
Hoida ja kunnosta lähipuroasi



Purot tarjoavat ekosysteemipalveluja



Puro
Puro on vesilain mukaan jokea pienempi 

virtaavan veden vesistö. Puron valuma-alue 
voi vaihdella kymmenen ja sadan neliökilometrin 

välillä. Myös valuma-alueeltaan pienemmät virtavedet 
luokitellaan puroksi, jos uomassa virtaa vettä ympäri 

vuoden ja kalojen kulku on mahdollista.

Valuma-alue
Aluetta, jolta pinta- ja pohjavedet virtaavat purouomaan, 

kutsutaan puron valuma-alueeksi. Valuma-alueen 
raja kulkee maaston korkeimmissa kohdissa. 
Valuma-alueen ominaisuudet kuten pinta-ala, 

korkeussuhteet, maaperä ja maankäyttö 
vaikuttavat puron tilaan.

Ryhdy purokunnostajaksi!

 Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmiselle. Purot toimivat kalojen 
elinalueina, tulvien säätelijöinä, ravinteiden pidättäjinä ja kasteluveden lähteinä. Purot monipuolistavat maisemaa, nostavat 
asuinalueiden arvoa ja lisäävät viihtyvyyttä.  Purot lähiympäristöineen tarjoavat myös puitteet metsästykselle, kalastukselle, 
ulkoilulle ja matkailulle. Piirros: Marja Vierimaa. Kuvat: Panu Oulasvirta, Liisa Hämäläinen, Pinja Kasvio, Marja-Liisa Pitkänen, 
Auri Sarvilinna, Henri Veisterä.  

Purojen tilaa on mahdollista parantaa useilla kunnostusme-
netelmillä. Liikkeelle voi lähteä hyvinkin pienellä panoksel-
la. Muutama ämpärillinen soraa voi tarjota purossa elävälle 
taimenelle kutupaikan ja puroon asetettu puunrunko poh-
jaeläimille suojaa ja ravintoa.

Tässä esitteessä kerrotaan puron kunnostamisen eri vai-
heista. Esite on tarkoitettu kaikille purojen kunnostamisesta 
kiinnostuneille.

Purojen tilan paranemisesta on hyötyä eläimille, kasveille ja 
ihmisille. Oman lähipuron tarkkailu ja kunnostaminen on 
lisäksi mielenkiintoista ja hauskaa!

Purot ovat tärkeä 
vesistön osa
Vesi kulkeutuu purojen kautta järviin ja jokiin ja niitä myö-
ten aina mereen asti. Purot lähiympäristöineen ovat monien 
lajien tärkeitä elin- ja lisääntymisalueita. Happirikas, virtaa-
va vesi sekä suojapaikkojen ja ravinnon runsaus ovat luoneet 
edellytykset ainutlaatuisen eliöstön kehittymiselle. Purosta 
voi löytää esimerkiksi uhanalaisen jokihelmisimpukan, ra-
vun tai kutevan taimenen. 



Kuva: Auri Sarvilinna.

Katoava puroluonto

Ihmisen toiminta on muuttanut purojen ja niiden valu-
ma-alueiden tilaa ja luonnontilaisia puroja on enää vä-

hän. Suomen uhanalaisista eliölajeista arviolta kuusi 
prosenttia on pienvesien lajeja. Puroissa eläviä har-

vinaisia tai uhanalaisia lajeja ovat mm. useat pu-
rosammalet, jokikorennot, jokihelmisimpukka ja 

taimen.

Purojen tilaa ovat 
heikentäneet esimerkiksi: 

•  suoristukset ja perkaukset, joita on tehty mm. 
maankuivatuksen ja puutavaran uiton vuoksi 

•  eliöstön liikkumista haittaavat esteet (esim. padot ja tierummut) 

•  varjostuksen väheneminen ja eroosion lisääntyminen mm. 
rantapuuston ja kasvillisuuden poiston vuoksi 

•  liettyminen, hiekoittuminen, umpeenkasvu ja vedenlaatuongelmat, 
joiden syynä on valuma-alueelta kulkeutuva kiintoaine, humus ja 

ravinteet

• alunamaiden ojitusten aiheuttama happamuus 

•  roskaantuminen 

•  putkitukset



Tutustu puroon

Kunnostusta suunniteltaessa pohjatyö on tärkeää. Pieni-
muotoistakin kunnostusta varten on hyvä selvittää puron 
ja sen valuma-alueen perustiedot ja puron tilaan vaikuttavat 
tekijät. Aluksi kannattaa ottaa selvää mitä tietoja purosta 
on jo kerätty. Tietoja voi olla esimerkiksi ELY-keskuksella, 
kunnalla, paikallisilla osakaskunnilla tai yhdistyksillä. Hy-
vien lähtötietojen avulla voidaan arvioida, miten puron tila 
muuttuu kunnostuksen seurauksena.

