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Virtaava
vesi kuluttaa
maaperää
Eroosio tarkoittaa maaperän kulumista
ja maaperästä irronneen kiintoaineksen
kulkeutumista sekä kasautumista jonkin
ulkoisen voiman, kuten virtaavan veden
vaikutuksesta. Maaperän eroosio on luonnollinen prosessi, joka muokkaa maastoa
jatkuvasti tasoittaen maanpinnan korkeusvaihteluita ja muuttaen jokiuomien muotoa.
Ihmistoiminnan seurauksena kiihtyneiden
eroosioprosessien vaikutukset ovat kuitenkin haitallisia etenkin asutuilla ja viljellyillä
alueilla, ja ne ovat haitaksi myös luonnon
ekosysteemeille. Eroosio aiheuttaa paikallisia ongelmia, kuten rantojen syöpymiä ja
sortumia, mutta sen vaikutukset voidaan
havaita laajemminkin muun muassa pintavesien samentumisena ja vesistön vedenlaadun heikkenemisenä.
Tässä oppaassa selvitetään jokirantojen sekä pienten uomien eroosion syitä,
annetaan tietoa eroosion vaikutuksista sekä esitellään eroosion torjunnan käytännön
menetelmiä. Opas on tarkoitettu yksityisten
rantojen kunnostusta suunnitteleville kansalaisille sekä vesistöjen kunnostushankkeiden vastuuhenkilöille.
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Eroosio on monen tekijän summa
Termillä vesistö tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä
tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta.
Joki on vesilaissa (587/2011) määritelty virtaavan veden vesistöksi,
jonka valuma-alue on vähintään
sata neliökilometriä.
Puro on määritelty jokea pienemmäksi vesistöksi, jonka uomassa
kalankulku on mahdollista.
Noro on puroa pienempi vesiuoma, jonka valuma-alue on vähemmän kuin kymmenen neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä
eikä kalankulku ole merkittävässä
määrin mahdollista.
Ojat ovat maankuivatusta varten
kaivettuja uomia. Peruskuivatuksella, kuten valtaojien kaivuulla,
luodaan edellytykset paikalliskuivatukselle, johon luetaan muun
muassa sarka- ja salaojitus.
Pohjavedellä tarkoitetaan maa- tai
kallioperässä olevaa vettä. Pohjaveden korkeudella tarkoitetaan
sitä syvyyttä maanpinnasta, jossa
maan huokoset ovat täyttyneet
vedellä eli maaperä on vedellä
kyllästetty.
Tasaisessa maastossa jokien virtausnopeus hidastuu ja joet alkavat mutkitella. Jokiuoman muodon muuttuminen kiintoaineen kulumisen ja kasautumisen seurauksena on
luonnollinen ilmiö.
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Eroosio on kiintoaineen (ks. sanasto) irtautumista maa- tai kallioperästä
veden, tuulen, jään tai painovoiman
kuljetettavaksi. Eroosioprosesseihin
on määritetty kuuluvan kiintoaineen irtautumisen lisäksi sen kulkeutuminen
ja kasautuminen. Suomessa vesi on
merkittävin maaperän eroosion aiheuttaja. (Jormola ym. 2003)
Veden aiheuttama eroosio voidaan
jakaa pinta- ja uomaeroosioon. Pintaeroosiossa sadepisaroiden tai rapautumisprosessien irrottamat kiintoainehiukkaset huuhtoutuvat sadevedestä
tai lumien sulamisesta muodostuneen
pintavalunnan mukana vesistöihin. Uomassa virtaava vesi ja sen kuljettamat
hiukkaset, kuten pienet kivet kuluttavat
uoman reunoja ja pohjaa irrottaen yhä
enemmän kiintoainesta virtauksen kuljetettavaksi. Tämä uomaeroosio havaitaan uoman muodon muuttumisena
rantojen kulumisen, syöpymisen ja vetäytymisen myötä.
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Virtaavan veden määrä ja virtausnopeus määrittävät sen kyvyn irrottaa ja kuljettaa kiintoainetta (Turunen ym. 2019).
Kiintoaineen irtoamista tapahtuu etenkin uoman mutkien ulkokaarteissa,
joissa veden virtausnopeus on suurin.
Kiintoaine voi kulkeutua uomassa pohjaa pitkin pyörien tai liukuen, veteen
liuenneena tai veteen sekoittuneena
eli liettyneenä. Virtausnopeuden pienentyessä myös virtauksen energia
pienenee eikä se enää ole riittävä kuljettamaan kiintoainetta. Tällöin kiintoaine alkaa laskeutua uoman pohjalle
eli sedimentoitua. Maa-aines lajittuu
sen sedimentoituessa, sillä ensin laskeutuvat suurimmat ja painavimmat
hiukkaset ja lopuksi kaikkein hienoin
aines. Kiintoainetta kasaantuu etenkin
uoman sisäkaarteiden suvantoalueille,
missä virtausnopeus on pieni. Näistä
eroosio- ja sedimentaatioprosesseista
aiheutuu uomien luontainen mutkittelu
eli meanderointi, jota tapahtuu etenkin
tasaisessa maastossa kulkevissa uomissa. Tällaisia jokia mutkittelee esimerkiksi pohjalaisilla lakeuksilla.

Maaperän eroosioherkkyys
vaihtelee alueittain
Maaperän eroosiota aiheutuu luonnollisten syiden ja ihmisen toiminnan
seurauksena. Suomessa jokirantojen
eroosio on tuottanut ongelmia etenkin pohjalaismaakunnissa ja LounaisSuomessa. Miksi eroosiohaittoja ilmenee juuri näillä alueilla? Maaperän
eroosio on useiden tekijöiden summa,
ja alueelliset erot maaperän koostumuksessa, maan pinnanmuodoissa
sekä sääolosuhteissa vaikuttavat merkittävästi veden aiheuttaman eroosion
voimakkuuteen.
Maaperän ominaisuudet sekä ympäristön olosuhteet vaikuttavat siihen,
miten helposti jokin ulkoinen voima,
kuten virtaava vesi, voi irrottaa kiintoainetta maaperästä. Tämä alueellinen
maaperän eroosioherkkyys (erodoituvuus) tulee huomioida alueen maankäytön suunnittelussa ja rakennushankkeissa, jotta haitallista eroosiota
pystytään torjumaan tehokkaasti.

Maaperän koostumus eli maalaji vaikuttaa maan kykyyn vastustaa eroosiota aiheuttavia voimia. Maalajeista
ja niiden kerrostuneisuudesta riippuen
maa-aineksen raekoko, huokoisuus ja
vedenläpäisevyys vaihtelevat. Eroosioherkkiä maalajeja ovat muun muassa hiekka-, hieta- ja hiesumaat. Näiden
maalajien partikkelikoko on pieni, joten
verrattain hidaskin veden virtaus pystyy irrottamaan ja kuljettamaan näitä
kiintoainehiukkasia. Kaikkein hienojakoisimmissa maalajeissa, kuten savessa, hiukkasten välinen koheesio voi
kuitenkin ehkäistä eroosiota (Jormola
ym. 2003). Maan vedenläpäisevyys
taas puolestaan vaikuttaa siihen kuinka suuri osuus sadannasta suotautuu
pohjavedeksi. Karkea maa-aines läpäisee hyvin vettä, mikä vähentää maanpintaa kuluttavaa pintavaluntaa.

