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1 Putkipadon toimintaperiaate ja puhdistusmekanismit 
Putkipatojen toiminta perustuu ylivirtaaminen hetkelliseen varastointiin metsäojiin put-

kirakenteisen padon avulla (kuva 1). Niillä voidaan siten pienentää ylivirtaamia. Tämä 

johtaa kiintoainekuormituksen vähenemiseen, koska virtausnopeus ojastossa piene-

nee, vähentäen samalla eroosiota. Kiintoaineen laskeutumisaika ojastossa kasvaa, jo-

ka tehostaa kiintoaineen pidättymistä takaisin ojan pohjalle. Putkipadon luomat puhdis-

tusprosessit tapahtuvat ojaverkostossa, sinä aikana kun vettä padotaan ojastoon. Las-

keutumisen lisäksi puhdistumista tapahtuu fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten 

prosessien kautta. Kiintoaineen laskeutumisen myötä valumavesistä poistuu myös 

kiintoaineeseen pidättyneitä ravinteita, etenkin fosforia ja orgaanista typpeä. Menetel-

mällä saadaan pysyvää vaikutusta vedenlaatuun estämällä eroosio ojaverkostossa ja 

laskeutuneen kiintoaineen uudelleen liikkeellelähtö. Etuna menetelmällä onkin että se 

puhdistaa ja vähentää kuormitusta jo ojitusalueella. Taulukko 1 listaa menetelmään liit-

tyviä etuja, haittoja ja riskejä. 

 

 

 

 
 
Kuva 1. Putkipadon rakenne 
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 Vesiensuojelu Ekologia Metsätalous 

Edut Kiintoaine ja ravinnekuormituksen vähenty-

minen 

Vähentynyt rehevöityminen 

Pienentynyt eroosio 

Ala- ja yläpuolisten vesiensuojelurakenteiden 

parempi toimivuus  

Virtaamanpiikkien vähentyminen 

Parempi veden laatu 

Vähentynyt liettyminen ja eroosio 

 

Helpompi kulkuväylä ojitusalueelle 

Vähentynyt eroosio  

 

Haitat Mitoitus 

Tietotaito 

 Mitoitus 

Pohjaveden korkeus 

Riskit Kiintoaineen ja ravinteiden uudelleen liikkeel-

lelähtö 

Putken tukkeutuminen 

Tarkkailun järjestäminen 

 Väärä mitoitus 

 
Taulukko 1. Putkipadon hyödyt, haitat ja riskit turvemetsätaloudessa.  

1.1 Kiintoaines ja ravinteet 

Perinteisissä laskeutusaltaissa sedimentaatio on ainoa toimiva prosessi ja tarvittava 

viipymä hienojakoisten maalajien laskeutumiselle on usein huono. Putkipadon veden-

puhdistuskyky perustuu kiintoaineksen laskeutumiskyvyn (sedimentaatio) edistämi-

seen sekä sen uudelleen liikkeelle lähdön estämiseen ja tähän riittävä viipymä on 

olennaisinta hyvän puhdistuskyvyn saavuttamiseksi. Pidempi viipymä mahdollistaa 

hienojakeisempien kiintoaines partikkeleiden laskeutumisen takaisin ojaston pohjalle. 

Kun kiintoainekuormitus pienenee, vähenee myös osa ravinnekuormituksesta, koska 

osa fosforista ja typestä on sitoutuneena kiintoainekseen.  Sen laskeutuessa ojan poh-

jalle pidättyy myös siinä olevat ravinteet. Pidättyvä määrä riippuu siitä kuinka suuren 

osan kiintoaineeseen pidättyneet ravinteet muodostavat kokonaisravinteista.  
Keski-Suomessa tehdyssä laajassa tutkimuksessa virtaamansäätö putkipadoilla pa-

ransi huomattavasti kiintoaineen ja ravinteiden pidättymistä kunnostusojituskohteilla. 

Kiintoaineen reduktio koealueilla oli 86 %, kokonaistypen 65 % ja kokonaisfosforin 67 

%. Virtaamahuippujen havaittiin pienevän 10–91 %. Vähäiseen virtaamanleikkaami-

seen on ollut syynä liian suuri putki tai esimerkiksi maaston kaltevuudesta aiheutuva 

riittämätön varastotilavuus. Jos ojitusalue on pieni ja valuma-alueesta suuri osa on ojit-

tamatonta aluetta, ei ojitusalueen varastotilavuus välttämättä ole riittävä tulovirtamaan 

nähden. Menetelmä tehoaa erityisesti kiintoaineeseen ja sen teho perustuu eroosiota 

vähentävään sekä irronnutta kiintoainetta laskeuttavaan vedenpidätykseen. Erona pe-

rinteisiin vesiensuojelumenetelmiin on että virtaamansäätömenetelmä tehoaa ojitus-
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alueella, pienentää itse ongelmaa, kun vastaavasti muut menetelmät pyrkivät vain pi-

dättämään jo ojitusalueelta huuhtoutunutta kiintoainetta tai ravinteita. 
 