Kartasta voi päätellä monia puron ja sen valuma-alueen piir-
teitä, kuten esimerkiksi onko purouoma suoristettu tai sijait-
seeko se luonnonsuojelualueella. Paperikarttojen lisäksi voi-
daan hyödyntää sähköisiä karttapalveluja ja satelliittikuvia. 

Maastossa tehdyt havainnot kannattaa kirjata ylös 

Vesien käyttöön liittyviä asioita

• uimapaikat

• melontareitit

• kalastuspaikat 

• muu virkistyskäyttö

• vedenotto

Luonnonmuuttujat

• luonnontilaiset osuudet

• kosket, virtapaikat ja suvannot

• soraikot

• kalasto ja eliöstö

• puron ja rantavyöhykkeen 
kasvillisuus

Ongelmakohdat

• peratut/suoristetut osuudet

• eliöstön liikkumista haittaavat 
esteet (esim. padot, tierummut)

• liettyneet, hiekoittuneet, 
umpeenkasvaneet ja 
roskaantuneet uoman osat 

• valuma-alueelta tuleva 
kuormitus (esim. syöpyvät ojat, 
puroon laskevat hulevesi- ja 
ylivuotoputket)

Kuva: Liisa Hämäläinen.



Kuva: Saara Ilkka.



Yhteistyöllä hyviin tuloksiin

Tiedottamalla laajasti kunnostuksen eri vaiheista voidaan 
vähentää ristiriitojen syntymistä. Yhteistyön tekeminen alu-
een eri toimijoiden kanssa on usein tärkein kunnostuksen 
onnistumisen edellytys.

Järjestäytyminen kannattaa

Purojen kunnostus voidaan ottaa osaksi olemassa olevan 
osakaskunnan tai yhdistyksen toimintaa tai sitä varten voi-
daan perustaa uusi yhdistys. Järjestäytyneen yhdistyksen 
tai yhteisön on mahdollista hakea rahoitusta kunnostami-
selle. Pienimuotoisia kunnostuksia voi hyvin toteuttaa tal-
kootyönä ilman ulkopuolista rahoitusta. 

Maa- ja vesialueen omistajat mukaan 

Kunnostuksiin tarvitaan aina maa- ja vesialueen omistajan 
lupa. Maanomistajan kanssa tulee sopia, miten kunnostuk-
sissa käytettävät materiaalit kuljetetaan paikalle ja millä 
alueilla saa liikkua.

Yhteys kuntaan

Kunnan ympäristöviranomaisen on hyvä olla tietoinen pu-
ron kunnostushankkeesta. Kunnalla voi myös olla tietoja 
purosta ja mahdollisuuksia antaa ohjeita tai rahoitusta kun-
nostukseen. 

Milloin tarvitaan lupa? 

Purot kuuluvat vesilain piiriin. Luvan 
tarpeeseen vaikuttavat ensisijaisesti 

kunnostuksen arvioidut vaikutukset esimerkiksi 
muutetaanko maa-aluetta vedeksi, voiko kunnostus 

heikentää alueen luontoarvoja tai vaikuttaako 
kunnostus vesistön käyttöön tai laatuun. 

Jos purolla on järjestely- tai ojitusyhtiö, on siihen otettava 
yhteyttä jo kunnostusta suunniteltaessa. Ojitusyhtiön 

kanssa sovitaan, kuinka maankuivatusasiat otetaan 
huomioon kunnostuksessa. Mikäli purossa on vanhoja 

uittorakenteita tai myllypatoja, on pyydettävä 
lausunto museoviranomaiselta.

Lupatarpeen selvittämisessä auttaa kunta 
tai ELY-keskus.