Luonnonuomat ovat veden virtauksen aikaansaamia ja ylläpitämiä. Luonnonuomien eroosioprosessit riippuvat alueen piirteistä ja
olosuhteista, kuten maanpinnan
muodoista, maaperän ominaisuuksista, kasvillisuudesta sekä
alueen hydrologiasta eli esimerkiksi sadannasta ja pintavalunnasta.
Uomat voivat jatkuvasti muuttaa
muotoaan kiintoaineen irtoamisen
ja kasautumisen seurauksena.
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Myös maanpinnan muodot sekä kasvipeitteen lajikoostumus ja peittävyys
vaikuttavat eroosion määrään merkittävästi. Maaston kaltevuus ja uoman
profiili vaikuttavat veden virtausnopeuteen; jyrkässä maastossa virtaavalla
vedellä on enemmän energiaa irrottaa
kiintoainesta kuin tasaisessa maastossa hitaammin virtaavalla vedellä. Kasvipeite suojaa maanpintaa pintaeroosiolta. Kasvipeitteisyys myös vaikuttaa
pintavalunnan määrään, ja useiden
kasvien juuret myös sitovat maaperää
ehkäisten eroosiota.

Löyhä maaperä on altis eroosiolle.
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Eroosion voimakkuuteen vaikuttavat maaperän ominaisuuksien lisäksi
myös ilmasto ja sääolosuhteet, kuten
sateiden voimakkuus ja määrä sekä
tulvien yleisyys. Tulvavirtaamien voima
kuluttaa jokirantoja ja voi myös saada
sedimentoituneen kiintoaineen uudelleen liikkeelle. Joen tulviessa sen uoman reunojen yli veden virtausnopeus
hidastuu, ja kiintoainetta sedimentoituu
tulvatasangolle.

Moreeniaines puolestaan tukee rantatörmiä.

Usein toistuvat tulvat lisäävät eroosiota pohjalaisjokien rannoilla.

Ranta-alueiden maankäyttö ja maaperän muokkaus voivat lisätä eroosiota ja rantatörmän sortumisriskiä. Peltoviljely ja raskaiden koneiden käyttö
lähellä rantaa lisää rantatörmään kohdistuvaa kuormitusta ja voi aiheuttaa
sortuman. Karjan liiallinen laiduntaminen rannalla voi rikkoa maaperän pinnan ja altistaa paljaan maan eroosiolle.

Liiallinen laidunnus voi lisätä
eroosiota.
Kuva: Panu Palonen
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Vedenkorkeuden vaihtelu
kuluttaa rantoja
Vedenpinnan korkeus vaihtelee vesistössä luontaisesti vuodenajasta
ja sääolosuhteista riippuen. Vedenkorkeuden vaihtelu kuluttaa uomien rantoja, mikä voi aiheuttaa rannan
syöpymistä etenkin eroosioherkässä
maaperässä. Koveraksi syöpynyt rantatörmä voi sortua painovoiman vaikutuksesta. Vedenkorkeuden laskiessa

nopeasti maan huokosvedenpaine ei
ehdi tasaantua, mikä voi myös aiheuttaa rantasortumia.
Vesistöjen
virtaamavaihtelut
ovat tyypillisiä pohjalaismaakunnissa, missä järvien osuus valumaalueen pinta-alasta on pieni. Suuria virtaamavaihteluita tasoitetaan
useissa vesistöissä säännöstelyn ja

Eroosion seurauksena ojat voivat syventyä ja vesi samentua. Kuva: Kari Kallio
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tulvasuojelutoimenpiteiden avulla.
Säännöstellyissä vesistöissä vedenkorkeuksia säädellään kiinteillä pohjapadoilla tai säännöstelypadoilla.
Vedenkorkeutta pyritään laskemaan
tarvittaessa hitaasti, jotta maan huokosvedenpaine ehtii tasaantua ja rantojen sortumariski olisi mahdollisimman pieni.

Eroosio nyt ja tulevaisuudessa
Suomessa veden aiheuttama eroosio on voimakkainta kevättulvien sekä rankkasateiden yhteydessä. Tulvivan joen virtaaman kasvaessa sillä on enemmän energiaa irrottaa kiintoainesta uoman reunoista sekä pohjalta ja kuljettaa sitä mukanaan. Rankkasade ja suuret sadepisarat taas irrottavat kiintoainesta helposti maan pintakerroksesta, josta se valuu
vesistöihin kasvattaen kiintoainekuormitusta.
Ilmastonmuutoksen edetessä sää- ja vesiolojen ääri-ilmiöiden arvioidaan yleistyvän maailmanlaajuisesti (IPCC 2018).
Suomessa sademäärien arvioidaan kasvavan ja rankkasateiden voimistuvan ilmaston lämmetessä. Sademäärien odotetaan kasvavan suhteellisesti eniten talvella, ja koska lämpötilat kohoavat, niin entistä suurempi osa talven sateista
saadaan vetenä (Ilmasto-opas.fi 2017).
Sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja voimistuessa myös vesistöjen virtaamien ääriarvot kasvavat, mikä puolestaan voi
lisätä rantojen eroosiota etenkin talvivirtaamien kasvun takia. Sateisten ja leutojen talvien aikana maaperä on märkää,
ja märän maaperän kantavuus on usein huono. Tämä lisää rantojen sortumariskiä. Myös maaperän routiminen vähenee talvien lämmetessä. Toisaalta ilmastonmuutoksen edetessä lunta pohjalaismaakunnissa kertyy talvella aiempaa
vähemmän ja vähälumiset talvet pienentävät lumen sulamisesta aiheutuvia kevättulvia. Tulevaisuudessa siis kevättulvat
aikaistuvat, kun taas syys- ja talvitulvat yleistyvät ja kasvavat (Ilmasto-opas.fi 2017).

Kuva: Outi Leppiniemi
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Mutkittelu kuuluu pieniinkin
uomiin
Luonnontilainen puro on mutkitteleva, pohjan muodoltaan vaihteleva ja
virtausolosuhteiltaan monipuolinen.
Siinä on sekä suvantoja että nopean
virtauksen alueita ja niille tyypillistä
kasvillisuutta ja eliöstöä. Purouoma
kulkee usein kasvillisuuden peittämän tulvatasanteen keskellä (Näreaho
2006).
Purossa on useita erilaisia elinympäristöjä ja eliöstö on monimuotoista.
Kivi- ja puuaines tarjoaa eliöille suojaa, ja rantojen puut varjostavat vettä
tasaten lämpötiloja ja toimivat eliöstön
ravinnonlähteenä. Luonnontilaisen puron rantakasvillisuus on rehevää ja se
pidättää valuma-alueelta huuhtoutuvaa kiintoainetta. Uoman eroosio- ja
sedimentaatioprosessit ovat luonnontilassa tasapainossa ja ne muokkaavat
uoman muotoa ajan kuluessa.

