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JOHDANTO
Tausta ja tarve
Pohjapatojen ja kosteikkojen rakentamista on edistetty erilaisin tukitoimin ja kehityshankkein
2000-luvulta lähtien. Kosteikkojen rakentamisen keskeisenä tavoitteena on ollut maa- ja metsätalouden ravinnevalumien vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden sekä tulvasuojelun
edistäminen. Kosteikon perustamiseen on ollut mahdollista tukea jo 1990-luvulta lähtien. Tämä
tuki on osaltaan edesauttanut pohjapatojen ja kosteikkojen rakentamista sekä niihin liittyvää
tietoutta.
Turun ammattikorkeakoulu on vuodesta 2004 alkaen ollut mukana erilaisissa vesistökunnostushankkeissa, joissa on suunniteltu ja toteutettu kosteikkoja ja pohjapatoja pääasiassa Aurajoen valuma-alueella. Tällä hetkellä kohteita on noin 15. Maatalousalueiden kosteikkojen perustamista ja niihin liittyvää tietoutta on aktiivisesti edistänyt myös WWF Suomi. Vuosina 20092014 toteutetussa kosteikkoprojektissa suunniteltiin ja rakennettiin noin kolmekymmentä pohjapatoa ja kosteikkoa. Kosteikoille järjestettiin tutustumisretkiä ja niillä onkin vieraillut satoja
ihmisiä Itämeren maista. Kosteikot sijoittuivat pääosin Varsinais-Suomen alueelle. WWF Suomen kosteikkoprojektiin kuului myös erilaisia hankkeita, esimerkiksi Interreg -rahoitteinen tutkimushanke Active Wetlands ja Leader -rahoitteinen neuvontahanke.
Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2014 käynnistyneessä Alimitoitettujen kosteikkojen toiminnan kehittäminen -hankkeessa on yhtenä tehtävänä ollut tuoda esille pohjapatojen rakentamista koskevia haasteita ja ratkaisuja. Tässä oppaassa esiin tuodut haasteet ja suunnittelua
ja rakentamista koskevat suositukset perustuvat näissä pääasiassa Turun ammattikorkeakoulun ja WWF Suomen kohteissa tehtyihin havaintoihin ja kokemuksiin. Sekä Turun ammattikorkeakoulun, että WWF Suomen hankkeissa rakennetut pohjapadot ovat kivirakenteisia ylivuotoja putkipatoja. Tässä teoksessa keskitytään näihin kahteen patotyyppiin.

Nykytilanne ja aikaisemmat ohjeet
Suomen ympäristökeskuksen Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus –raportti julkaistiin vuonna 2007. Teoksessa on esitetty kosteikon mitoituksen perusteet,
suunnittelun kulku ja vaiheet sekä tuotu esille suunnittelussa huomioitavat luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavat seikat. Pääasiallisena mitoitusperusteena on kosteikon pinta-alan
osuus kosteikon yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta.
Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön Tehoa maatalouden vesiensuojeluun
(TEHO) -hankkeessa toteutettiin vuonna 2010 opas, jossa on käytännönläheisesti esitetty kosteikkosuunnittelun perusteet ja rakentamisessa huomioitavat asiat.
Näiden oppaiden julkaisemisesta on kulunut jo aikaa, ja paljon uutta kokemusta on kertynyt
etenkin pohjapatorakenteiden toiminnasta ja rakenteiden pitkäaikaiskestävyydestä. Tämä ohje
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täydentää näitä edellä mainittuja käytössä olevia ohjeita käytännössä suunnittelu-, rakennus
ja seurantatyössä tehtyjen havaintojen perusteella.
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POHJAPADON RAKENNUS- JA
SUUNNITTELUOHJEET
Mitoitusvirtaama
Pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen valunnan ja mitoitusvirtaaman laskentaohjeet löytyvät
Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus-ohjeesta (Puustinen et al.
2007, 29-32) ja Teho-hankkeen ohjeesta (Hagelberg et al. 2010, 8-11).
Joissakin pohjapatokohteissa on havaittu, että mitoitusohjeiden mukaisen maksimivirtaaman
mitoitus on osoittautunut riittämättömäksi. Maksimivirtaaman alimitoitus muodostuu ongelmaksi, jos uomassa vesi nousee pohjapadon perustusten yläpuolelle ja aiheuttaa rakenteen
vaurioitumista. Tällaisen tilanteen seurauksena voi aiheutua veden virtauksen siirtymistä perustusten reunamille, perustusten saveuksen kulumista ja kivimateriaalin siirtymisiä.