Apua alueellisilta toimijoilta

Alueellisilta toimijoilta kuten kalastusalueelta, osakaskun-
nilta, säätiöiltä ja yhdistyksiltä voi kysyä halukkuutta osal-
listua kunnostukseen tai neuvoa esimerkiksi rahoituksen 
hakemisessa.  

Yksityismetsissä purojen tilaa voidaan parantaa luonnon-
hoitohankkeena. Neuvoja saa Suomen metsäkeskuksesta.    



Kuva: Esa Laajala.

Suunnitelma on 
kunnostuksen 

käsikirjoitus
Hyvä kunnostussuunnitelma sisältää:

•   kohteen perustiedot ja kunnostuksen 
tavoitteet

•   kuvauksen puron nykytilasta ja ongelmista

•   kuvauksen kohteen luontoarvoista (mm. 
suojelualueet, uhanalaiset lajit, kalasto)

•   tiedot kalastuksesta ja virkistyskäytöstä

•   kunnostettavien osuuksien sijainnit ja 
kunnostuksessa käytettävät menetelmät

•   kunnostukseen osallistuvat tahot ja 
viestintäsuunnitelman

•   kunnostuksessa käytettävän 
kaluston, materiaalit ja niiden 
kuljetuksen

•   töiden toteutusaikataulun, 
rahoituksen ja tarvittavat luvat

•   työaikaisten haittojen 
minimointisuunnitelman

•   kohteen seuranta- ja hoitosuunnitelman.

Huolellisesti tehdystä suunnitelmasta on apua 
haettaessa maa- ja vesialueen omistajien suostu-

muksia, mahdollisia lupia ja rahoitusta.



Suunnitteluun saa apua

Useat purojen kunnostustoimenpiteet voidaan suunnitella 
itse. Valuma-alueen kuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin 
kuten putkipatoihin, kosteikoihin, pintavalutuskenttiin, ojien 
eroosiorakenteisiin tai happamien vesien neutralointiraken-
teisiin kannattaa teettää suunnitelma. Myös veden korkeutta 
muuttavat toimenpiteet kannattaa suunnitteluttaa.

Kuva: Jermi Tertsunen.

Kuva: Liisa Hämäläinen.

Kuva: Pinja Kasvio

Apua 
suunnitteluun  

voi kysyä:

•  alueellisilta vesiensuojeluyhdistyksiltä  
tai vesienhoidon organisaatioilta ja säätiöiltä 

•  vesialan konsulttitoimistoilta

•  Suomen metsäkeskuksesta

•  ELY-keskuksesta

•  ProAgriasta ja maakunnalliselta 
kalatalouskeskukselta

•  Suomen 
riistakeskukselta.



Kunnostuksiin on 
saatavilla rahoitusta
Etenkin kunnostustalkoita on mahdollista toteuttaa pienin 
kustannuksin. Töiden hyvällä suunnittelulla ja aikataulu-
tuksella voidaan saavuttaa säästöjä. 

Kustannuksia syntyy muun muassa toimenpiteiden suun-
nittelusta, materiaalien hankinnasta, konetyöstä, maamas-

sojen ja materiaalien kuljetuksesta ja luvan hake-
misesta.

Kuva: Aki Janatuinen.

Esimerkkejä 
rahoituslähteistä:

Yksityismetsien purojen suojeluun ja kunnostukseen 
voidaan hakea kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) 

mukaista tukea 
 yhteys Suomen metsäkeskukseen

Puroelinympäristöjä voidaan säilyttää Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO) kautta 

 yhteys ELY-keskukseen (pysyvä suojelusopimus) tai Suomen metsäkeskukseen 
(määräaikainen suojelusopimus)

Peruskuivatushankkeiden yhteydessä toteutettaviin ympäristönsuojelu- ja 
hoitotoimenpiteisiin voidaan hakea maatilatalouden kehittämisrahaston  

(MAKERA) avustusta 
 yhteys ELY-keskukseen

Purojen kunnostamista rahoitetaan jossain määrin maa- ja metsätalousministeriön ja 
ympäristöministeriön määrärahoilla ja kalatalouden edistämisvaroilla 

 yhteys ELY-keskukseen

EU-rahoituksen piiriin kuuluvat erilaiset ohjelmaperusteiset määrärahat 
 yhteys alueen Leader-toimintaryhmään

Kunnat, yritykset, kalastusalueet ja -seurat, osakaskunnat, 
rahastot ja säätiöt voivat rahoittaa kunnostuksia 

 yhteys paikallisiin toimijoihin



Keinoja puron tilan 
parantamiseksi 
Puron kunnostuksella voi olla monta tavoitetta kuten esi-
merkiksi kalojen ja muiden eliöiden elinolojen parantami-
nen, maiseman monipuolistaminen ja vedenlaadun paran-
taminen. Jos tavoitteita on monia, on päätettävä, mitkä niistä 
ovat tärkeimpiä. Puron kunnostus voi olla monivaiheinen 
prosessi ja kaikkea ei ole välttämätöntä tehdä kerralla. 