Luonnontilainen puro mutkittelee ja puu- ja
kivimateriaali ohjaavat virtausta. Kuva: Jussi
Jyväsjärvi

Maaperän muokkaus pienten uomien
valuma-alueilla kiihdyttää niiden luonnollisia eroosioprosesseja. Maa- ja
metsätalouden sekä turvetuotannon
takia lisääntynyt vesistön kiintoainekuormitus voi aiheuttaa uomien pohjan
liettymistä, mikä heikentää erityisesti pienten sivujokien ja purojen eliöstön elinympäristöjä. Etenkin tasaisilla
alueilla kulkevissa uomissa virtaus on
hidas eikä se pysty pitämään uomaa
puhtaana, jolloin kiintoaine kertyy uoman pohjalle. Liettynyt uoma mataloituu ja uoma alkaa kasvaa umpeen.
Liettyminen ja umpeenkasvu heikentävät uoman vedenjohtokykyä, mistä voi
seurata tulvaongelmia.
Suomessa maanviljely edellyttää
toimivaa peruskuivatusta etenkin tasaisessa maastossa. Aikain saatossa
luonnontilaisia puroja on suoristettu
ja perattu kuivatushankkeiden yhteydessä vedenjohtokyvyn lisäämiseksi
ja tulvimisen ehkäisemiseksi. Perus- ja
paikalliskuivatusta varten kaivetut ojat
ovat alttiita eroosiolle, sillä ne pyrkivät
luonnontilaiseen, maastonmuotojen
mukaan mutkittelevaan muotoonsa.
Ojien kunnostus- ja peruskorjaushankkeiden yhteydessä ojan kasvillisuutta

Puron liettymisen
tunnistaminen
Puron penkat ovat osittain paljaat,
syöpyneet tai sortuneet.
Puron vesi on sameaa.
Purouoma on tasaisesti matala ja
uoman pohja on kiintoaineen peitossa.
Puron suvantokohtiin on kasautunut
kiintoainesta (Ymparisto.fi 2019a).

täytyy usein poistaa vedenjohtokyvyn
parantamiseksi ja umpeenkasvanut
uoma voidaan kaivaa auki. Uoman
rantojen kasvipeitteen poistaminen lisää pintaeroosiota sekä altistaa paljaat penkereet sortumille. Kasvit ovat
tärkeä osa pienten uomien elinympäristöjä ja perattu uoma onkin usein
monotoninen, eikä siinä ole suojaa tai
elintilaa eliöstölle (Jormola ym. 2003).
Suoristetut ja peratut ojat voivat syöpyä eroosioprosessien takia leveydeltään moninkertaisiksi alkuperäiseen
uomaan verrattuna.
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Ojan kunnostusten yhteydessä uomien sortuma- ja liettymisriskejä voidaan
ehkäistä eroosiota vähentävillä toimenpiteillä kuten eroosiosuojauksilla,
luonnonmukaisella vesirakentamisella
käytännön mahdollisuuksien mukaan,
sekä suojavyöhykkeiden perustamisella ojien varsille. Myös tulvatasanteita
ja kaksitasouomia käytetään eroosion
estäjänä. Pintaeroosion ja uoman reunojen sortumien vähentyessä myös
uoman kunnostustarve ajan mittaa
harvenee.

Suorissa ja tasakaltevissa uomissa veden virtausnopeus kasvaa, mikä edistää rantojen
syöpymistä ja sortumisriskiä. Ylivirtaamallakaan veden virtausnopeus ojassa ei saisi kasvaa niin suureksi, että siitä aiheutuisi eroosiota. Kuva: Outi Leppiniemi

Lisätietoa rantojen raivauksesta:
”Opas valtaojien perkausten ja vesistöhankkeiden rantaraivauksiin” (Haukilehto, K. 2016)
• Saatavissa: Ymparisto.fi > Vesi >
Vesien käyttö > Maankuivatus ja
ojitus
• https://www.doria.fi/handle/10024/120733
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Suojavyöhykkeet vähentävät eroosion haittoja ja vesistöjen
rehevöitymistä
Suojakaistat ja -vyöhykkeet ovat viljellyn tai rakennetun alueen ja vesistön välisiä pysyvän kasvillisuuden peittämiä
maakaistaleita. Suojakaistojen ja -vyöhykkeiden perustaminen vesistöjen varsille vähentää eroosio-ongelmia, sillä niiden
monivuotinen kasvillisuus sitoo tehokkaasti maata uomien rantavyöhykkeillä. Suojakaistat ja -vyöhykkeet myös ehkäisevät pelloilta huuhtoutuvien ravinteiden ja torjunta-aineiden kulkeutumista vesistöihin, mikä puolestaan ehkäisee vesistöjen rehevöitymistä.
Vesistön rehevöitymisellä tarkoitetaan kasvien tärkeimpien ravinteiden eli typen ja fosforin kertymistä vesistöön ihmistoiminnan seurauksena. Pintavalunnan huuhtomat maahiukkaset sekä ravinteet päätyvät ojista ja puroista edelleen
jokiin ja järviin.
Maatalousalueilla uomaa ympäröivien suojakaistojen ja -vyöhykkeiden perustaminen antaa tilaa uoman luonnolliselle
mutkittelulle, joka monipuolistaa virtausolosuhteita ja eliöstön elinolosuhteita. Suojavyöhykkeen mahdollinen puusto
myös varjostaa uomaa, mikä on tärkeää monien eliöiden menestymisen kannalta.
Suojavyöhykkeiden perustamisen lisäksi maatalouden kiintoainekuormituksen pienentämiseksi on suositeltavaa viljellä
kerääjäkasveja, jotka sitovat typpeä. Suomessa kerääjäkasveina on käytetty muun muassa valkoapilaa sekä italianraiheinää. Erityisesti italianraiheinä ja muut monivuotiset heinät ehkäisevät typen huuhtoutumista vesistöihin.
Maataloudesta aiheutuvaa vesistöjen
kiintoainekuormitusta voidaan hillitä
myös peltojen talviaikaisella kasvipeitteisyydellä, kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustamisella sekä kaksitaso-ojien hyödyntämisellä. (Ymparisto.
fi 2016)

Kuva: Kaisa Västilä
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Rantatörmä voi
sortua luiskaa tai
liukupintaa pitkin
Rantojen sortumia tapahtuu erityisesti alueilla, missä maaperä on eroosioherkkää tai lujuudeltaan heikkoa.
Sortumat ovat tyypillisiä hiekka- ja hiesumaastossa kulkevissa joissa, joita
on esimerkiksi pohjalaismaakunnissa
ja Lounais-Suomessa.
Virtaava vesi kuluttaa uoman rantoja etenkin vesirajassa, minkä seurauksena ranta syöpyy ja jyrkkenee
vähitellen. Lopulta jyrkkä rantatörmä
sortuu tai vyöryy veteen painovoiman
vaikutuksesta, ja rantaviiva siirtyy
taaksepäin. Kiintoaineen kertyminen
uoman pohjalle sortumien ja sedimentoitumisen takia mataloittaa uomaa, ja
pienet uomat voivat liettyä ja kasvaa
umpeen. Uomien mataloituminen lisää
myös niiden tulvimisriskiä. (Parjanne,
A. & Huokuna, M., 2014)
Sortumia tapahtuu usein voimakkaiden sateiden takia tai uoman vedenpinnan laskiessa nopeasti runsasvetisen kauden jälkeen. Nopean
vedenpinnan laskun jälkeen maaperä sisältää runsaasti kosteutta eli sen
huokosvedenpaine on suuri.
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Veden virtauksen aiheuttama eroosio syövyttää rantatörmän tyveä,
ja lopulta rantatörmä
sortuu painovoiman
vaikutuksesta. Uoma
voi jopa tukkeutua sortuman takia.

Suuri huokosvedenpaine heikentää
maaperän lujuutta etenkin savimaastossa ja siten altistaa rantatörmän sortumalle. Samoin myös paineellisen
pohjaveden esiintyminen lisää alueen
sortumariskiä. (Jormola ym. 2003)
Rantatörmä voi sortua joko yhtä tai
useampaa taso- tai ympyräpintaa pitkin. Rantojen sortumatyypit voidaan
sortumapinnan perusteella jakaa luiskasortumiin ja liukupintasortumiin sekä niiden yhdistelmiin. Luiskasortuma tarkoittaa jokitörmän lohkeamista
tai valumista tasopintaa pitkin, jolloin
jyrkkä ranta loivenee ja lopulta saavuttaa tasapainotilan. Luiskasortuman
riski kasvaa, kun uoman vedenpinta
on matalalla, sillä uoman täyttävällä
vedellä on rantapengertä tukeva vaikutus. Sortumariski on erityisen suuri,
kun korkeassa rantapenkereessä pohjaveden pinta on korkealla ja uomassa
vedenpinta matalalla.

