistuvien voimien tulee olla poikittaisia, siis
leikkausvoimaa. Edellä jo todettiin, että 6 millimetrin ruuvi kestää
leikkausvoimaa noin 1000 kiloa.
Patoelementin kokoaminen on syytä miettiä etukäteen tarkoin, sillä elementistä
muodostuu niin raskas, ettei sen kääntäminen käsin onnistu. Esimerkiksi
virtauksen ja syöpymisen estävät suodatinkankaat tarvitaan sekä padon yläettä alapuolelle, ja ne on syytä kiinnittää patoelementtiin jo kokoamisvaiheessa.
Patorakenne tukeutuu siltaa vasten. Silta on rakennettava niin jämeräksi, että
se ei taivu vaakasuunnassa. Silta jäykistetään kansirakenteella. Siltapalkkien
(= esim. tukit) päälle kiinnitetään joko paksu viiravanerilevy tai tehdään
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lankkukansi. Vaneri on jäykistämisen kannalta erinomainen, eikä sillan
taipumisriskiä ole, kun levy ruuvataan kohtuullisen tiheään. Jos kansi tehdään
lankuista, jokainen lankku on naulattava molemmista päistään kahdella naulalla
MAHDOLLISIMAN LÄHELTÄ REUNAA, jotta silta jäykistyy levyksi. Jäykkyyden
kannalta on eduksi, mitä leveämmistä lankuista kansi tehdään.
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Patoelementin liittäminen uoman reunaan tai penkereisiin vaatii huolellisuutta.
Vedellä on aikaa etsiä oikoteitä, ja pienikin virtaus penkereen läpi
patoelementin vierestä johtaa syöpymiseen ja maarakenteen sortumiseen.
Virtauksen estyminen voidaan parhaiten varmistaa suodatinkankaan avulla.
Kangas kiinnitetään patoelementtiin kokoamisvaiheessa. Elementtiä
asennettaessa on varmistuttava, että kankaan reuna nousee ylimmän
padotustason yläpuolelle.
Virtausaukon mitoitusta käsitellään erikseen toisaalla.
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LIITE 8

Likimääräinen virtaushäviö kanavassa
Seisova vesi asettuu kanavassa tai ojassa vaakasuoraan. Kun oja virtaa, veden
pinta kallistuu virtaushäviöiden vuoksi. Kuta suurempi virtausnopeus on, sitä
enemmän veden pinta kallistuu.
Alla on teoreettinen esimerkki veden pinnan kaltevuudesta sadan metrin
matkalla kaivetussa kanavassa, jonka virtaava poikkileikkaus on noin yksi
neliömetri. Käyristä voi myös havaita, että kanavan hoito on erittäin tärkeää
vedenjohtokyvyn kannalta. Virtaushäviö kasvaa hoitamattomassa, pensaiden
valtaamassa uomassa jopa kymmenkertaiseksi.
Alempana olevat käyrät osoittavat, miten virtaushäviö kasvaa kun virtaama
suurenee. Jos virtaama on 200 litraa sekunnissa (nopeus n. 20 cm/s),
virtaushäviö sadan metrin matkalla on hoitamattomassakin uomassa vain alle
10 senttiä. Jos virtaama kasvaa 500 litraan sekunnissa (nopeus noin 0,5 metriä
sekunnissa), häviö hoitamattomassa uomassa ylittää jo puoli metriä. Tätä
suuremmilla virtaamilla hoitamaton uoma on käytännössä ”tukossa”.

Virtaushäviö kaivetussa kanavassa sadan metrin matkalla:
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LIITE 9