Kuva 1. Kuvan pohjapadossa virtaama on kuluttanut uuden reitin ja varsinainen pohjapato on
jäänyt reunalle (vasemmalla). Kuva: Heli Kanerva-Lehto.
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Maksimivirtaaman mitoitukseen liittyviä haasteita esiintyy useimmiten tehokkaasti ojitetuissa
pienen valuma-alueen uomissa, joissa on rajoitetusti veden viipymää lisääviä luontaisia tai
keinotekoisia painanteita tai kosteikkoja. Erityisesti paljon katettuja pintoja tai tehokkaasti ojitettuja peltoja sisältävillä valuma-aluilla riski maksimivirtaaman alimitoittamiseen on merkittävä. Joki -mittakaavan valuma-alueen kohteissa sen sijaan virtaama ehtii usein tasaantua,
eikä yhtä nopeaa veden pinnankorkeuden nousua tapahdu.
Pohjapadon rakenteen mitoitus ja suunnittelu tulee aina perustua laskettuun mitoitusvirtaamaan. Maksimivirtaamista johtuvista poikkeuksellisista vedenpinnan nousuista aiheutuvien
vaurioiden välttämiseksi suositetaan, että padon perustukset ulotetaan kohteesta riippuen 1 2 meriä padotuskorkeuden pintaa ylemmäs. Tällöin maksimivirtaamillakin mitoitus riittää eikä
vaurioita todennäköisesti synny. Samasta syystä perustukset tulee ulottaa riittävän leveälle
uomassa. Leveys tulee arvioida tapauskohtaisesti uoman poikkileikkauksen pohjalta.

Rakennusajankohta
Tilastotiedon mukaan (Ilmatieteenlaitos 2017) touko-kesäkuussa on todennäköisimmin kuivinta ja näin ollen tällöin olisi myös paras patojen rakentamisajankohta. Koska osa kohteista
rakennetaan maanviljelyalueille, rakentamiseen soveltuvan ajankohdan valintaan voi vaikuttaa
myös rakennuskohteen peltojen viljelysykli. Elo-syyskuu onkin usein parempi rakentamisajankohta maanviljelytöiden näkökulmasta. Mikäli kohteessa tulee ottaa huomioon esim. lintujen
pesimärauha, on loppukesä ja alkusyksy myös suositelluin rakentamisaika. Rakentamisen
suunnittelussa tulee kuitenkin muistaa aina, että vuosittaiset vaihtelut sademäärissä ja sateiden ajoittumisessa voivat olla merkittäviä ja muukin kuiva aika rakentamiseen käy.
Pohjapatoja on välillä jouduttu mm. sääolosuhteista johtuen rakentamaan epäsuotuisina ajankohtina. Joskus mukana voi olla myös epäonnea, esimerkiksi jos pian rakentamisen jälkeen
on tullut sadejakso, jolloin patorakenne joutuu heti tiukkaan testiin ja voi myös vaurioitua. Erityisen paljon ongelmia on havaittu niissä kohteissa, jotka on jouduttu rakentamaan maan ollessa jäässä. Keväällä roudan sulettua voivat padon perustukset ja muu rakenne painua ja
liikkua siten, että pato ei toimi enää suunnitellulla tavalla.
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Kuva 2. Kuvan pohjapato ja laskeutusallas kunnostettiin helmikuussa, koska peltojen viljelyn
ja sateiden vuoksi kunnostaminen ei ollut mahdollista aiemmin. Kuva: Heidi Nurminen

Kuva 3. Pian kunnostamisen jälkeen oli sadejakso, jonka aikana pohjapadon rakenne vaurioitui putkien vierestä. Kuva: Jussi Niemi.
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Kokemusten perusteella maan ollessa jäässä tulisi patojen rakentamista välttää. Sen sijaan,
laskeutusaltaiden ja kosteikkojen kaivussa talvi on hyvää työskentelyaikaa, vaikka vesisateet
voivat lauhoina vuosina haitata rakentamista. Joskus paras rakentamisaika voi olla silloin kun
maa on jäässä. Tällöin isotkin työkoneet pystyvät liikkumaan maaperän kantavuuden kannalta
hankalissa paikoissa, ruovikossa ja liettyneillä tai muuten pehmeillä uoman reuna-alueilla.
Laskeutusaltaiden toteutus voi olla haasteellista, jos rakentamisajankohdan valintaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Isompien laskeutusaltaiden kaivun aikana sää voi ehtiä muuttumaan, vaikka kaivuajankohta olisikin suunniteltu tarkkaan. Sateiden vuoksi työt voidaan joutua
keskeyttämään ja odottamaan kuivempaa ajankohtaa, jotta työ saadaan toteutettua suunnitellusti. Tällaiset tilanteet ovat ikäviä sekä rakennusurakoitsijan muun työsuunnittelun, että rakennuttamisen kannalta, ja saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia. Näihin yllätyksiin on suunnittelussa varauduttava.

