
HAAPAJÄRVI

VALUMA-ALUEEN
KUNNOSTUSTARVESELVITYS



HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
• Kaupunkilaiset esittäneet järven

ruoppausta

àjärveen ei kannata kohdentaa
toimenpiteitä ennen valuma-alueen
vesien tilan parantamista

• Tekojärvet rajattu tarkastelun
ulkopuolelle

• Kuonanjoen ekologinen tila
tyydyttävä, Kalajanjoen välttävä

à Vesienhoidon tavoitteena hyvä tila

• Selvityksessä hankealue tarkasteltiin
osavaluma-alueittain



SELVITYKSEN JA KUNNOSTUKSEN
TAVOITTEET
• Alueen vedet ovat humuksen värjäämiä, ravinne- ja

kiintoainepitoisuudet nousevat ajoittain korkeiksi

• Valuma-alueen hydrologia poikkeaa luontaisesta tehokkaiden
ojitusten seurauksena ja veden viipymä valuma-alueella
olennaisesti lyhentynyt

• Työssä selvitettiin valuma-alueiden kuormitusta ja vesistön tilaa

• Tätä kautta pyrittiin löytämään alueelle kustannustehokkaita ja
oikein kohdennettuja vesiensuojeluratkaisuja, jotka

• vähentävät ravinnehuuhtoumia ja kiintoainetta

• palauttavat vesistöalueen hydrologiaa lähemmäs luonnonmukaista

• Toimenpiteet tarkasteltiin koko vesistöalueelle (hajautettujen
suojelurakenteiden pinta-ala suhteessa valuma-alueeseen
suurempi ja toimenpiteet teknis-taloudellisesti tehokkaita)



VESISTÖALUE
• Kuonanjoen täyttökanavan valuma-alue

(53.082), Kortejärven – Haapajärven
(53.043) sekä Haaganlammen (53.046)
valuma-alueet

• Tarkastelualue yhteensä noin 256 km2

• Valuma-alueen maankäyttö

• voimakkaasti ojitettua metsätalousaluetta

• maataloutta, peltoa

• verrattain paljon haja-asutusta

• Haapajärven taajaman hulevesiä

• Merkittäviä osavaluma-alueita mm.
Väliojan, Paskapuron, Niiniojan ja
Tujuojan va:t



VESISTÖALUEEN TILA
• Säännöstely vaikuttaa hankealueen veden laatuun ja vesistön

tilaan (Haapajärven vedestä merkittävä osuus Hautaperän
tekojärvestä)

• Kalajanjoen ja Kuonanjoen vedenlaadun havainnot ovat
täyttökanavista, eivät vähävetisistä luonnonuomista. Ravinnearvot
korkeita ja kiintoainepitoisuus vaihtelevat voimakkaasti

• Väliojassa (laskee Kuonanjokeen) ravinnepitoisuudet nousevat
ajoittain korkeiksi ja humusvaikutus on selvä. Korkeita orgaanisen
aineksen pitoisuuksia

• Paikallisten havaintojen mukaan mm. Tujuoja ja Kalajanjoki
tuovat mukanaan runsaasti kiintoainetta.

• Biologista aineistoa on saatavilla vähän. Biologiset laatutekijät
ilmentävät osittain hyvää (pohjaeläimet) ja osittain välttävää
(kalat) ekologista tilaa.

• Mm. Hulevesikuormitus heikentää uimarantojen vedenlaatua



Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 7066745.875, E: 419060.875
Karttatuloste ei ole mittatarkka. Kiinteistörajat ja -tunnukset päivitetään toistaiseksi vain kerran viikossa.
Rekisteripalvelujen kautta kartalle haetut palstat ja määräalat ovat ajantasaiset.
Tulostettu Kiinteistötietopalvelusta 25.04.2018.
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Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 7068793.875, E: 417670.875
Karttatuloste ei ole mittatarkka. Kiinteistörajat ja -tunnukset päivitetään toistaiseksi vain kerran viikossa.
Rekisteripalvelujen kautta kartalle haetut palstat ja määräalat ovat ajantasaiset.
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VESISTÖALUEEN KUORMITUS
• Hankealueen kuormitus

• SYKEn VEMALA –malli: kuormitus yhteensä P ~7700 kg, N ~140 t,
kiintoainetta ~1300 t vuodessa

• Fosforia erityisesti maataloudesta ja haja-asutuksesta, typpi- ja
kiintoainekuormitus suurta metsäalueilta

• Ominaiskuormituslukujen ja pinta-alojen perusteella tarkasteltu
kuormitukseltaan merkittävimpiä osavaluma-alueita

à Merkittävimpiä ravinnekuormittajia mm. Väliojan, Niiniojan ja
Haaganlammen valuma-alueet.