135

Vesienhoidon käsikirja |

136

Vesienhoidon käsikirja |

LIITE 10 A
SOPIMUS (esimerkki)
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry:n tavoitteena on parantaa vesistöjen
tilaa koko Jäälinojan valuma-alueella. Sen vuoksi yhdistys on hankkinut
suunnitelman Jäälinjärven yläpuolella tehtävistä kunnostustöistä.
Suunnitelmaan sisältyy muun muassa Kokkojärvenniityn itäpäähän sijoittuva
kosteikko- ja pintavalutusalue. Rakenteen tarkoituksena on erityisesti vähentää
veden mukana liikkuvaa kiintoainetta. Kosteikkokasvillisuuteen sitoutuu myös
ravinteita.
Allekirjoittaneet sopimusosapuolet (jäljempänä Osapuolet), toisaalta Kiimingin –
Jäälin vesienhoitoyhdistys ry (jäljempänä Yhdistys) ja toisaalta XX:n tilan Rnro
XXX-XXX-XXX-XX omistajat (jäljempänä Maanomistajat), olemme sopineet
suunniteltujen rakenteiden toteuttamisesta, hoidosta ja kohteilla liikkumisesta
seuraavaa.
1. Maanomistaja suostuu siihen, että XX:n tilan alueelle saadaan rakentaa
liitteenä olevalta suunnitelmakartalta ilmenevä kosteikkoalue, jonka
päätarkoituksena on ohjata alueelle tulevaa vettä pintavalutukseen suon
pohjoisreunalle. Kosteikkoalue muodostuu rakentamalla maapenger alueen
lounaisreunaan sekä pääosin puurakenteinen ylivirtauskynnys nykyisen
valtaojan lounaispuolelle. Valtaoja katkaistaan penkereellä. Kartalta
ilmenevässä kohdassa on epävirallinen korkeuskiintopiste, jonka
korkeudeksi on merkitty +10,00 m. Siihen verrattuna kosteikkoalueen
vedenpinta asettuu tasolla +8,7 m.
2. Liitekartalla osoitettu maapenger saadaan rakentaa joko XX:n tilan tai YY:n
tilan alueelle sen mukaan kuin siitä sovitaan jälkimmäisen tilan omistajien
kanssa. Penkereeseen tarvittavat massat saadaan ottaa kaivamalla
kosteikon puolelta, jolloin kaivanto muuttuu vesialueeksi.
3. Liitekartalle on merkitty sinisellä veden peittämät alueet ja vihreällä vettyvät
alueet. Yhdistys poistaa koko väritetyltä alueelta puuston ja pensaikon.
Hyödyntämiskelpoinen puusto katkotaan kuljetuskelpoiseksi ja toimitetaan
metsätien varteen Maanomistajain osoittamaan paikkaan. Pensaat ja risut
kasataan kosteikkoalueen reunamille niin, ettei niistä ole haittaa
metsätaloudelle.
4. Yhdistyksellä on oikeus liikkua rakentamispaikalla rakentamisen ja
kunnossapidon edellyttämillä koneilla. Alueella liikuttaessa tarpeetonta
haittaa ja vahinkoa tulee välttää.
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5. Yhdistys vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lakia
ja viranomaismääräyksiä.
6. Yhdistys pitää kunnossa ja huoltaa tekemänsä rakenteet.
7. Työt saadaan aloittaa välittömästi tämän sopimuksen tultua allekirjoitetuksi.
8. Yhdistys vastaa siitä, että vahinkoalue rajoittuu suunnitelmakartan
osoittamalle alueelle. Mikäli tästä huolimatta rajatun vahinkoalueen
ulkopuolella ilmenee kosteikosta johtuvia puukuolemia tai muita haittoja
metsätaloudelle, Yhdistys on velvollinen korvaamaan vahingot erikseen
sovittavalla tavalla tai metsäammattilaisen arvion mukaan.
9. Tämä sopimus ei millään tavalla vaikuta kiinteistön omistussuhteisiin.
Maanomistajalla on oikeus edelleen liikkua alueellaan ja suorittaa siellä
kiinteistön hoidon edellyttämiä toimenpiteitä. Maanomistaja huolehtii siitä,
etteivät hänen toimensa vaaranna tai heikennä Yhdistyksen toteuttamien
vesienhoitorakenteiden toimintaa.
10. Jos Maanomistaja luovuttaa tässä sopimuksessa mainitut kiinteistönsä tai
niiden osan sivulliselle, hän saattaa tämän sopimuksen uuden omistajan
tietoon.
11. Tämä sopimus tulee voimaan välittömästi tultuaan allekirjoitetuksi ja on
voimassa toistaiseksi. Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli
olosuhteet syystä tai toisesta muuttuvat niin, ettei sopimuksen mukaisen
vesienhoitohankkeen ylläpito alueella ole mahdollista tai jos toinen
sopijapuoli rikkoo sopimusta. Jos vesienhoitohankkeeseen ei ole ryhdytty
viiden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta, sopimus raukeaa
ilman irtisanomista.
12. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään
ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei sopimukseen päästä, asia
ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.
13. Tätä sopimusta on tehty viisi samasanaista kappaletta, yksi Yhdistykselle ja
yksi kullekin maanomistajalle.

Kiimingissä

??. joulukuuta 2013
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KIIMINIGIN- JÄÄLIN
VESIENHOITOYHDISTYS RY
N.N.
puheenjohtaja

A.A

B.B.

C.C.

D.D.

XX.n tilan Rnro XXX-XXX-XXX-XX omistajat
Todistavat:
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LIITE 10 B
SOPIMUS (esimerkki)
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry:n tavoitteena on parantaa vesistöjen tilaa
koko Jäälinojan valuma-alueella. Sen vuoksi yhdistys on hankkinut suunnitelman
Jäälinjärven yläpuolella tehtävistä kunnostustöistä. Suunnitelman osia ovat muiden
muassa Kokko-ojan haaraan suunnitellut pohjakohoumat, virranohjaimet ja suisteet.
Allekirjoittaneet sopimusosapuolet (jäljempänä Osapuolet), toisaalta Kiimingin – Jäälin
vesienhoitoyhdistys ry (jäljempänä Yhdistys) ja toisaalta XX:n tilan Rnro XXX-XXX-XXXXX sekä YY:n tilan Rnro XXX-XXX-XXX-XX omistaja (jäljempänä Maanomistaja), olemme
sopineet suunniteltujen rakenteiden toteuttamisesta, hoidosta ja kohteilla
liikkumisesta seuraavaa.
1. Maanomistaja suostuu siihen, että Saarisenojan vettä saadaan ohjata XX:n
tilan alueella sijaitsevan ranta-alueen kautta rakentamalla tilan ylävirran
puolelle ZZ Oy:n 19.12.2011 päivätyn suunnitelman mukaiset
pohjakohoumat ja suisteet (ote suunnitelmakartasta liitteenä).
2. Yhdistys saa raivata pintavalutusalueelta hyödyntämiskelvottoman vesakon
ja kasata risut sellaiseen paikkaan, missä niistä ei ole haittaa
Maanomistajalle. Jos alueella on hyödyntämiskelpoista puustoa, Yhdistys
poistaa puuston tarvittaessa ja toimittaa sen kuljetuskelpoiseksi katkottuna
Maanomistajan osoittamaan kohtaan alueella. Yhdistys vastaa siitä, että
rakennustyön jäljet siistitään.
3. Yhdistys pitää kunnossa ja huoltaa tekemänsä rakenteet ja noudattaa siinä
kohdan 2 mukaisia periaatteita.
4. Yhdistyksellä on oikeus kuljettaa rankennustarvikkeita XX:n ja YY:n tilojen
kautta rakentamispaikalle ja liikkua alueella rakentamisen ja kunnossapidon
edellyttämillä koneilla. Lisäksi alueella saadaan pitää avoimena
jalankulkuun ja hiihtämiseen soveltuva vesistön suuntainen reitti. Alueella
liikuttaessa tarpeetonta haittaa ja vahinkoa tulee välttää.
5. Suunnittelun lähtökohta on ollut, ettei toimenpiteistä aiheudu vahinkoa
metsätaloudelle. Osapuolet tarkastavat ja dokumentoivat alueen
metsätaloudellisen tilan ennen rakentamisen aloittamista. Mikäli
Maanomistaja myöhemmin katsoo vahinkoja aiheutuneen, metsätalouden
tila tarkastetaan uudelleen riippumattoman asiantuntijan läsnä ollessa.
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Mikäli vahinkoja todetaan, niiden poistamisesta tai korvaamisesta pyritään
sopimaan. Ellei sopimukseen päästä, asia ratkaistaan kohdan 10
mukaisesti.
6. Tämä sopimus ei millään tavalla vaikuta kiinteistön omistussuhteisiin.
Maanomistajalla on oikeus edelleen liikkua alueellaan ja suorittaa siellä
kiinteistön hoidon edellyttämiä toimenpiteitä. Maanomistaja huolehtii siitä,
etteivät hänen toimensa vaaranna tai heikennä Yhdistyksen toteuttamien
vesienhoitorakenteiden toimintaa.
7. Jos Maanomistaja luovuttavat tässä sopimuksessa mainitut kiinteistönsä tai
niiden osan sivulliselle, hän saattaa tämän sopimuksen ehdot uuden
omistajan tietoon.