Talkootyönä voidaan toteuttaa:

• soran, kivien ja puuaineksen lisääminen uomaan

• mutkittelun lisääminen kivien ja puiden avulla

• pohjapatojen ja -kynnysten rakentaminen

• laskeutusaltaiden, lietekuoppien ja -taskujen 
kaivaminen

• vanhojen ojien tukkiminen

• rantapuuston istutus

• luonnonmukaiset eroosiosuojaukset.

Yhteistyössä viranomaisten kanssa:

• yksityismetsien valuma-alue- ja purokunnostukset 
Kemera-rahoituksella

• kalojen vaellusesteiden poistaminen

• monivaikutteisten tulva-alueiden ja kosteikkojen 
rakentaminen

• suojakaistojen ja -vyöhykkeiden perustaminen puron 
varteen

• puron mutkittelun lisääminen koneellisesti

• luonnonmukainen peruskuivatus.

Kuva:Aki Janatuinen.  

Kuva: Liisa Hämäläinen.



Patorakenteet vaikeuttavat tai estävät eliöiden vapaan liikkumisen 
purossa. Padon poistamisella tai uudelleen muotoilulla ja uoman 

kunnostuksella voidaan puro muuttaa kaloille sopivaksi lisääntymis- ja 
elinalueeksi.  

Kuvat: Aki Janatuinen ja Harri Aulaskari.

Syöpyvistä metsäojista kulkeutuva hiekka peittää alleen kaloille 
tärkeitä elinalueita. Puurakenteet sopivat hiekoittuneen ja liettyneen 
puron kunnostamiseen. Niillä voidaan esimerkiksi puhdistaa pohja-

alueita ja kutusoraikkoja.  
Kuvat: Pinja Kasvio ja Hannu Marttila.



Suoristettu ja perattu puro voidaan palauttaa lähelle alkuperäistä 
tilaa ennallistamistoimenpiteillä. Uoma voidaan esimerkiksi kaivaa 

uudelleen mutkittelevaksi.
Kuvat: Lasse Järvenpää ja Liisa Hämäläinen.

Luonnonmukaisessa peruskuivatuksessa peltoalueen puron 
vedenjohtokykyä parannetaan kaivamalla sen luiskaan tulvatasanteet. 
Tällöin puro johdattaa edelleen vedet pois pelloilta, mutta on myös 

ekologisesti monipuolinen.
Kuvat: Petra Korkiakoski.



Mitä kohteella todella 
tapahtui?
Seurannalla tarkoitetaan kunnostetun puron tai sen osan 
tarkkailua tai tilan kartoittamista ennen ja jälkeen kunnos-
tuksen. Sen avulla saadaan selville, kuinka toimet muuttivat 
puroa ja kuinka kunnostettu osuus kehittyi. Seuranta tuot-
taa tärkeää tietoa kunnostusmenetelmien toimivuudesta ja 
auttaa arvioimaan, saavutettiinko tavoitteet ja tarvitseeko 
kunnostettu osuus hoitotoimenpiteitä. Kunnostamisen jäl-
keen seurantaa on hyvä tehdä mahdollisimman pitkään, 
koska muutokset vievät aikaa.

Menetelmiä kunnostuksen vaikutusten seuraamiseksi:

• puron valokuvaaminen samoilta paikoilta samoina 
vuodenaikoina ennen kunnostusta ja useampana 
vuonna kunnostuksen jälkeen

• kalaston selvittäminen esimerkiksi havainnoimalla 
puroa kutuaikana tai sähkökoekalastuksella, joka 
vaatii ELY-keskuksen luvan

• kunnostetun rakenteen toimivuuden seuranta, 
esimerkiksi kutusoraikon paikoillaan pysyvyyden ja 
liettymisen arviointi 

• vedenlaadun seuranta

• koskialueille pidättyvien puiden lehtien määrän 
arviointi lehtiuittokokeilla

• ekosysteemin toiminnan arvioiminen lehtikarikkeen 
hajotuskokeilla

• kivien pinnoilla kasvavan vesisammalen ja 
rantakasvillisuuden seuranta

• uomassa olevan tai lisätyn puuaineksen paikoillaan 
pysyvyyden arviointi.