à Merkittävä kiintoainekuormittaja mm. Tujuojan valuma-alue

• Kuormituslaskenta vastaa vesistössä havaittuja pitoisuuksia



TOIMENPITEIDEN KOHDENTAMINEN

• Toimenpiteitä kannattaa kohdistaa maatalouden kuormituksen
sekä metsien kunnostusojitusten aiheuttaman
vesistökuormituksen hallintaan

• Kiintoaineen pidättämisellä metsätalousvaltaisella alueella saadaan
pysäytetyksi myös fosforia

• Vesistön hydrologian palauttaminen lähemmäs luonnonmukaista tukee
myös osaltaan kuormituksen vähentämistä

• Virtaamavaihteluita tasaavat vesiensuojelurakenteet voivat ehkäistä
eroosiota ja sitä kautta orgaanisen, hienojakoisen aineksen liikkeellelähtöä ja
parantaa vedenlaatua alapuolisissa vesistöissä

• Toimenpiteitä kannattaa hajauttaa koko valuma-alueelle, mutta
tarkemmin suunnitteltujen toimenpiteiden pääpainoksi valittiin
Tujuojan valuma-alue (kiintoaineen pidätys)

• Haapajärven lähivaluma-alueella ja Kalajanjoen varressa olisi tarpeen
vähentää erityisesti maatalouden ravinnekuormitusta, Väliojan valuma-
alueella tulisi vähentää hienojakoista kiintoaineskuormitusta



YLEISET VESIENSUOJELU- JA
KUNNOSTUSMENETELMÄT

• Kunnostustoimenpiteitä esitelty maankäytön ja
kuormituslähteiden mukaisesti periaatteellisella tasolla

• potentiaalisia kunnostuskohteita on etsitty koko valuma-alueelta,
sillä toimenpiteitä tulisi toteuttaa laaja-alaisesti vesistön tilan
parantamiseksi



TOIMENPIDE-EHDOTUKSET, MAATALOUS

• Maatalouden kosteikot, laskeutusaltaat

• Kosteikko pitäisi pystyä perustamaan
pääosin patoamalla eroosioherkällä
alueella ja sen tulisi olla riittävän suuri ja
monimuotoinen

• Suojavyöhykkeet

• Paljon rantapeltoja. Kalteville,
eroosioherkille tai toistuvasti tulvan alle
jääville pelloille kannattaisi perustaa 15
metriä leveät suojavyöhykkeet

• Pistekuormittajien, kuten
jaloittelutarhojen, kuormitusta
vähentävät toimet

• Peltojen kasvukunnosta huolehtiminen
ja ravinnetaseet

kalteville, ja tulva-
alttiille peltolohkoille
tarvittaisiin 15 m leveät
suojavyöhykkeet
(kuva ei hankealueelta)



TOIMENPIDE-EHDOTUKSET, METSÄTALOUS
• Suojakaistat

• Hakkuutähteiden ja kantojen keruu
vesistöjen läheisyydestä

• Vesiensuojelun huomioiminen
maanmuokkauksen yhteydessä
(eroosioherkkää aluetta)

• Alueella yleisesti liian suuret
virtausnopeudet uomissa. Ojaluiskat
tulisi suunnitella riittävän loiviksi. Liian
jyrkkää pituuskaltevuutta kannattaa
pienentää putousportaiden ja
kaivukatkojen avulla.

• Kaivukatkot, laskeutusaltaat,
pintavalutus (tehokkain). Kosteikot
perustetaan usein riistan vuoksi.

• Putkipadot virtaaman hallintaan



TOIMENPIDE-EHDOTUKSET,
TURVETUOTANNON JÄLKITOIMENPITEET

• Turvetuotannon vesiensuojelun lähtökohtana
virtaamien hallinta

• Lietteenpidätys, päisteputket

• Virtaamansäätöpadot

• Laskeutusaltaat

• Pintavalutuskentät, kosteikot ja
kasvillisuuskentät ravinteiden poistoon

• Väliojan valuma-alueella turvetuotannosta
maatalouskäyttöön siirtynyt Varpuneva ja
Kurkineva.

• Olemassa olevan vesienkäsittelyn (LA + pvk)
säilyttäminen?