8. Sopimukseen kuuluvat rakenteet ja oikeudet on tarkoitettu pysyviksi. Sopimus on
voimassa kymmenen (10) vuotta kerrallaan. Mikäli kumpikaan Osapuoli ei irtisano
sopimusta viimeistään kaksitoista (12) kuukautta ennen määräajan päättymistä,
sopimus jatkuu määräaikaisena seuraavat kymmenen (10) vuotta kerrallaan.
9. Tämä sopimus tulee voimaan välittömästi tultuaan allekirjoitetuksi. Jos
toimenpiteisiin ei ole ryhdytty viiden vuoden kuluessa sopimuksen
allekirjoittamisesta, sopimus raukeaa ilman irtisanomista.
10. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään
ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei sopimukseen päästä, asia
ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.
11. Tätä sopimusta on tehty kolme samasanaista kappaletta, yksi Yhdistykselle
ja yksi kummallekin maanomistajalle.
12. Muut sopimusehdot

Kiimingissä ?? . _________kuuta 2012
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N.N
Kiimingin – Jäälin
vesienhoitoyhdistyksen puolesta

P.P.
XX:n tilan Rnro XXX-XXX-XXX-XX ja
YY:n tilan Rnro XXX-XXX-XXX-XX
omistaja

Todistavat:
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LIITE 10 C
SOPIMUS (esimerkki)
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry:n tavoitteena on parantaa vesistöjen
tilaa koko Jäälinojan valuma-alueella. Sen vuoksi yhdistys on hankkinut
suunnitelman Jäälinjärven yläpuolella tehtävistä kunnostushankkeista.
Suunnitelman osa on mm. Saarisenojanniityn pohjoisosaan suunniteltu
putkipato. Allekirjoittaneet sopimusosapuolet (jäljempänä Osapuolet), toisaalta
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry (jäljempänä Yhdistys) ja XX–nimisen
tilan Rnro XXX-XXX-XXX-XX omistaja (jäljempänä Maanomistaja), olemme
sopineet putkipadolle johtavasta huoltourasta seuraavaa.
1. Maanomistaja suostuu siihen, että Saarisenojanniityn pohjoisosaan
rakennettavalle putkipadolle saadaan kulkea kentän rakentamisen ja hoidon
vaatimilla koneilla X –nimisen tilan kautta ZZ Oy:n 19.12.2011 päivätyn
suunnitelman osoittamasta kohdasta (ote suunnitelmakartasta liitteenä).
Tarpeetonta haittaa ja vahinkoa tulee välttää. Kulkuoikeus on voimassa
välittömästi tämän sopimuksen tultua allekirjoitetuksi.
2. Jos alueella on hyödyntämiskelpoista puustoa, Yhdistys poistaa puuston ja
toimittaa sen kuljetuskelpoiseksi katkottuna Maanomistajan osoittamaan
kohtaan alueella.
3. Yhdistys pitää kunnossa ja huoltaa tekemänsä rakenteet ja noudattaa siinä
kohdan 2 mukaisia periaatteita.
4. Jos Maanomistaja luovuttaa tässä sopimuksessa mainitut kiinteistönsä tai
niiden osan sivulliselle, hän saattaa tämän sopimuksen ehdot uuden
omistajan tietoon.
5. Sopimukseen kuuluvat oikeudet on tarkoitettu pysyviksi. Sopimus on
voimassa kymmenen (10) vuotta kerrallaan. Mikäli kumpikaan Osapuoli ei
irtisano sopimusta viimeistään kaksitoista (12) kuukautta ennen määräajan
päättymistä, sopimus jatkuu määräaikaisena seuraavat kymmenen (10)
vuotta kerrallaan.
6. Tämä sopimus tulee voimaan välittömästi tultuaan allekirjoitetuksi. Jos
toimenpiteisiin ei ole ryhdytty viiden vuoden kuluessa sopimuksen
allekirjoittamisesta, sopimus raukeaa ilman irtisanomista.
7. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään
ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Ellei sopimukseen päästä, asia
ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.
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8. Tätä sopimusta on tehty samasanainen kappale kummallekin Osapuolelle.