Kuva 4. Ruoppaus- ja läjitystyöt käynnissä. Kaivinkone pystyy talvella liikkumaan maaperällä,
joka on muuten huonosti kantava. Kuva: Hannamaria Yliruusi.
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Patorakenteen perustukset
Padon paikkaa valittaessa on keskeisenä perusteena pohjamaan kantavuus ja kantavuuden
näkökulmasta työkoneiden pääsy kohteeseen. Perustusten toiminnan kannalta keskeistä on,
että pato sijaitsee riittävän kantavalla maaperällä. Jos maaperän kantavuus on huono, saattaa
pato painua suunniteltua enemmän ja rakenne vaurioitua.
Padon toiminnan ja kestävyyden kannalta keskeistä on, että perustukset on tehty huolellisesti
ja suunnitelman mukaan. Kivirakenteisten patojen perustuksissa on käytetty Turun AMK:n ja
WWF Suomen kohteissa isoja noin 0,5-1 m3 kokoisia kiviä. Perustuskiviä asennettaessa tulee
huomioida padon kaareva muoto ja veden kulun keskittäminen padon keskelle.
Perustuskivet tulisi asentaa siten, että patorakenteen verhoilukiveyksen syvyys takaluiskan
puolella olisi lähes yhtä suuri kuin muulla takaluiskan osuudella (kuva 5). Mikäli padon takaluiskan puolella verhoilukiveyksen syvyys on suuri, ilmenee padon toiminnassa usein ongelmia
pienellä virtaamalla. Tällöin vesi kulkee verhoilukiveyksen pohjalla aiheuttaen mahdollisesti
samalla rakenteen tai maaperän kulumista väärästä paikkaa.

Kuva 5. Pohjapadon pituusleikkaus, periaatepiirros.
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Kuva 6. Pohjapadon asemakuva, periaatepiirros
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Kuva 7. Riittävän isot perustuskivet takaavat sen, että padon perustukset pysyvät paikallaan
ja muodossaan. Kuva: Elina Erkkilä, WWF.

Kuva 8. Kuvan kohteessa padon harja on muotoiltu oikein, jolloin vähäisellä virtaamalla vesi
virtaa padon keskeltä. Kuva: Elina Erkkilä, WWF.
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Kuva 9. Kuvan kohteessa padon harja on tehty tasaiseksi/painunut. Tämä on edesauttanut
rakenteen rikkoutumista padon takaluiskan reunoilta. Kuva: Heli Kanerva-Lehto.

Perustusten osalta ongelmia aiheutuu usein siitä, että perustusrakenteita ei ole ulotettu tarpeeksi korkealle tai leveällä uomassa. Tällöin suurilla virtaamilla vesi voi kuluttaa patorakenteeseen vaihtoehtoisia veden kulkureittejä (ks. kohta mitoitusmivirtaama).
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Kuva 10. Vanhaan sillanpaikkaan pienin toimenpitein tehty pato, ei varsinaisia perustusrakenteita. Kuva otettu rakentamisen jälkeen. Kuva: Heli Kanerva-Lehto.

Kuva 11. Yllä oleva pato viiden vuoden kuluttua rakentamisesta. Veden virtaus on syönyt patorakenteen sivuilta uuden kulkureitin. Kuva: Heli Kanerva-Lehto.
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Perustusten päälle, koko patorakenteen alalle, asennetaan suodatinkangas. Suodatinkangas
estää veden virtauksesta johtuvan perustusten ja pohjamaan kulumista patorakenteen alueella. Perustusten osalta haasteena on rakenteen yhtenäisyys ja suodatinkankaan kestävyys.
Erityisen tärkeä on tiivistää perustuskivien välit, jotta kangas ei ole tyhjän päällä eikä se pääse
repeämään ja vesi kulkeutumaan muualta ja kuluttamaan pohjamaata. Suodatinkangas on
kestävyyden vuoksi hyvä asentaa kaksinkertaisena tai jopa kolminkertaisena. Isommissa kohteissa suodatinkangaskerros joudutaan tekemään kahdesta tai useammasta kangaskaistasta.
Tällöin kankaan reunat tulee asettaa noin 1 - 2 metrin matkalta limittäin, jotta suodatinkangaskerros säilyy yhtenäisenä.