Rantasortumat voivat olla jopa yli 10
metriä korkeita. Kuvissa liukusortuma
Kyrönjoen varrelta Ilmajoelta.
Kuvat: Kari Kallio
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Liukusortumassa maa-aines siirtyy ympyrän muotoista liukupintaa
pitkin, jolloin ranta-alue painuu alaspäin ja samalla joen pohjaa nousee ylöspäin. Suuret sortumat voivat
muuttaa joen uoman muotoa ja joen
virtausolosuhteita.
Jokirantojen sortumien aiheuttamat
vahingot voivat olla mittavia, sillä maan
mukana vesistöön voi sortua peltoa,
teitä tai pahimmassa tapauksessa
ranta-alueen rakennuksiakin. Rantarakentamisessa on tärkeää noudattaa
annettuja ohjeita alimmista rakentamiskorkeuksista, jotka riippuvat alueellisista tulvariskeistä ja -korkeuksista.

Luiskasortuma ja liukupintasortuma.
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Ranta-alueen geotekninen vakavuus
tulee sortumariskialueilla sijaitsevissa
rakennuskohteissa selvittää, ja tarvittaessa rantaluiskan vakavuutta täytyy
parantaa maapohjan vahvistusmenetelmillä kuten stabiloinnilla tai rannan
maamassoja keventämällä. (Parjanne,
A. & Huokuna, M., 2014)

Maanpinnan halkeama uoman vieressä
voi olla merkki sortuman liukupinnasta.

Miten rannan sortumariskin voi tunnistaa?
Ranta-alueen maaperän ominaisuuksista, kuten maalajista tai maan lujuudesta, saadaan paras kuva maaperätutkimuksilla. Rannan sortumariskiä voidaan
arvioida myös silmämääräisesti rantaa tarkastelemalla.
Jokirannan sortumariski on suuri, kun:
• ranta on jyrkkä ja korkea
• rantakasvillisuutta ei ole
• rantatörmän päällä on kuormitusta, kuten rannan läheisyydessä sijaitsevia
rakennuksia tai pelto, jossa käytetään raskaita koneita eikä pellon ja vesistön välissä ole suojavyöhykettä
• rannalla havaitaan merkkejä sortumapinnasta, esimerkiksi rannan suuntaisia halkeamia

Sortunut rantatörmä on altis uusille
sortumille, kunnes jokiuoma hakeutuu
luontaiseen tasapainotilaansa tai ranta
stabiloidaan. Sortumisen yhteydessä
kasvipeitteen menettänyt paljas rantatörmä kuluu herkästi virtaavan veden
vaikutuksesta. Veteen sortunut tai valunut maa-aines ja kasvillisuus voivat
lisätä myös uoman tulvimisriskiä sekä
ohjata joen virtausta niin, että se kuluttaa vastakkaista rantaa ja altistaa
sen uudelle sortumalle. Rakennettujen ja viljeltyjen alueiden rantasortumat kannattaa korjata uusien sortumien ehkäisemiseksi ja vahinkojen
välttämiseksi.

Sortuman korjaus tulee suunnitella
tapauskohtaisesti. Korjauksen tavoitteita ovat rannan stabiloiminen uusien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi
sekä ranta-alueen maisema-arvojen
parantaminen. Yleisimpiä rantasortumien korjausmenetelmiä ovat sortumassa jyrkentyneen rantatörmän
loiventaminen ja pengertäminen
sekä rannan kiveäminen ja muut
eroosiosuojaukset, joita tässä oppaassa esitellään. Kaivuutöissä on
huomioitava kaivettujen maamassojen asianmukainen loppusijoitus sekä
tilapäinen varastointi riittävän kaukana
sortuman reunasta. Eroosioherkissä
kohteissa loivennetun luiskan maaperä voidaan myös stabiloida esimerkiksi
injektoimalla.

Laaja-alaisen sortuman korjauksen
laatimista varten tarvitaan geoteknisiä
mittauksia, joissa selvitetään ranta-alueen luiskavakavuus. Luiskavakavuus
riippuu rinteen kaltevuudesta sekä
maan lujuusominaisuuksista ja rantatörmään kohdistuvasta kuormituksesta. Maalaji ja maan lujuus voidaan selvittää kairaamalla otetuista näytteistä.
Ohjeita korjaussuunnitelman laatimiseen ja korjauksen toteuttamiseen antavat kunnan ympäristöviranomaiset
ja alueen ELY-keskus. Suurien sortumien korjaukseen tarvittavat luiskavakavuustarkastelut ja korjaussuunnitelmat kannattaa hankkia esimerkiksi
insinööritoimistoilta.
Usein sortuman yhteydessä jokeen
kaatuu myös puita, jotka voivat estää
joen normaalin virtauksen sekä haitata vesistön virkistyskäyttöä. Puut tulee
poistaa, jos niistä on haittaa jokiympäristölle tai vesistön käytölle. Vastuu veteen kaatuneiden puiden poistamisesta on vesialueen omistajalla.
Puroympäristöissä veteen kaatuneet puut voivat monipuolistaa ja
parantaa eliöstön elinolosuhteita tarjoamalla ravintoa ja suojapaikkoja.
Kaatuneet puut tarvitsee poistaa puroista vain, jos ne estävät kalankulun
tai aiheuttavat tulvariskin.
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Puut voivat taipua ja kaatua jokeen rannan hitaan liikkumisen tai sortuman takia. Kuva: Panu Palonen
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Miten rantoja voi suojata
eroosiolta?
Eroosiosta aiheutuvat haitat voidaan
välttää käyttämällä ennaltaehkäiseviä
torjuntamenetelmiä, kuten rantojen
eroosiosuojauksia. Luontaista eroosiota ei tarvitse kaikissa tapauksissa
pyrkiä ehkäisemään, mutta eroosiosuojauksen tarvetta on erityisesti rakennettujen ja viljeltyjen ranta-alueiden
läheisyydessä, jossa rantasortumat
voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja
asuinrakennuksille, teille ja viljellyille
pelloille. Pienten uomien, kuten maatalousojien, eroosiosuojauksella voidaan estää kiintoaineen ja ravinteiden
kulkeutuminen vesistöihin, ja siten ehkäistä veden laadun heikkenemistä sekä vesistöjen rehevöitymistä.
Jokirantojen ja pienten uomien laaja-alainen muokkaaminen voi
muuttaa vesistön ja ranta-alueiden
elinolosuhteita, joten rantojen eroosiosuojauksen tarpeellisuus tulee arvioida ja valita kohteeseen toimivuuden,
luontoarvojen sekä maisema-arvojen
kannalta sopiva menetelmä. Luonnon

monimuotoisuuden säilyttämiseksi
onkin syytä suosia luonnonmukaisia
kunnostusmenetelmiä, kuten maaperää sitovan rantakasvillisuuden lisäämistä. Maan eroosioherkkyys ja uoman virtausolosuhteet voivat asettaa
rajoitteita joidenkin suojausmenetelmien käytölle. Myös Suomen olosuhteet tuovat omat haasteensa; rannalle
asennettavien eroosiosuojausten on

kestettävä jään kuluttava vaikutus sekä tulvavirtaamia.
Jokirantojen kunnostuksen ja eroosiosuojauksen suunnittelussa sekä
toteutuksessa tulee huomioida, ettei
uoman virtausalaa saa pienentää eikä
virtauksen suuntaa saa muuttaa. Virtaussuunnan muuttuminen voi aiheuttaa
rannan kulumista ja sortumia toisaalla.