TOIMENPIDE-EHDOTUKSET, HAJA-ASUTUS JA
TAAJAMAN HULEVEDET

• Vapaa-ajan asunnoissa jätevesien syntymisen ehkäisy
kuivakäymälän avulla ja kompostointi

• Talouksissa, joissa vesijohto ja viemäri

• Kiinteistökohtainen puhdistus

• mm. maahanimeyttämö, maasuodattamo tai
kiinteistökohtainen pienpuhdistamo

• ProAgria Oulu (Merja Talvitie) tarjonnut alueella ilmaista
jätevesineuvontaa

• Hulevesien mukana huuhtoutuu kiintoainetta, ravinteita
ja mikrobeja. Hulevesiä voidaan puhdistaa esim.
biosuodatuksen avulla.



TOIMENPIDE-EHDOTUKSET, VESISTÖN
HYDROLOGIA

• Pohjakynnykset ja pohjapadot

• Muut puurakenteet metsäpuroissa

• Pysäyttävät pohjakulkeumaa,
merkitystä myös eliöstön kannalta

• hiekankeräimet

• Tulvahyllyt- ja tasanteet, luiskien
eroosiosuojaukset

• Vanhojen uomaosuuksien
palauttaminen erityisesti
tulvauomiksi

Kuvat: YO 2008 Purokunnostusopas



TARKEMMAT KUNNOSTUSSUUNNITELMAT

• Tarkemmin tarkastellut kohteet

• Tujuojan alaosa
pohjapadot/kosteikko

• Savimäenpuhto, laskeutusallas

• Perätalon putkipadot

• Savinevan hiekan keräys

• Murronniityn pyörrelampi

• Hulevesien puhdistus



TARKEMMAT KUNNOSTUSSUUNNITELMAT



TARKEMMAT KUNNOSTUSSUUNNITELMAT

• Vesirakentamistoimenpiteet
tulisi toteuttaa vähävetiseen
aikaan

• Toimenpiteiden toteuttamiseksi
tarvitaan sopimukset
maanomistajien kanssa

• Padottavien rakenteiden
toimivuutta ja kuntoa
tarkkaillaan

• Laskeutunut kiintoaines
tyhjennetään altaista,
kasvillisuutta raivataan jne.

• Ympäröivä maankäyttö
vaikuttaa padotus-
mahdollisuuksiin ja
toimenpiteen suositeltavuuteen

• Putkipadot ja puurakenteet
edullisia

• Kosteikkojen kustannukset
voivat olla kymmeniätuhansia,
silti edullisempaa kuin esim.
ruoppaus

• Ehdotetut toimenpiteet eivät
vaadi vesilupaa. Suurempien
kohteiden luvantarve
arvioidaan ELY-keskuksessa



TOIMENPIDESUOSITUKSET
• Laaja-alaisesti koko valuma-alueelle hajautettuja toimenpiteitä

• Pienimuotoisia, voi toteuttaa esim. talkoilla, edullisia, riittävän suuria
valuma-alueeseen nähden

• Ensisijaisesti pyrittävä hidastamaan virtausnopeutta uomissa

• Suuret ylivirtaamat, pienet alivirtaamat, lyhentynyt viipymä

• Toimet pystäyttävät hiekan ja kiintoaineksen kulkeutumista sekä
vähentävät eroosiota

• Maatalouden, metsätalouden ja haja-asutuksen panostus
vesiensuojeluun voi tuoda merkittävän muutoksen vesistöalueen
tilaan

• Putkipadot, maatalouden suojavyöhykkeet, Tujuojan alaosan,
Perätalon ja Savinevan toimenpiteet, turvetuotannon
vesiensuojelurakenteiden hyödyntämisen jälkikäytössä

• Näillä saavutetaan suurin hyöty kustannuksiin nähden



VESIENSUOJELUTOIMIEN HYÖDYT

• Maiseman hoito

• Alapuolisten vesien kuormitus vähenee

• Ehdotetut toimenpiteet pidättävät erityisesti kiintoainesta, johon on
sitoutunut myös fosforia

• Vesilinnut ja muu riista saa suotuisia elinympäristöjä

• Vesistön hydrologia saadaan lähemmäs luonnonmukaista

• Viipymä voi lisääntyä hieman (mikäli toimenpiteitä toteutetaan laaja-
alaisesti)



VESISTÖKUNNOSTUKSET
Projektipäällikkö
Piia Sassi-Päkkilä
Vesi ja ympäristö, Oulu
040 132 1415
piia.sassi-pakkila@ramboll.fi

Vesistön tila, kunnostustoimenpiteet
Virve Kupiainen
Vesi ja ympäristö, Oulu
044 556 9196
virve.kupiainen@ramboll.fi



KIITOS MIELENKIINNOSTA