Kuva 12. Suodatinkangas asennettaan myös koko takaluiskan alalle. Kuva: Elina Erkkilä,
WWF.
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Tämän jälkeen pato savetaan molemmin puolin. Saveamisessa tulisi käyttää puhdasta savea.
Yleensä sitä saadaan kohteesta, kun tilaa perustuksille kaivetaan. Saveuksen paksuus on
hyvä olla noin 15-30 cm. Padon etuluiskassa voi olla jopa 30 cm savea, mutta padon harjalla
ja takaluiskassa noin 15 cm on yleensä riittävä.

Kuva 13. Suodatinkangaskerros useammasta poikkisuuntaisesta kaistasta. Kuva: Hannamaria
Yliruusi.
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Patorakenteen verhoilu ja käytettävä kivimateriaali
Patorakenteen verhoilu kivimateriaalilla tulee tehdä huolellisesti, jotta suodatinkankaan suojana oleva saveus kestäisi mahdollisimman pitkään. Kiviverhoilun on tarkoitus suojata saveusta mahdollisimman pitkään. Tätä varten tarvitaan eri kokoisia luonnonkivimateriaaleja,
lohkareita, pieniä ja isoja kiviä sekä soraa. Louhetta pohjapadon rakentamisessa ja verhoilussa ei tule maisemallisista syistä käyttää. Myös ympäristöön sopivan väristä kiviaineista on
suositeltava käyttää.
Mikäli verhoilukivet pääsevät liikkumaan ja/tai suodatinkangas repeämään, aiheuttaa se nopeasti patorakenteen rikkoutumisen tai toimimattomuuden. Esimerkiksi repeytyneen suodatinkankaan lävitse vesi pääsee kulkemaan isojen perustuskivien välistä rakenteen alle, kuluttamaan maaperää ja sitä kautta rikkomaan patorakennetta.
Verhoilua tehtäessä ja kivimateriaalia asennettaessa tulee muistaa, että virtaava vesi ja jää
kuljettavat kiviä, joten etenkin padon harjalla on käytettävä tarpeeksi suuria kiviä. Takaluiskassakin vesi saattaa kuljettaa helposti soraa ja pienempiä kiviä takaluiskan alaosaan tai pidemmälle alaspäin uomassa.

Kuva 14. Patorakenne ja verhoilu on ulotettu riittävän ylös reunoille eikä virtaama suuremmillakaan veden korkeuksilla pääse rikkomaan rakennetta sivuilta. Kuva: Elina Erkkilä, WWF.
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Takaluiskan kaltevuus ja kalojen kulku
Suunnitelmapiirustuksissa padon takaluiskan kaltevuus piirretään vähintään kaltevuuteen
1:10, jotta kajojen kulku padon yli on mahdollista. Kalojen kulku huomioidaan kaikissa kohteissa. Kaloja voi olla myös hyvin pienissä ojissa, esimerkiksi pelto-ojissa. Padon takaluiskan
riittävän kaltevuuden lisäksi tulee huolehtia, että uoman minimivirtaamalla virtaus keskitetään
padon keskelle. Virtaaman keskittämisellä varmistetaan, että kaloilla on nousumahdollisuus
pienilläkin virtaamilla, jolloin riskinä on veden virtauksen siirtyminen kiviverhouksen väliin.

Kuva 15. Kohteessa padon takaluiskan kaltevuus mahdollistaa kalojen kulun pienemmälläkin
virtaamalla. Kuva: Heli Kanerva-Lehto.

Kuva 16. Padon verhoilurakenne päättyy melko jyrkästi. Jälkeenpäin rakennetta on korjattu ja
kivimateriaalia lisätty myös takaluiskan loppuosaan. Kuva: Heli Kanerva-Lehto.
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Määritelty takaluiskan kaltevuus esitetään toimenpidesuunnitelmassa, mutta rakentamisen aikana tulee kuitenkin varmistaa rakennusurakoitsijan tietoisuus asiasta. Patorakennetta ja verhoilun viimeistelyä tehtäessä tulisi mittaamalla tarkistaa kaltevuus ja kaarevuus. Tarvittaessa
kaltevuutta ja kaarevuutta korjataan niin, että se valmiissa rakenteessa on vähintään 1:10.
Rakenne voidaan tehdä myös loivemmaksi.