Rannan loiventaminen ehkäisee sen sortumista, muttei suojaa sitä eroosiolta, sillä
rikotusta maanpinnasta kiintoaine huuhtoutuu
herkästi pintavalunnan mukana vesistöön.
Kaivamalla loivennettu rinne tulee suojata
pintaeroosiolta esimerkiksi kasvipeitteellä tai
kiviverhouksella.
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Loiva penger,
kivetty ranta
Jyrkät ja korkeat rantapenkereet ovat
alttiita sortumille painovoiman vaikutuksen takia. Sortumavaarassa olevaa
rantaa voidaan loiventaa kaivamalla maata ja muotoilemalla rantatörmä
uudelleen. Kaivettu maa-aines tulee
sijoittaa asianmukaisesti ja poistaa
rannan läheisyydestä, jottei se valu
vesistöön. Kaltevuudeltaan 1:2 rantaluiska on useimmissa tapauksissa
stabiili ja sopiva lähtökohta kunnostushankkeen tavoitteelle. Rantaluiskien

stabiilisuus eli vakavuus riippuu kuitenkin luiskan maaperän ominaisuuksista,
kuten maalajista sekä pohjaveden korkeudesta ja paineellisen pohjaveden
esiintymisestä. Löyhässä ja lujuusominaisuuksiltaan heikossa maaperässä voi olla syytä kaivaa rantapenger
loivemmaksikin kuin 1:2, esimerkiksi
kaltevuudelle 1:3, jotta ranta on mahdollisimman stabiili ja sortumariski pieni. Vakavuudeltaan heikkoja ovat esimerkiksi raekooltaan pienet maalajit,
hiekka ja hiesu. Myös löyhän saviset
rannat ovat herkkiä sortumille.

Löyhässä maaperässä sortumariski on suuri.
Kuva: Kari Kallio
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Uoman rannan peittäminen kivi- ja moreeniaineksella on todettu tehokkaaksi
eroosiosuojaksi, joka myös kestää hyvin jään kuluttavaa vaikutusta ja jokien
uomien tulvimista. Luiskattu kiviverhous on yleisimpiä Suomessa käytettyjä eroosiosuojauksia.
Luonnonkivet tai kivimurske asetellaan rantaan koneellisesti tai käsin.
Jyrkkä rantapenger voidaan loiventaa kaivamalla, jotta kivi- tai moreeniaines pysyy paikallaan paremmin.
Yksittäisten kivien tulee olla kooltaan
niin suuria, ettei virtaava vesi saa niitä liikkeelle. Toisaalta liian suuret kivet voivat painollaan aiheuttaa luiskan
muodonmuutoksia. Huolellisesti tehty
kiviverhous suojaa rantaa eroosiolta
heti asennuksen jälkeen.
Maatalousojia on usein verhoiltu kauttaaltaan kivimurskeella kiintoaineen irtoamisen ja kulkeutumisen
estämiseksi. Murskeen alle on syytä
asentaa suodatinkangas estämään
hienon maa-aineksen liikkuminen kiviverhouksen raoista. Murske voidaan
asetella kaivinkoneella suodatinkankaan päälle ja muotoilla murskekerros
uoman muotoon sopivaksi.
Laaja-alainen, rannan täysin peittävä kiviverhous on tehokas eroosiosuoja, mutta se voi tuhota rannan elinympäristöjä, joten kivimursketta tulee
lisätä luonnonuomien eroosiokohteisiin harkiten. Uoman rannalle asetellut
kooltaan vaihtelevat kivet taas lisäävät
rannan suojapaikkoja ja monipuolistavat vesistön elinolosuhteita.

Suodatinkangas kalliomurskeen alla (murskeen koko 0–200 mm).
Kuva: Outi Leppiniemi

Luonnollinen kiviaines monipuolistaa
vesistön elinolosuhteita sekä suojaa
rantoja eroosiolta

Luiskien loiventaminen ja kiveäminen ovat tehokkaita valtaojien
eroosiosuojauksia.

Vanha rantasortuma on korjattu kivilouheella.
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Rantapenkereille kasvillisuutta,
oksakatetta ja geotekstiilejä
Oikeanlaista rantakasvillisuutta
suosimalla eroosiota voidaan torjua
tehokkaasti. Kasvien juuret sitovat
maaperää, ja kasvipeite myös ohjaa
pintavaluntaa sekä suojaa maan pintaa sadepisaroiden iskuilta, jotka voivat irrottaa kiintoainetta maaperästä
pintavalunnan kuljetettavaksi. Rantavyöhykkeiden kasvillisuus myös pidättää ravinteita päätymästä vesistöihin
ja siten ehkäisee vesistöjen rehevöitymistä. Uomassa kasvillisuus hidastaa
virtausta ja pienentää veden kuluttavaa vaikutusta vesirajassa.
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Rantojen eroosiosuojauksessa kannattaa suosia nopeasti juurtuvia ja versovia kasveja. Pajut kasvavat luontaisesti
purojen ja jokien varsilla ja ne leviävät
nopeasti. Pajujen juuret muodostavat
tiheän rantatörmää stabiloivan verkoston, ja pajun versot suojaavat rantaa
hidastamalla virran nopeutta. Pajukasvusto eroosiosuojana on myös kevyt
rakenne, mikä on hyödyksi helposti
sortuvassa ja eroosioherkässä maaperässä. Pajujen taipuisuuden takia
ne eivät kärsi jäiden kuluttavasta vaikutuksesta kuten runkomaiset puut.
Pienissä uomissa runsas pajukasvusto

voi kuitenkin pienentää uoman vedenjohtokykyä ja aiheuttaa umpeenkasvua
sekä tulvimista. (Jormola ym. 1998)
Pajukasvusto voidaan aloittaa pajupistokkailla. Pajupistokkaat on helppo
istuttaa rantatörmään, mutta ne eivät
suojaa rantaa eroosiolta ennen juurtumistaan ja leviämistään. Pajupistokkaat soveltuvat hyvin täydentämään
muita eroosiosuojausmenetelmiä.
(Jormola ym. 1998)
Puut sitovat rannan maaperää pitkillä juurillaan, mutta toisaalta suurien
puiden massan aiheuttama kuormitus
voi myös heikentää rantapenkereen