9. Muut sopimusehdot

Kiimingissä ?? . _________kuuta 2012

N.N.
Kiimingin – Jäälin
vesienhoitoyhdistyksen puolesta

A.A.
XX Rnro XXX-XXX-XXX-XX omistaja

Todistavat:
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LIITE 11
Vesienhoitorakenteen lupahakemussuunnitelman ohjeellinen
sisältö

Hakijan suunnitelman sisällys on pääpiirteissään seuraava:
1. Tiedot hakijasta ja tämän yhteystiedoista (vaikka ne olisi esitetty jo
hakemuskirjelmässä)
2. Hankkeen tarkoitus. Kohdassa kuvataan yleispiirteittäisesti hanke ja sen
mahdollinen liittyminen muuhun kokonaisuuteen. Tärkeää on selostaa,
mihin hanketta tarvitaan ja mitä sillä halutaan saada aikaan.
3. Yleiskuvaus vesistöstä. Tässä kohdassa on tarpeen esitellä kohdevesistö
ja sen ominaisuudet niin, että jäljempänä esitettävät vaikutusarviot voidaan
suhteuttaa oikein. Kerrotaan, mihin päävesistöön kohde kuuluu, mitkä ovat
(kyseiseen valuma-alueeseen kuuluvan) lähivesistön keskeiset tunnusluvut
ja ominaispiirteet (valuma-alueen pinta-ala ja järvisyysprosentti, virtaavan
vesistön tunnusomaiset virtaamat, järven pinta-ala ja syvyysominaisuudet
jne). Kerrotaan, millainen maankäyttötilanne vallitsee hankkeen
vaikutusalueella ja lähiympäristössä sekä millaisia vesistön kuntoon liittyviä
ongelmia esiintyy ja mistä ne todennäköisesti johtuvat.
4. Hankkeeseen liittyvät rakenteet. Tässä on tarpeen selostaa kaikki
vesistöön mahdollisesti vaikuttavat rakenteet, kuten padot, kanavat, ojat,
maanpinnan muotoilut yms. Teknisten rakenteiden materiaalit ja keskeiset
ominaisuudet kuvataan ja todennetaan asiakirjaan liitettävillä teknisillä
piirustuksilla.
5. Työn suorittaminen. Tässä kerrotaan työmenetelmä ja esitellään
suhteellisen seikkaperäisesti, millä tavoin rakentamistyö on tarkoitus
toteuttaa. Erityisesti on tärkeää kertoa, millaisissa olosuhteissa työ tehdään,
esim. kesällä vähän veden aikaan vai talvella jäätyneen maan aikaan ja
miten esim. vesistön samentuminen ympäristössä aiotaan minimoida.
Kyseessä olevan selostuskohdan tarkoituksena on osoittaa luotettavasti,
että hankkeen toteuttaminen on mahdollista ja että rakennustyön aikaiset
vaikutukset ympäristöön ovat siedettävät.
6. Tarvittavat alueet ja oikeudet. Kohta on erittäin tärkeä oikeudellisten
edellytysten kannalta. Kerrotaan, mitä alueiden omistajien kanssa on sovittu
ja liitetään sopimukset asiakirjoihin. Jos sopimuksia ei haluta julkisiksi,
viranomaiselta voidaan pyytää mielellään hakemuskirjeessä, että
asetettaessa asiakirjoja nähtäville sopimuksia ei julkisteta. Lain mukaan
sopimusten ei ole tarpeen kattaa vaikutusaluetta täydellisesti. Tämä ei silti
vähennä tarvetta pyrkiä sopimaan alueista ja vaikutuksista mahdollisimman
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kattavasti. Ellei tässä kuitenkaan onnistuta, lupapäätöksessä voidaan tietyin
edellytyksin myöntää oikeus toisen alueeseen. Tässä on tarpeen erottaa
veden alle jäävät alueet ja vahinkoa kärsivät (vettyvät) alueet. Veden alle
jäävien alueiden pinta-alasta on saatava sopimuksin haltuun ”suurin osa” eli
yli puolet. Vettyvien alueiden ja muiden vahinkoalueiden osalta tällaista
vaatimusta ei ole.