Patorakenteen viimeistely
Patorakenteen viimeistelyynkin on hyvä kiinnittää huomiota. Takaluiskaan on hyvä laittaa uoman reunoille isompia kiviä ohjaamaan virtausta. Lisäksi uoman reunan eroosiota hillitään
asentamalla verhoilukiviä ylemmäs uoman reunoille ja hieman varsinaista patorakennetta pidemmälle matkalle. Näin kannattaa toimia etenkin, jos uoma kääntyy patorakenteen takaluiskan matkalla tai heti sen jälkeen.

Kuva 17. Pato on rakennettu uomassa olevaan mutkakohtaan ja takaluiskan reunoja on verhoiltu kivillä. Kiviä voisi olla vielä hieman ylempänä reunoilla. Kuva: Heli Kanerva-Lehto.
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Rakenteen pitkäaikaiskestävyys
Patorakenteissa etenkin ensimmäinen talvi ja ensimmäiset isommat sateet osoittavat miten
rakenne tulee kestämään. Isommissa pohjapadoissa rakenteen painuminen ja paikoilleen
asettuminen kestää oman aikansa ja asiaa kannattaa seurata kaksi tai kolmekin vuotta.
Rakenteen pitkäaikaiskestävyyteen voidaan myös vaikuttaa rakenteen toiminnan säännöllisellä seuraamisella ja ylläpidolla. Esimerkiksi, jos pohjapadossa havaitaan verhoilukivien siirtymisiä, korjataan ne mahdollisimman pian paikoilleen, jotta suodatinkangas ja patorakenne
säilyisivät ehjänä mahdollisimman pitkään.

Rakennuttaminen
Hyväkään suunnitelma ei takaa onnistunutta pohjapatoa ja kosteikkoa, jos rakennuttamisvaiheessa laiminlyödään suunnittelijan tai muun asiantuntijan rakentamisen aikainen valvonta.
Tämä on tärkeää etenkin, jos urakoitsijalla ei ole kovin paljon kokemusta pohjapatojen ja kosteikkojen rakentamisesta. Kokenut urakoitsija puolestaan selviää rakentamisesta lähes ilman
valvontaa.

Kuva 18. Kohteessa rakentaminen toteutettiin ilman varsinaista rakennussuunnitelmaa ja asiantuntijan valvontaa. Vesi virtaa järveen useammasta kohtaa eikä vesi kierrä laskeutusaltaassa siten kuin oli tarkoitus. Järven veden pinnan ollessa korkealla vesi virtaa myös järvestä
kosteikkoon. Kuva: Olli Sylvänne.
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Ylläpito ja peruskorjaus
Ylläpidon ja pienten korjausten osalta periaatteena on, että maanomistaja, maanomistajat tai
pohjapadon rakennuttanut yhdistys vastaa toimenpiteistä. Siksi onkin tärkeää sitouttaa maanomistaja tai yhdistys tähän työhön. Tämä pätee etenkin kohteissa, joita ei ole toteutettu eituotannollisten investointien tuella, ja joissa ei vaadita maaomistajalta tai yhdistykseltä kosteikon hoitosopimusta. Maanomistajalle tulee myös toimittaa oma kappale suunnitelmasta ja
piirustuksista niiden ylläpitoa varten. Padon kunto tulee tarkistaa aina talven tai poikkeuksellisen voimakkaan sateen jälkeen.
Jos perustuksissa on ilmennyt merkittäviä rakenteellisia ongelmia, saattavat pienet korjaustoimet osoittautua riittämättömiksi. Toistuvien vuotojen tai merkittävien patorakenteellisten haasteiden kohdalla voi patorakenteen uudelleenrakentaminen olla paras vaihtoehto. Padon paikkauksissa on usein riskinä, että ongelma saattaa uusiutua ja siirtyä korjatun kohdan ja vanhan
rakenteen rajalle. Merkittäviä rakenteellisia vaurioita ovat esimerkiksi tapaukset, joissa virtaava
vesi kuluttanut rakenteen reunoilta rikki tai jos suodatinkangasta ei ole koko padon matkalla ja
vesi kulkee väärässä paikassa.
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