tasapainotilaa. Tervaleppä on yksi
parhaista rantaa sitovista puista, sillä
sen juuristo kasvaa suoraan alaspäin.
Tervalepän juuret ulottuvatkin helposti myös vesirajaan asti. (Jormola ym.
1998)
Monivuotinen nurmi suojaa maanpintaa sadepisaroiden iskuilta, jotka
irrottavat kiintoainetta. Nurmi sitoo
maata vain sen pintakerroksissa eikä
stabiloi maaperää, joten se on yksinään harvoin riittävä eroosiosuoja jyrkillä jokitörmillä.
Kasvien istuttaminen voi olla ongelmallista jyrkillä ja paljailla rantatörmillä,
sillä sade- tai kasteluvesi voi huuhtoa
maata ja kylvettyjä siemeniä mukaansa. Rinnettä voidaan loiventaa kaivamalla, jotta kasvit juurtuvat helpommin.
Istutusten tukemiseen voidaan käyttää
myös kivi- ja moreeniainesta, puukiiloja tai suodatinkankaita sekä kennostoja, jotka pitävät maa-aineksen
paikoillaan.
Rannan alkuperäinen kasvillisuus
voidaan säilyttää eroosiokohteessa istuttamalla niin kutsuttuja kasvillisuuslaikkuja. Kasvipeitteiseltä rannalta
kaivetaan maata kasvillisuutta hävittämättä, ja nämä kasvillisuuspaakut
istutetaan erodoituvalle luiskalle. Kasvillisuuslaikuista kasvillisuus levittyy
nopeasti rannassa.
Pajua voidaan käyttää myös luonnonmukaisena ja kevyenä rakennusmateriaalina rannan eroosiosuojauksessa. Rantaluiska voidaan
suojata rinteeseen ladottavalla elävien

pajunoksien kerroksella eli oksakatteella. Oksat ladotaan rinteeseen tyvi
alaspäin, jotta pajun juurtuminen onnistuu. Oksat voidaan myös punoa
pajumatoksi; tuore paju on taipuisaa
ja helppo punoa. Pajumatto tulee kiinnittää rantatörmään hyvin, jotta jäät
eivät irrota sitä. Pajumatot pitävät
maa-aineksen paikallaan ja edesauttavat muun kasvillisuuden juurtumista
rantatörmään.
Jokirantojen tukemiseen ja vesirajavyöhykkeen suojaamiseen on Suomessa käytetty myös oksakimppuja eli
risunkeja. Ne tehdään elävistä ja kuolleista pajunversoista, jotka sidotaan
kimpuiksi ja kimput asennetaan rantaviivan suuntaisesti. Risunkien paksuus
on yleensä 25–50 cm. Elävät oksat sijoitetaan kimpun ulkokehälle. Risungit
voidaan sitoa vaikkapa sahapukkien
päällä. Risunkien suojavaikutus on välitön ja se myös paranee ajan kuluessa, kun pajut alkavat juurtua.
Suodatinkankaat läpäisevät vettä,
mutta pidättävät kiintoainetta, joten
niillä voidaan ehkäistä hienon kiintoaineksen kulkeutuminen vesistöihin.
Suodatinkankaita on saatavissa moniin eri käyttötarkoituksiin ja kangas tulee valita kohteeseen sopivaksi. Niitä
voidaan käyttää esimerkiksi istutusten
tai kiviverhouksen alla. Kivilouheen alla käytettävän kankaan tulee olla riittävän kestävää, jottei kivilouheen paino
tai terävät reunat riko sitä.
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Useimmat markkinoilla olevat suodatinkankaat on jaettu käyttöluokkiin N1–
N5 niiden vahvuuden mukaan.
Rinne-eroosion ehkäisemiseen voidaan käyttää myös luonnonkuiduista
valmistettuja geotekstiilejä. Luonnonkuidut hajoavat maastoon noin 2–5
vuodessa, jonka aikana geotekstiilin
päälle istutettu kasvillisuus ehtii juurtua rinteeseen pysyvästi. (Ymparisto.
fi 2015)
Markkinoilla on myös erilaisia luiskakennostoja, jotka estävät kasvualustan valumista ja helpottavat kasvillisuuden juurtumista rinteessä. Kennosto
kiinnitetään rinteeseen maahan työnnettäville piikeillä ja täytetään esimerkiksi mullalla.

Kuva: Hortex Oy

Hentojuurinen kasvillisuus voi lisätä rantojen eroosioongelmia
Vaikka kasvillisuus on yleensä tehokas luontainen suoja maaperän eroosiota
vastaan, voivat tietyt lajit myös edistää rantojen eroosiota. Esimerkki tällaisesta kasvista on haitallisiin vieraslajeihin kuuluva ja virtavesien varsilla
viihtyvä jättipalsami, joka on puutarhoista levinnyt luontoon. Yksivuotisella
jättipalsamilla on lyhyt juuristo, joka ei sido maata monivuotisen kasvillisuuden tavoin (Vieraslajit.fi 2016). Jättipalsamin valtaamat jokitörmät ovat alttiita
eroosiolle ja jättipalsamiesiintymät tulisi kitkeä sekä hävittää asianmukaisesti
jokirantojen eroosion ehkäisemiseksi.
Muun muassa Kyrönjoen rannat ovat monin paikoin jättipalsamin valtaamat.
Vieraslajien leviämisen estäminen vaatii pitkäjänteistä torjuntatyötä sekä tiivistä yhteistyötä eri tahojen välillä. Lisätietoa vieraslajeista ja niiden leviämisen torjumisesta löytyy esimerkiksi vieraslajiportaalista:
www.vieraslajit.fi
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Kuva: Ilona Laine & Joni Kivimäki

Pienten uomien muokkaus
Eroosioprosesseista aiheutuvaa haitallista kiintoainekuormitusta voidaan
ehkäistä rakentamalla pieniin uomiin
pohjakynnyksiä- ja patoja. Pohjakynnykset muistuttavat luonnonkoskia, ja
niitä voidaan rakentaa puusta, kivestä
ja sorasta. Pohjakynnysten avulla nostetaan uoman vedenkorkeutta, hidastetaan virtausnopeutta sekä pidätetään uomassa kulkevaa kiintoainetta.
Rakentamalla useita pohjakynnyksiä
peräkkäin mahdollisimman paljon kiintoainetta pidättyy uomaan eikä jatka
matkaansa eteenpäin vesistössä.
Kynnys- ja patorakenteet muodostavat ylävirran puolelleen altaita, joissa veden virtaus hidastuu ja kiintoaine
laskeutuu. Laskeutusaltaita voidaan
myös erikseen rakentaa kaivamalla
uomiin syvennyksiä, joihin kiintoaine
kasaantuu. Laskeutusallas kannattaa
perustaa paikkaan, josta se on helppo
tyhjentää siihen kertyneestä kiintoaineksesta tarpeen vaatiessa. Ojituksessa voidaan hyödyntää myös kaksitasouomia sekä tulvatasanteita
kiintoaineksen pidättämiseksi.

Kuva: Kaisa Västilä

Esimerkki kaksitaso-ojan suunnitelmasta. Poikkileikkaus uomasta.

Lisätietoa ojien kunnossapidosta:
”Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen”
(Leppiniemi, O. 2014)
• Saatavissa: Ymparisto.fi > Vesi
> Vesien käyttö > Maankuivatus
ja ojitus https://www.doria.fi/handle/10024/99005
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Pienten uomien kiintoaines on
syytä pidättää mahdollisimman aikaisin, jotta se ei lisää alapuolisen
vesistön kuormitusta

