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Iijoen vesistö

Noin 1400 jokea ja puroa

• valuma-alue 14 190 km3

• järvisyys 5,7 %                                           

• keskivirtaama (MQ) 171 m3/s (HQ 1400, NQ 17)
Käyntikohteet kartalla



Puroinventoinnit Iijoen valuma-alueella

• Käytössä on kehittämämme menetelmä vuodelta 1998, joka on helppo 

opettaa 1-2 päivässä inventoijille

• Puro jaetaan inventoitaessa1-50 jaksoon riippuen puron ja sen varren 

ominaisuuksista

• Arviointi tehdään asteikolla 0-5, jossa 0 kuvaa, ettei kyseistä muuttujaa 

ole lainkaan ja 5 että sitä on eniten

• Jokaiselta purojaksolta arvioidaan ja mitataan kymmeniä muuttujia 

(virtaus, pohjan laatu, rantavyöhyke, ihmisvaikutus…)

• Purojakson kunnostustarve arvioidaan ja kirjataan kunnostustoimenpiteet

• Purojakso valokuvataan ja kalastetaan, sähkökalastus valikoiduita paikoista

• Samaa inventointimenetelmää käytetään nyt mm. FRESHABITissa

• Menetelmän tutkimus: Heli Suurkuukan väitös (2014)



Inventointi toimii myös seurantamenetelmänä:
vuosia (3-15) kunnostuksen jälkeen nähdään, mikä on muuttunut

• Aiheesta gradu tulossa ulos: Eevi Kocis Jyväskylän yliopisto 



Tulos inventoinneista 1998-2017 Iijoen va:lla

• vain 1-2 % kokonaan luonnontilaisia, mutta monessa purossa on luonnontilaisia 

tai sen kaltaisia purojaksoja

• Eniten esitettyjä kunnostustoimenpiteitä inventoinneissa:

Hiekan poistaminen 

Suisteiden teko 

Valuma-alueen vesiensuojelun parantaminen (ojien sulkeminen ja 

täyttö, pintavalutus jne.)

Purojaksoja luonnon-

Kunnostusesityksiä 

Puroja Puroja Purojaksoja tai sen kat. tilassa purojaksoille

km n n n % n %

1700 450 4200 1070 26 1820 44



Merkittävin ongelma pohjoisissa puroissa: 

hiekan kulkeutuminen puroihin ojitusalueilta

Hiekasta seuraa:
• kutusoraikot hautautuvat

• lepo- ja ruokapaikat muuttuvat

• puuaines hautautuu hiekkaan
• Purot ovat 

täyttyneet!



Nokipuro esim: purouoman ja valuma-alueen kunnostustoimet

Restored peatland, 2007

Sediment ponds & 

overland-flow

field

Overland-flow

field
Channel: various deflectors & underminer

structures

Rewatering the dried brook 2007

Sediment pond & 

”sandpockets”

Sediment pond & 

overland-flow field



Monet purot on kaivettu ojiksi, kuten →
• Rakennetaan 2-seinäinen pato ojaan 

vesitettävän purouoman viereen. 

• Avataan reitti kuivuneeseen purouomaan 

ojan vieressä.



Kuivunut purouoma kulkee ojan vieressä, padon rakentamisen 

jälkeen päästetään vesi vanhaan purouomaan

2003 2007

2003

2000



Hiekan poistoa puulla, suisteilla ja altakaivajilla

• Puro täynnä hiekkaa

• Kunnostuksen ja ensimmäisen kevättulvan 

jälkeen puusuiste/altakaivaja on 

nostanut/tulvittanut hiekkaa 

tulvatasanteelle



.. tulvittamaan hiekka pois 

purosta, kaivamaan syvänteitä, 

pidättämään lehtiä, 

monipuolistamaan virtauksen 

suuntaa ja voimaa jne..

Erilaisia virranohjaimia ja 

altakaivajia käytetään 

keräämään hiekkaa haluttuun 

paikkaan, 



Altakaivajan rakenne ja toiminta

(Research in Thesis Hannu Marttila, 2010, University of Oulu)



Tulva; vesi leviää ja puusuisteiden liikkeellepanema 

hiekka laskeutuu puron tulvatasanteelle 

tulvitussuiste

• .



Tähän mennessä puroja kunnostettu Iijoen alueella

• 40 %:lle inventoidusta 450 purosta arvioitiin erittäin

korkea tarve kunnostukselle

• Vain 17 % inventoiduista puroista ei tarvitse kunnostusta

Valuma-aluetyöt

Purojen Kunnostus- Kunnostetun  Kustan- Kustan- Pintavalu Laskeutus- Metsäojien Suon en-

Purot pituus 

alueen 

pituus alueen p-ala nukset nukset tuskentät altaat tukkimiset

nallistamine

n

kpl m m m² € / m € /m² kpl kpl kpl ha

34 150 740 46 956 52 500 14,7 14,1 102 81 211 123



Soiden kuivatus metsätalouskäyttöön on 

vaikuttanut puroihin 

• Alahaapuanojan valuma-alue 1965 • Ja nykyisin



Soiden ennallistaminen purokunnostuksen osana

Vähintään 30 % turvemaiden kuivatuksista on ollut kannattamattomia, puun 

kasvu on heikkoa tai sitä ei ole ollenkaan. Tällaisiä alueita on Iijoenkin 

valuma-alueella noin 80 000 hehtaaria. Koko Suomessa arviolta 1 M ha.



www.facebook.com/metsahallitus
www.twitter.com/metsahallitus

www.metsa.fi

Ollaan yhteydessä!

Kiva kun tulitte puroille ja rummuille!