7. Hankkeen vaikutukset
7.1.
Vaikutus vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Esitetään luotettavasti,
millä tavoin vallitsevat vedenkorkeudet ja virtaamat muuttuvat hankkeen
johdosta. Tietojen pohjana on tarpeen olla siinä määrin havaintoja ja
laskelmia, että vaikutusten kohtuullisesta oikeellisuudesta voidaan
varmistua.
7.2.
Vaikutus ranta-alueiden maankäyttöön ja kaavoitustilanne. Tässä
kerrotaan suorat kiinteistövaikutukset. Ne, jotka on sovittu, voidaan
ohittaa kevyesti. Sen sijaan vaikutukset, joita ei ole saatu sovituksi, on
tarpeen kuvata tarkemmin. Jos lupa myönnetään, samalla hakijalle
myönnetään käyttöoikeus tarvittaviin alueisiin ja määrätään korvaus
aiheutuvista vahingoista. Vahinkojen arviointiperusteisiin palataan
jäljempänä. Välittömien kiinteistövaikutusten lisäksi on syytä kertoa
myös vaikutuksen esim. virkistyskäyttöön, polkuihin yms.
immateriaalisiin seikkoihin, vaikka ne eivät suoranaisesti kuulukaan
korvattaviin vahinkoihin.
7.3.
Vaikutus vesistön käyttöön. Hankkeella saattaa olla monen
suuntaista vaikutusta vesistön käyttöön. Lähtökohtaisesti hankkeen
tavoitteena on parantaa vesistön tilaa ja siten lisätä vesistön
käyttökelpoisuutta. Näitä on syytä arvioida monipuolisesti esim.
virkistyskäytön, rannankäytön, kalatalouden ym. alueen käyttömuotojen
kannalta. Toisaalta hanke saattaa vaikuttaa paikallisesti myös
kielteisesti, eikä tämän esiin tuomista pidä vältellä. Sen sijaan
suunnitelmassa on pohdittava keinoja näiden vaikutusten
vähentämiseksi. On syytä tuoda selkeästi esiin sellaiset vesistön
ominaispiirteet, jotka auttavat hahmottamaan vaikutusten merkittävyyttä.
7.4.
Vaikutus veden laatuun. Tähän kohtaan on tarpeen liittää
vedenlaatututkimuksiin perustuva kuvaus veden vallitsevasta laadusta.
Hankkeen vaikutuksia veden laatuun voidaan arvioida vähintäänkin
karkealla tasolla esim. oppilaitosten tutkimuksista tai toteutettujen
hankkeiden havaintotuloksista. Hankkeen tarkoitus on parantaa veden
laatua. Vähintäänkin vaikutuksen positiivinen suunta on kyettävä
osoittamaan uskottavasti, sillä tämä keskeinen hyötyvaikutus on
ratkaiseva luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa.
7.5.
Vaikutus kalastoon. Kalastusoloja on selostettava hankkeen
laatuun nähden riittävästi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kalojen
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kutuvaelluksen turvaamiseen. Veden laadun paranemisen ohella
useimmiten tavoitellaan parempaa kalastorakennetta. Myös tämä
hyötyvaikutus on luvan myöntämisen kannalta tärkeä, joten asiaa ei
pidä ohittaa kevyesti.
7.6.
Vaikutus pohjaveteen. Jos hankkeessa padotetaan tai
madalletaan vesipintaa pysyvästi, muutos vaikuttaa aina pohjaveden
pintaan sitä etäämmälle kuta läpäisevämpi maaperä on. Muutoksella ei
kuitenkaan yleensä ole sanottavaa merkitystä, ellei vaikutus ulotu
suoraan läheiseen kaivoon tai viranomaisen luokittelemaan
pohjavesialueeseen. Pohjavesialueet ovat tiukan suojelun piirissä, ja
mahdolliset vaikutukset on syytä käydä läpi ELY-keskuksen
asiantuntijavirkamiehen kanssa jo suunnitteluvaiheessa ja viimeistään
ennen kuin lupahakemusta ryhdytään valmistelemaan.
7.7.
Vaikutus suojelu- ja rauhoitusalueisiin. Luontokohteita ja
muinaismuistoja suojeleva lainsäädäntö on erittäin laajaa.
Suojelusääntelyä on käsitelty käsikirjan kohdassa 7.1. Lakiin perustuva
suojelu- tai rauhoitusvelvoite ei välttämättä estä hankkeen toteuttamista,
mutta suojelusta poikkeamiseen tarvitaan tuolloin viranomaisen lupa ja
sen saamiseksi taas laissa määritellyt edellytykset. On kuitenkin selvää,
että hankkeeseen liittyvä byrokratia lisääntyy huomattavasti, jos näihin
poikkeamispäätöksiin joudutaan turvautumaan.
7.8.
Vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Vesienhoitorakenteiden
tavoitteena on lähtökohtaisesti edistää luonnon monimuotoisuutta.
Vaikka luvan myöntämisen kannalta asia ei olisikaan kriittinen, asia on
hyvä todeta jo senkin vuoksi, että se vahvistaa intressivertailussa
hyötypuolta.
7.9.
Vahingonvaara. Jos hankkeeseen kuuluu pato, joka murtuessaan
voi aiheuttaa vahingonvaaran ihmisille tai omaisuudelle, asia tulee
käsitellä patoturvallisuuslainsäädännön edellyttämällä tavalla.
7.10.
Hankkeesta johtuvat edunmenetykset ja niiden vähentäminen ja
korvaaminen. Vesilain lähtökohta on, että syntyvät vahingot on
esisijaisesti pyrittävä estämään toimenpitein, jos näiden toimenpiteiden
kustannukset eivät suhteettomasti ylitä vahingon raha-arvoa.
Hakemuksessa onkin syytä tuoda esiin, mitä vahinkojen välttämiseksi
tai vähentämiseksi on tarkoitus tehdä. Toisaalta vahingoista voidaan
aina sopia asianosaisten kesken laista riippumatta. Tässä kohdassa
osoitetaan kiinteistökohtaisesti alue ja sillä olevat rakenteet tai muu
omaisuus, jolle hanke aiheuttaa vahinkoa. Niiltä osin kuin vahingot on
sovittu, vahinkojen yksityiskohtainen esittely ei ole tarpeen. Sen sijaan
ne vahingot, joista sopimusta ei ole, on esiteltävä hyvin. Suositeltavaa
on hankkia vahingoista ulkopuolisen tahon (esim. kiinteistövälittäjä,
metsä- tai maatalousasiantuntija tms.) korvausarvio, ja – jos hakija voi
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siihen sitoutua - esittää se viranomaiselle vahinkojen korvaamisen
perusteeksi. Itse korvausprosessiin palataan tuonnempana.
7.11.
Työnaikaiset vaikutukset. Jos hanke sisältää rakentamista,
lyhytaikaisia häiriöitä kuten samentumista on vaikea kokonaan välttää.
Tässä kohdassa on tarpeen kuvata, millä toimenpiteillä mahdolliset
häiriöt voidaan minimoida. Hakijan osoittaa vastuullisuutta, jos
hakemuksessa esitetään suunnitelma työnaikaisten vaikutusten
tarkkailemiseksi. Tiheimmin tarkkailtava parametri on kiintoaine, jonka
analyysi on myös edullinen. Olosuhteista riippuen on syytä määrittää
ainakin muutaman kerran myös pH, sameus, rauta ja ravinteet.
Hankkeen pitkäaikaisvaikutuksista on syytä laatia tarkkailuohjelma
erikseen jo sen selvittämiseksi, saavutetaanko hankkeella tavoiteltuja
hyötyjä.
8. Luvan myöntämisen edellytykset Hakijan on syytä esittää oma
käsityksensä luvan myöntämisen edellytyksistä, joista on säädetty vesilain 3
luvun 4 §:ssä (ks. käsikrjan kohta 7.2.2). Etenkin, jos luvan edellytyksiä
joudutaan arvioimaan ko. pykälän 1 momentin 2) kohdan perusteella,
hakijan tiivistetty käsitys edellytysten olemassa olosta on tarpeen.
Tarkastelun lopputuloksen on syytä päätyä toteamukseen: ”Intressivertailun
lopputuloksena voidaan todeta, että hankkeesta yleisille ja yksityisille eduille
saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille ja yksityisille eduille
koituviin menetyksiin”.
Tässä kohdassa on syytä myös todeta, tarvitaanko vesilain nojalla
suojelluille luontotyypille poikkeamislupaa. Jos esimerkiksi puro on perattu
ja se on ominaisuuksiltaan selvästi ”tekninen”, sitä ei voida pitää edes
luonnontilaisen kaltaisena eikä poikkeamislupaa tarvita. Mikäli sellainen
lupa tulee tarpeelliseksi, suunnitelmassa on oltava sitä koskeva osa. Tässä
on mm. tarkasteltava ko. luontotyypin esiintymistä laajemmin ja arvioitava,
vaarantaako poikkeamislupa kyseisen luontotyypin suotuisan suojelutason.
9. Valmistelulupa Vesilain 3 luvun 16 §:n nojalla hakijalle voidaan myöntää
ns. ”valmistelulupa”, jonka nojalla työt voidaan käynnistää välittömästi
lupapäätöksen antamisen jälkeen ja vieläpä mahdollisista valituksista
huolimatta. Valmisteluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei vesistön
muulle käytölle ja luonnolle aiheudu huomattavaa haittaa ja että olot
voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen, jos lupa evätään.
Valmisteluluvan kohteena olevat työt on yksilöitävä, eikä hanketta voida
missään tapauksessa ottaa käyttöön ennen lainvoimaista lupaa. On vielä
huomattava, että jos töihin ryhdytään valmisteluluvan nojalla, hakijan on
talletettava viranomaisen määräämä vakuus sen varalta, että olot voidaan
tarvittaessa palauttaa ennalleen, vaikka hakijasta tulisi maksukyvytön.
10. Yhteenveto Suunnitelmasta on laadittava tiivis yhteenveto, jossa todetaan
hankkeen tarkoitus sekä hyödyt ja menetykset, jotka ovat intressivertailun
perusteena.
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11. Allekirjoitus Alussa suositellun hakemuksen rakenteen mukaisesti on
luontevaa, että vesilain pätevyysvaatimukset täyttävä suunnittelija (VL 11
luvun 4 §) allekirjoittaa hakijan suunnitelman. Itse hakemuskirjeen
allekirjoittaa henkilö, jolla on siihen yhdistyksen puolesta oikeus.
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LIITE 12