Kuva: Piritta Salminen

Eroosioprosesseja voidaan käyttää
hyödyksi pienten uomien virtausolosuhteiden monipuolistamisessa. Purojen, norojen ja ojien virtausolosuhteita voidaan muuttaa virranohjaimilla.
Virranohjaimena eli suisteena voidaan
käyttää esimerkiksi luonnonkiviä tai
puuta. Puusta tehdyt suisteet täytyy
kiinnittää uoman pohjaan, jotta virtaava vesi ei liikuta niitä. Suisteita voidaan
käyttää vähentämään virtaavan veden
kuluttavaa vaikutusta eroosiokohteessa. Rantasortumaa korjaavana rakenteena toimiva suiste tulee sijoittaa
sortuneeseen kohtaan nähden välittömästi yläjuoksun puolelle. Suisteen
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taakse muodostuu pyörre, johon kasaantuu kiintoainetta, mikä myös stabiloi sortumaa. Suiste ohjaa virtausta
sortuneen rannan ohi, mutta muuttunut
virtaus voi aiheuttaa toisaalla kulumista ja sortumista. (Jormola ym. 1998)
Suisteen asentaminen kiihdyttää
uoman luontaista eroosiota ja mutkittelua, mitä voidaan hyödyntää kaivettujen uomien ja hiekoittuneiden purojen
ennallistamisessa. Suisteen asentaminen puroon monipuolistaa virtausoloja
ja luo vaihtelevia elinympäristöjä, mikä
lisää puron kasvillisuuden ja eläimistön
monimuotoisuutta. Purojen virtausolosuhteita voidaan monipuolistaa myös

soraistamalla, eli levittämällä soraa
vaihtelevasti uoman pohjalle. Soraistaminen parantaa etenkin lohikalojen
elinolosuhteita, sillä se lisää kutualueita. (Ymparisto.fi 2019b)

Puusta tehdyt suisteet tulee kiinnittää uoman
pohjaan tukevasti esimerkiksi paaluilla.
Kuvat: Jussi Jyväsjärvi

Hankkeiden luvanvaraisuus tulee
huomioida ennen jokien, purojen
ja norojen uomien kunnostustoimenpiteisiin ryhtymistä. Esimerkiksi kalankulun estäviä patorakenteita ei vesistöihin saa rakentaa
ilman lupamenettelyä. Vesistöjä
muokkaavien hankkeiden luvantarpeesta voi pyytää lausunnon
ELY-keskukselta.
Lue lisää hankkeiden luvanvaraisuudesta sivulta 28 – 29.
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Kunnostushankkeisiin
ryhtyminen
Yleisenä periaatteena on, että
ensisijainen vastuu omaisuudesta
ja varautumisesta sille aiheutuviin
vahinkoihin on omistajalla itsellään. Omaisuusvahinkoihin voi
varautua niille tarkoitetuilla vakuutuksilla.
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Ennen jokirannan tai pienen uoman
eroosiontorjuntatoimenpiteisiin ryhtymistä täytyy ottaa selvää suunnitellun
hankkeen luvanvaraisuudesta sekä
rannan tai uoman kunnossapitovastuusta. Rannanomistaja on ensisijaisesti vastuussa oman rantaalueensa kunnostushankkeista,
kuten eroosiosuojauksista ja sortumien korjauksista. Jos rantasortuma
uhkaa usean eri kiinteistön rakennuksia tai kyseessä on laajempi kunnostushanke, voi valtiolta anoa avustusta
hankkeelle.

Jos uoman kunnossapitoa varten on
perustettu vesioikeudellinen yhteisö tai
ojitusyhteisö, vastuu uoman kunnossapidosta kuuluu kyseiselle taholle.
Uoman kunnossapitovastuu on myös
voitu määritellä vesistöhankkeisiin liittyvissä vesioikeudellisissa päätöksissä. Alueen ELY-keskus antaa tietoa
esimerkiksi ojitusyhteisöistä ja uomien
kuivatus- ja järjestelyhankkeista. Myös
kunnan ympäristöviranomaiseen on
syytä olla yhteydessä suuremmissa
kunnostushankkeissa.
Rantojen kunnostushankkeista, kuten rantasortumien korjauksista, tulee
tehdä kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle, jossa hankkeen luvantarve arvioidaan. Ilmoitukseen voidaan käyttää
ruoppausilmoituslomaketta, jossa
kuvataan, millainen kunnostushanke
on kyseessä. Pienimuotoiset käyttörannan muokkaukset ja oman rannan
hoitotoimenpiteet ovat yleensä mahdollisia ilman lupamenettelyä.
Sähköinen ruoppaus- ja niittoilmoituslomake sekä lisätietoa: Ymparisto.fi >
Vesi > Vesistöjen kunnostus > Rantojen kunnostus > Rannan ruoppaus
https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/
Rannan_ruoppaus

Kunnostusta kaipaavaan uomaan on
voinut muodostua luontoarvoja, jotka
luonnonsuojelulain nojalla vaikuttavat
kunnostushankkeen mahdollisuuksiin
ja luvanvaraisuuteen. Näissäkin tapauksissa hankkeen luvantarve tulee
selvittää alueen ELY-keskukselta. Vesistöjen ja rantojen muokkauksesta ja
kunnostushankkeista ei saa aiheutua
vältettävissä olevaa tarpeetonta haittaa luonnolle ja vesiympäristölle.
Erityistä huomiota luontoarvoihin tulee kiinnittää, jos kunnostushankkeen
vaikutusalueella esiintyy esimerkiksi
jokihelmisimpukoita eli raakkuja, viitasammakoita, purotaimenia tai saukkoja. Nämä ovat jokiympäristön lajeja,
joiden elinolosuhteiden säilyminen tulee luonnonsuojelulain nojalla turvata.

Lainsäädäntö ja kunnostushankkeet
Vesistöjen kunnostustoimintaa säätelee vesilaki. Muita uomien kunnostushankkeiden toteuttamisessa huomioitavia lakeja ovat muun muassa luonnonsuojelulaki sekä metsäojituksen kunnossapitotoimien ja purokunnostusten
yhteydessä myös metsälaki.
Vesilaki (VL 587/2011) tulee huomioida kaikissa vesitaloushankkeissa, kuten
jokirantojen ja pienten uomien kunnostushankkeissa. Vesitaloushankkeella
on oltava lupaviranomaisen (aluehallintovirasto) lupa, jos hanke voi muuttaa
vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää ja toimenpiteestä voi aiheutua
vahinkoa vesiluonnolle ja sen toiminnalle tai toimenpide voi muulla tavalla
loukata yleistä etua (VL 3:2 §). Luvanhakijalla on oltava oikeus hankkeen
edellyttämiin alueisiin (VL 3:4 §). Vesistöön tehdyn rakennelman omistajan on
pidettävä rakennelma sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu vaaraa taikka
yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia (VL
2:9 §). Uomien kunnostushankkeissa on myös huomioitava, että noron, ojan
tai altaan omistaja ei saa estää tai muuttaa veden vapaata juoksua uomassa
alapuolella olevan vahingoksi ilman tämän suostumusta (VL 2:10 §).
Luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) tavoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
sekä luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen (LSL
1:1 §). Luonnonsuojelulain mukaan on kiellettyä muuttaa suojeltuihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita
(LSL 4:29 §). Muun muassa myös tervaleppäkorvet kuuluvat suojeltuihin
luontotyyppeihin.
Metsälaissa (ML 1093/1996) on määritelty tärkeät elinympäristöt, joita pitää
käsitellä siten, että niiden ominaispiirteet säilyvät (Metsälaki 3:10 §).
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Sopivan menetelmän valinta
Rantojen eroosiosuojaus tulee valita
aina tapauskohtaisesti ja suunnitella
se eroosiokohteeseen sopivaksi. Rajoitteita menetelmän valintaan voivat
asettaa maastonmuodot, maalaji ja
sen eroosioherkkyys, ilmasto sekä joen virtausolosuhteet. Useita eri menetelmiä yhdistämällä saadaan yleensä
aikaan tehokkain eroosiosuojaus, joka
tukee myös vesistöjen eliöstön monimuotoisuutta sekä rantavyöhykkeen
maisemallisia arvoja.
Sortumisvaarassa olevilla korkeilla ja jyrkillä rannoilla rantakasvillisuus
ei yleensä yksinään ole riittävä keino
maa-aineksen sitomiseen, sillä kasvien juurtuminen vie aikansa. Kasvillisuuden istuttaminenkin voi olla haastavaa jyrkässä maastossa. Tällaisissa
kohteissa on vaihtoehtoina rannan loiventaminen kaivamalla tai esimerkiksi
kiviverhouksen tai geotekstiilin asentaminen maaperän paikoillaan pysyvyyden parantamiseksi.
Pienten uomien kunnostuksessa
voidaan käyttää virranohjaimina kiviä
tai puiden runkoja. Myös luonnollinen
purokasvillisuus toimii oivana rantojen
eroosiosuojana. Purokasvillisuuden
leviämistä voidaan edistää vaikkapa
laikuttamalla.
Suomen olosuhteet asettavat haasteita etenkin rantakasvillisuudelle sekä
luonnonmukaiselle vesirakentamiselle,
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kuten oksakatteiden ja suisteiden käytölle. Eroosiosuojat tulee asentaa niin,
ettei jäiden kuluttava vaikutus riko
niitä, eivätkä tulvavirtaamat vie niitä
mennessään. Haastavissa eroosiokohteissa paras vaihtoehto on usein
kiviverhous, joka on sekä kestävä että
tehokas rantojen eroosiosuoja.
Kunnostustoimenpiteiden
jälkeisellä seurannalla varmistetaan