Kuva: Auri Sarvilinna.

Kuva: Kati Häkkilä.



Pesuojaa kunnostettiin  
talkoolaisten voimin 
Aloitteen Vetelissä Räyringinjärvestä Porasenjokeen laskevan 
puron, Pesuojan, kunnostamiseksi teki Räyringin osakaskun-
ta, joka oli istuttanut puroon taimenta. Osakaskunta halusi 
parantaa kalaston elin- ja lisääntymisolosuhteita.  

”Pesuojan kunnostus saatiin käyntiin ProAgria Oulun vetä-
män Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan (VYYHTI) 
-hankkeen avustuksella. Kunnostuksen suunnittelu aloitet-
tiin maastokartoituksella. Suunnitelmassa puro jaettiin kuu-
teen 100 metrin pituiseen jaksoon, ja jokaiselle jaksolle suun-
niteltiin sopivat kunnostustoimenpiteet”, kertoo Räyringin 
osakaskunnan puheenjohtaja Risto Salmela. Kunnostuksen 
suunnitteli ProAgria Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus.

Puro kunnostettiin talkoilla, joihin osallistui Räyringin osa-
kaskunta, Vetelin lukion ekologian kenttäkurssilaiset sekä 
asiantuntijoita ProAgrian Keskipohjanmaan kalatalouskes-
kuksesta ja VYYHTI-hankkeesta. 

Puroon levitettiin sopivan kokoista soraa taimenelle kutualu-
eeksi, ja vanhoja kutusoraikkoja harattiin puhtaaksi liettymis-
tä. Lohikaloille olennaista veden syvyyden ja virtausnopeu-
den vaihtelua saatiin aikaiseksi siirtelemällä purossa olevia 
kiviä. Työssä käytettiin haravoita, rautakankia ja lapioita. 

Kunnostus rahoitettiin osakaskunnan omarahoituksella, Poh-
janmaan ELY-keskuksen avustuksella sekä Vetelin lukiolais-
ten ja VYYHTI-hankkeen työpanoksella.

Osakaskunnan puheenjohtaja oli tyytyväinen ihmisten ak-
tiivisuuteen ja työn toteutukseen. Tapahtuman järjestäjien 
toiveena oli osoittaa, että pienilläkin teoilla voidaan parantaa 
kalojen elinolosuhteita. Talkoopäivän aikana jaettiin myös 
uusinta tietoa vesien hoitoon liittyvistä asioista. 

 Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja   
opastaa lukiolaisia Pesuojan kunnostuksessa.  

Kuva: Kati Reiman. 



Tule mukaan Suomen 
vesistökunnostusverkoston 
toimintaan!

Vesistökunnostusverkosto on kaikille kansalaisille 
avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa 
ja kokemuksia vesistöjen kunnostuksesta. 
Verkoston kautta löydät myös muut vesienhoito- ja 
suojelutyössä toimivat organisaatiot, yhteisöt ja 
yritykset. 

Jaa kunnostuskokemuksesi 
verkostossa!
www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Lisää tietoa purojen kunnostamisesta: 

• www.ymparisto.fi/vesikunnostus 

• www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto 

• OIVA- Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille  
www.ymparisto.fi/OIVA

• ELY-keskuksen Ympäristöasioiden asiakaspalvelu  
0295 020 900 tai  
ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

• Suomen metsäkeskus  
www.metsakeskus.fi/luonnonhoito

• Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio  
www.tapio.fi/vesistot

Tule mukaan Suomen 
vesistökunnostusverkoston 
toimintaan!

Vesistökunnostusverkosto on kaikille kansalaisille 
avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa 
ja kokemuksia vesistöjen kunnostuksesta. 
Verkoston kautta löydät myös muut vesienhoito- ja 
suojelutyössä toimivat organisaatiot, yhteisöt ja 
yritykset. 

Jaa kunnostuskokemuksesi 
verkostossa!
www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
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