TARJOUSPYYNTÖ
3.3.2014
(esimerkki)
Arvoisa maanrakennusurakoitsija

Kiimingin –Jäälin vesienhoitoyhdistys on perustettu vuonna 2011 parantamaan
vesistön tilaa Jäälinojan vesistössä, jonka keskusjärvi on Jäälinjärvi. Yhdistys
on tähän mennessä toteuttanut monipuolista tutkimustoimintaa, järjestänyt
hoitokalastusta sekä toteuttanut useita vesienhoitorakenteita Jäälinjärven
yläpuolisella valuma-alueella. Yhdistyksen toimintaan voi tutustua
nettiosoitteessa www.kiiminginjaalinvedet.net.
Tarjouspyyntö
Pyydämme tarjoustanne vesienhoitorakenteiden rakentamis- ja
kunnostustyöstä. Työkohteet sijaitsevat viidessä eri pisteessä (ks.
kartat, liitteet 1 ja 2). Työt sisältävät kahden kosteikon rakentamisen
(kohteet 2 ja 3), kahden putkipadon kunnostuksen (kohteet 1 ja 5),
yhden säätöpadon kunnostuksen (kohde 4).
Logistisesti on tarkoituksenmukaista toteuttaa kohteet
numerojärjestyksessä alkaen kohteesta 1. Erilaisten rahoituslähteiden
vuoksi tarjoukset tehdään kahtena kokonaisuutena.
Kokonaisuus A:
----Kokonaisuus A tarjotaan yksikköhintatarjouksena.
Kokonaisuus B:
---Kokonaisuus B tarjotaan sekä yksikköhintatarjouksena että
kokonaishintatarjouksena.