eroosiosuojausten toimivuus. Suojauksia voi olla tarve korjata ajan kuluessa, joten niiden kuntoa on syytä
tarkkailla. Etenkin uomaan lisätyn puuaineksen paikoillaan pysyvyyttä tulee
seurata. Tärkeintä on arvioida, toteutuivatko kunnostushankkeen tavoitteet; vältyttiinkö rantaa uhkaavalta sortumalta ja vähenikö vesistöön päätyvä
kiintoainekuormitus.

Jokirantojen
eroosiosuojaus

Pienten uomien
eroosiosuojaus

Jokien eroosiosuojauksen tavoitteena on ehkäistä joen rantojen syöpymistä sekä stabiloida rantatörmät
sortumien estämiseksi.

Pienten uomien eroosiosuojaukseen sopivia menetelmiä ovat muun
muassa:

Jokirantojen eroosiosuojauksena
voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia menetelmiä:
• rannan loiventaminen
• kivi- ja moreeniaineksen tuonti
rantoja tukemaan
• rantakasvillisuuden istuttaminen
• puiden ja pensaiden istutus
suositeltavaa rantavyöhykkeen
yläosilla
• pajupistokkaiden istuttaminen
täydentämään muita suojausmenetelmiä
• suojakaistojen ja -vyöhykkeiden
perustaminen
• oksakatteet ja risunki
• geotekstiilit (suodatinkankaat)

• kivi- ja moreeniaineksen tuonti
rantoja tukemaan
• virranohjaimet eli suisteet
• pohjakynnykset
• rantakasvillisuuden istuttaminen
• puiden ja pensaiden istutus rantavyöhykkeen yläosilla
• pajupistokkaiden istuttaminen
täydentämään muita suojausmenetelmiä
• suojakaistojen ja -vyöhykkeiden
perustaminen
• tulvatasanteet ja kaksitasouomat
• luonnonmukainen vesirakentaminen mahdollisuuksien
mukaan
• uomien ennallistamistoimenpiteet

Sanastoa
Erodoituvuus
Maa- tai kallioperän eroosioherkkyys,
johon vaikuttavat maa- tai kallioperän
ominaisuuksien lisäksi muun muassa
ilmasto.
Eroosio
Kiintoaineen irtautuminen maa- tai
kallioperästä veden, tuulen, jään tai
painovoiman kuljetettavaksi. Eroosioprosesseihin kuuluu myös kiintoaineen kasautuminen.
Kiintoaines
Vedessä hiukkasmaisessa (kiinteässä) muodossa olevaa ainetta, joka
koostuu sekä elollisesta että elottomasta aineksesta.
Meanderointi
Joen mutkittelu, jota tapahtuu etenkin
tasaisessa maastossa ja eroosioherkässä maaperässä kulkevissa joissa.
Sedimentaatio
Kiintoaineksen laskeutuminen ja kerrostuminen vesistön pohjalle.

Sedimentti
Joen tai järven pohjalle kasautunut
ja kerrostunut kiintoaines. Veden virtauksen mukana kulkeutuvat kiinteät
hiukkaset laskeutuvat veden virtauksen heiketessä.

Säännöstelty vesistö
Vesistö, jonka virtaaman suuruutta
muutetaan ajoittain esimerkiksi säännöstelypadoilla. Säännöstely voi myös
vaikuttaa jokien ja järvien vedenpinnan korkeuden vaihteluihin.

Stabiliteetti
Luiskavakavuus tai maaperän vakavuus. Rannan stabiliteetilla ja luiskavakavuudella tarkoitetaan sen tasapainotilaa sortumisriskin kannalta, eli
maan sisäisen lujuuden ja sorruttavien
voimien suhdetta. Rannan stabiliteettiin vaikuttavat rannan kaltevuus,
maaperän ominaisuudet sekä kuormitus rantaluiskan päällä.

Valuma-alue
Maantieteellinen, maanpinnan muotojen (vedenjakajien) määrittelemä alue,
jolta kaikki vedet päätyvät samaan
vesistöön.

Suiste
Virranohjain, joka voidaan sijoittaa
puroon virtausolosuhteiden monipuolistamiseksi ja eroosiosuojaksi.
Sillä voidaan myös lisätä luontaista
eroosiota.

Valunta
Valunnalla tarkoitetaan sitä sadannan
(sademäärän) osaa, joka valuu uomaa kohti maan pinnalla tai sisällä.
Virtaama
Uoman (joen, puron, ojan) virtaama
on uoman poikkileikkauksen läpi kulkevan vesimäärän tilavuus aikayksikköä kohden (m³/s).

Syöpyminen
Tässä oppaassa kerrotulla rantojen
syöpymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa veden virtaus uomassa on
kovertanut rantatörmää niin, että sen
sortumisriski on kasvanut.
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Virtaavan veden aiheuttama maaperän kuluminen eli eroosio on luonnollinen prosessi, jota rakentaminen, maanmuokkaus, maan kasvipeitteen poistaminen sekä
muu ihmistoiminta ja maankäyttö lisäävät. Eroosioprosessit voivat aiheuttaa rantojen sortumia sekä heikentää vesien vedenlaatua. Etenkin rantojen sortumat voivat
aiheuttaa mittavaa vahinkoa rakennetuilla ja viljellyillä alueilla, joten rantoja on syytä
suojata eroosiolta ja sen haitoilta. Rantojen kuluminen ja sortumat ovat tuottaneet
ongelmia erityisesti pohjalaismaakunnissa sekä Lounais-Suomessa.
Haitallisiksi muodostuneita eroosioprosesseja voidaan hillitä ja rantasortumien aiheuttamilta vahingoilta välttyä. Tässä oppaassa kerrotaan veden aiheuttaman rantaeroosion syistä, vaikutuksista ja haitoista sekä annetaan käytännön ohjeita eroosion
torjuntamenetelmistä ja olosuhteisiin sopivista rantojen eroosiosuojauksista.
Tämä opas on laadittu Kyrönjoen neuvottelukunnan sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä. Eroosion torjunnasta kertova
opas todettiin tarpeelliseksi, kun Kyrönjokiyhteistyössä vuosina 2017 – 2018 kartoitettiin joen pääuoman eroosioriskikohteita.
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