Olosuhteet
Tilaaja vastaa siitä, että lavettikuljetusreitit ovat kulkukelpoiset.
Suurin osa työkohteista sijaitsee pehmeiköillä. Rakentamiskohteet
kuvataan tarkemmin kohdekohtaisessa osassa. Koneen kulkureitit on
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jäädytetty tiivistämällä lumi moottorikelkalla. Reiteillä on mittausten
mukaan jäätynyttä turvetta noin 40 senttiä. Niillä koneenkulkureiteillä,
joita ei ole jäädytetty, on liikuttu aiemmin kesäolosuhteissa ja
kantavuus on ollut riittävä.
Työkohteiden kuvaus
Kohde 1
Kohde on turvemaalle rakennettu putkipato, jonka patopenger on
syöpynyt, lietekuoppa täyttynyt ja pohjalla oleva putki tukkeutunut.
Pato kaivetaan auki, kertynyt liete poistetaan ojan reunalle, putket
asennetaan uudelleen ja patopenger vahvistetaan suodatinkankaalla
syöpymistä vastaan. Kohde on alun perin toteutettu syksyllä 2012.
Lietekuopan reuna on tuolloin koneen työskentelystä pehmentynyt.
Reitti kohteelle ja lietekuopan molemmat reunat on poljettu
moottorikelkalla. Jäätyneen turpeen paksuutta ei ole mitattu.
Tarvittaessa kantavuutta voidaan parantaa kuljettamalla alueelle
puita.
Kohde 2
Kohde on rakennettava kosteikko. Yleissuunnitelma on liitteenä 3.
Kohteelle on jäädytetty kulku-ura, jossa jäätyneen turpeen
paksuudeksi on todettu noin 40 senttiä. Kohteessa valtaojaksi
aikanaan kaivettu oja katkaistaan maapenkereellä, joka ojan kohdalla
vahvistetaan suodatinkankaalla. Padotusta varten rakennetaan noin
sadan metrin mittainen, noin puoli metriä maanpinnan yläpuolelle
ulottuva maapenger valtaojan katkaisukohdasta alkaen.
Penkereeseen tarvittavat massat otetaan kaivamalla penkereen
”oikealta” puolelta (ks. kartta). Jäätynyt turve on penkereen alta
poistettava. Penkereen ”vasemmalla” puolella olevaa ojaa ei saa
täyttää.
Veden ohjaamiseksi pintavalutukseen katkaistavan valtaojan varteen
rakennetaan noin 40 metriä hirsisuistetta. Tilaaja hankkii tarvikkeet ja
tarvittavan miestyön. Suisteen rakentamista ei tarvitse sisällyttää
kiinteähintaiseen tarjoukseen, vaan tämä osa työstä tehdään
aikaveloituksena.
Koneen työskentelyalueella jään ja jäätyneen turvekerroksen paksuus
on mittausten mukaan noin 40 senttiä. Alueella on paannejäätä ja
lumen alla myös vettä siksi, että valtaoja on jäätynyt umpeen, jolloin
vesi leviää jääkerroksen päälle. Epämääräisten vesiolojen vuoksi
alueella voi paikoitellen olla vähemmän jäätä. Pisteen A (ks. kartta)
ympäristössä jäätynyt turvekerros voi olla ohuempi. Toisaalta alueella
on kantoja ja juuria, jotka parantavat kantavuutta. Kovan pohjan
etäisyys maan pinnasta on pisteessä A noin 1 metri ja pisteissä B ja
C noin 2,1 metriä.
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Kohde 3
Kohde on rakennettava kosteikko. Yleissuunnitelma liitteenä 4.
Hankeen vedenjohtorakenteet on toteutettu säätöpadolle saakka. Nyt
on kysymys vedenjohtokanavan kaivamisesta säätöpadolta etelään
sekä kosteikkoalueen muotoilusta.
Kosteikon työsuunnitelma on liitteenä 5. Koneen kulku-urat on
jäädytetty, ja jäätyneen turvekerroksen paksuus on noin 40 senttiä.
Koko työskentelyalueella on noin metrin paksuinen pintaturvekerros
ja sen alla yleisesti 1-1,5 metriä vettä tai erittäin vetistä turvetta.
Kovan pohjan syvyys vaihtelee 1,8 … 2,7 metriä maanpinnasta
lukien. Turpeeseen kaivettavien putaiden syvyys on enintään 0,5
metriä. Kaivanto ei saa ulottua turvekerroksen läpi.
Veden ohjaamiseksi pintavalutukseen muotoiltavan alueen
koillisreunalle rakennetaan noin 110 metriä hirsisuistetta. Tilaaja
hankkii tarvikkeet ja tarvittavan miestyön. Suisteen rakentamista ei
tarvitse sisällyttää kiinteähintaiseen tarjoukseen, vaan tämän osa
työstä tehdään aikaveloituksena.
Kohde 4
Kohde on syksyllä 2012 rakennettu puurakenteinen säätöpato, joka
on kunnostuksen tarpeessa. Kunnostusratkaisu valitaan sen mukaan,
voidaanko alueelle kuljettaa kiviainesta vai ei. Koneen kuljetusreitti on
riittävän kantava, ja työskentelyalueen kantavuutta voidaan parantaa
kuljettamalla alueelle puita.
Kohde 5
Kohde on samankaltainen kuin kohde 1. Maaperä alueella on
kantavaa, eikä reittiä tai työskentelyaluetta ole jäädytetty.

Annettava tarjous ja vastuut
Tilaaja järjestää työkohteiden mittaukset, työnjohdon ja valvonnan ja
hankkii rakentamisen edellyttämät tarvikkeet sekä miestyön.
Urakoitsija huolehtii kantavuuden varmistamisen edellyttämistä
toimenpiteistä ja vastaa mahdollisista riskeistä, mikäli kantavuus
osoittautuu riittämättömäksi.
Kosteikkorakenteisiin liittyvät kaivut edellyttävät useimmissa
tapauksissa jäätyneen pintaturpeen rajaamista niin, että kaivannosta
tulee selvärajainen. Urakoitsijalta edellytetään tarvittavaa tekniikkaa
tai muuta järjestelyä kaivualueen rajaamiseksi.
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Työt aloitetaan 24. maaliskuuta, ja ne on varauduttava suorittamaan
loppuun kantavuusolojen vaatimassa aikataulussa niin, että kohteet
ovat valmiit ennen kevätsulamista.
Kohdekokonaisuus A tarjotaan tuntiveloitushinnalla.
Tuntiveloitushinnan lisäksi tarjouksessa on ilmoitettava koneen
siirtokustannus ja mahdolliset muut laskutettavat kustannukset.
Tarjouksessa on ilmoitettava lisäksi koneen tyyppi ja ominaisuudet
sekä muu mahdollinen työhön soveltuva varustus (esim. koura)
mukaan lukien valmius kantavuuden varmistamiseen.
Kohdekokonaisuus B tarjotaan kahtena vaihtoehtona: sekä
tuntiveloitushinnalla että kokonaisurakkana.
Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus.
Tarjoukset on annettava joko sähköpostitse tai kirjeitse viimeistään
10. maaliskuuta 2014 osoitteella:
- - -Tilaaja päättää urakoitsijan valinnasta viimeistään 15. maaliskuuta
2014. Valintaprosessi on seuraava:
1) Varmistetaan tarjoajan kelpoisuus. Kohdassa todetaan, että
tarjoaja on ilmoitettu viranomaisten vaatimiin rekistereihin ja että
toiminta on viranomaisen näkökulmasta moitteetonta.
2) Arvioidaan tarjoajan edellytyksiä suoriutua tehtävästä.
3) Tarkistetaan, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä.
4) Vertaillaan tarjoukset.
Valintaperusteena on kyky suoriutua tehtävästä sekä hinta.
Tilauksen edellytys on, että tilaaja saa lopullisen varmistuksen
hankkeen rahoituksesta ennen työhön ryhtymistä.

Lisätietoja saa allekirjoittaneelta.
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry:n puolesta
N.N.
Yhteystiedot
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LIITE 13

TYÖTILAUS
12.3.2014
(esimerkki)

Maanrakennus XX
Viite: Tarjouspyyntö 3.3.2014 ja tarjous 10.3.2014
Tilaus vesienhoitorakenteiden rakentamis- ja kunnostustyöstä Jäälissä
Kiimingin –Jäälin vesienhoitoyhdistys ry (jäljempänä Tilaaja) ilmoittaa
hyväksyneensä Maanrakennus XX :n (jäljempänä Urakoitsija) viitteessä
sanotun tarjouksen ja tilaa tarjouspyynnöstä ilmenevät maanrakennustyöt
tarjouksen ehtojen mukaisesti niiltä osin, kuin työt ovat vesi- ja
kantavuusolosuhteiden puolesta mahdollisia. Työ tehdään
aikaveloitusperusteisesti eikä tarjouksessa esitettyä kokonaishintaurakkaa
sovelleta.
Työtä suoritettaessa otetaan huomioon seuraavaa:
1. Urakoitsija huolehtii kantavuuden varmistamisen edellyttämistä
toimenpiteistä ja vastaa mahdollisista riskeistä, mikäli kantavuus osoittautuu
riittämättömäksi.
2. Kaivulaakonkeja käytetään riskien minimoimiseksi tarkoituksenmukaisella
tavalla eikä niiden käytöstä laskuteta tarpeettomasti.
3. Tilaajan kustannusten minimoimiseksi työ tehdään mahdollisimman
kustannustehokkaalla tavalla ja käytetään kuhunkin työvaiheeseen
parhaiten sopivaa kalustoa.
4. Laskutettavista tunneista pidetään päivittäin kirjaa ja kirjanpito esitetään
Tilaajan edustajan hyväksyttäväksi.
5. Tilaaja päättää työkohteiden toteutuksesta ja niiden toteutusjärjestyksestä
6. Tilaaja päättää jääsirkkelin käytöstä niiltä osin, kuin se ei ole välttämätöntä
työn tarkoituksenmukaisen suorittamisen kannalta.
7. Työt aloitetaan 24. maaliskuuta, ja ne on varauduttava suorittamaan
loppuun kantavuusolojen vaatimassa aikataulussa niin, että kohteet ovat
valmiit ennen kevätsulamista. Tästä voidaan poiketa, jos työtä ei voida
suorittaa olosuhteiden vuoksi tarkoituksenmukaisella tavalla tai riskit
arvioidaan liian suuriksi.
8. Tilaaja järjestää työkohteiden mittaukset, työnjohdon ja valvonnan ja hankkii
rakentamisen edellyttämät tarvikkeet sekä miestyön.
9. Tilaaja vastaa työkohteiden ja koneiden kuljetusten edellyttämistä luvista.
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Työ laskutetaan tarjouksen mukaisilla hinnoilla yhdellä kertaa työn päätyttyä.
Laskun maksuaika on 21 vuorokautta laskun päiväyksestä.
Urakoitsijan tulee vahvistaa tämä tilaus tilausvahvistuksella, jolloin asiakirjat
yhdessä muodostavat sopimuksen.
Työssä noudatetaan soveltuvin osin rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja
(YSE 98) ottaen huomioon, että kyseessä on laskutyöurakka.
Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
ensisijaisesti neuvotellen. Ellei neuvotteluratkaisuun päästä, osapuolet voivat
saattaa asian Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Tilaajan yhteyshenkilö on N.N., osoite xx 90940 Jääli, p. --ja sähköposti ---

KIIMINGIN – JÄÄLIN VESIENHOITOYHDISTYS RY

N.N
puheenjohtaja
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LIITE 14

Sidosryhmäkartta
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LIITE 17
KYSELYLOMAKKEEN
SAATE
Hyvä Jääliläinen opettaja,
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on suunnitellut vaellus- ja hiihtoreittiä
Jäälistä Koiteliin. Kiinnostaviin maastokohtiin reitin varrelle on suunniteltu
opastauluja, jotka esittelevät mm. luontokohteita, asutushistoriaa,
metsätaloutta, luonnonvarojen käyttöä, vesien hoitoa ja ihmisen toimintaa
yleensä. Taulujen informaatio täydentyy QR-koodilla, joka johtaa internettiin.
Erityisesti lähempänä Jääliä olevissa kohteissa on pyritty ottamaan huomioon
opetuksen näkökulmaa.
Pyydämme Sinulta näkemystä siitä, voitaisiinko suunniteltua polkua ja
esittelyaineistoa hyödyntää opetuksessa. Pääset kyselylomakkeeseen tästä:
https://docs.google.com/forms/d/1-dEaRU91I0Mcp-B5PmMn9q9USMFFOxZjvDpOuCDrV0/viewform?usp=send_form. Lomakkeelta pääset katsomaan
reittisuunnitelman ja opastaulujen luonnokset.
Toivomme, että vastaisit kyselyyn viimeistään 17.9.2014. Itse vastaaminen ei
kestä kauan, mutta aineistoon tutustumisessa saattaa vierähtää tovi.
Kiitos vaivannäöstäsi!
Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen puolesta
Birger Ylisaukko-oja
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