2. Padon suunnittelu 

2.1 Sijoittaminen 

Putkipadon suunnittelu ja mitoitus perustuu ylivirtaamiin alueella sekä valuma-alueen 

ja ojitusalueen ominaisuuksiin. Etenkin putkipadon rakentamispaikan valinnalla voi-

daan vaikuttaa menetelmän toimivuuteen. Valuma-aluekohtaisen suunnittelun ensim-

mäisenä askeleena on etsiä virtaamansäätöpadoille soveltuvat perustamispaikat, jois-

sa niiden toiminta on tehokkaimmillaan.  Suunnittelussa tulee huomioida kustannuste-

hokkuus ja kokonaisvaikutukset valuma-alueella. Oikeaan paikkaan suunniteltuna ja 

asennettuna virtaamansäätöpadot ovat tehokkaita ja edullisia vesiensuojelurakenteita.  

 

Patojen rakentamispaikkojen kartoitus voidaan tehdä tutkimalla kyseisen valuma-

alueen karttoja, joista selviävät maaston korkeussuhteet, maankäyttö ja ojitusalueet. 

Menetelmän ideana on taata hyvät laskeutumisolosuhteet liikkeelle lähteneelle kiinto-

aineelle. Tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman suuri osa ojitusalueesta vedenpi-

dätykseen. Tehokas pidätystilavuus saavutetaan yleisimmin kokooja- ja valtaojissa se-

kä niiden risteyskohdissa (kuva 2). 

 
Kuva 2. Esimerkki putkipatojen sijoittamisesta ojitusalueella. 
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Virtaamahuippujen pieneneminen ja padon yläpuolinen varastotilavuus riippuu putki-

padon sijoituksesta, mitoituksesta, ojanverkoston koosta sekä ojaston kaltevuudesta. 

Putkipadon suunnittelu aloitetaan määrittelemällä rakenteen hyvä ja optimaalinen sijoi-

tuspaikka ojastossa. Jotta saavutetaan hyvä puhdistus ja pidätystulos, rakenteen tulisi 

kerätä mahdollisimman suuri osa yläpuolelta tulevasta valunnasta. Ojitusalue voidaan 

jakaa useaan osaan, jotta saavutetaan haluttu pidätystulos, varastotilavuus ja pinta-

ala. Hajautettu toteuttaminen toimii valuntahuippujen leikkaajana tehokkaammin kuin 

yksi iso säätöalue valuma-alueen alaosassa. Hajautettuna padot myös ehkäisevät te-

hokkaammin ojitusalueella tapahtuvaa eroosiota.  

 

Rakenteen yläpuolisesta alueesta määritetään padon vaikutusalue, jolloin voidaan ar-

vioida rakenteen tehokkuutta ja olemassa olevaa varastotilavuutta. Valuma-alueilla joi-

hin on rakennettu tai suunniteltu laskeutusallas, voidaan se mahdollisesti yhdistää put-

kipatorakenteeseen, jolloin kontrolloitu ulosvirtaama takaa paremmat laskeutumisolo-

suhteet kiintoaineelle ja siten paremman puhdistustuloksen.  

Virtaamansäätöpadon sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa tulee kiinnittää huomio-

ta seuraaviin asioihin:  

• valuma-alueen ja ojitusalueen pinta-alat ja niiden välinen suhde 

• ojitusalueen pituuskaltevuus 

• ojitusalueen ojaston potentiaalinen varastotilavuus 

• ojitusalueen maaperä ja sen ominaisuudet 

• vedenpidättämisen aiheuttamat riskit kohteella 

• suurin mahdollinen vedenpidätyskorkeus 

• eroosioriski ojitusalueella 

• valuntahuippujen vähentämistarpeet ja mahdollisuudet 

• alapuolisen padotuksen vaikutus mitoitukseen 

• maanomistajan toiveet 

• padon toimivuuden seuranta jatkossa 
 

2.2 Rakentamispaikan ominaisuudet 

Jokaisen padon sijoituspaikka tulee käydä varmistamassa maastokäynnillä. Jokaisella 

kohteella selvitetään korkeussuhteet, jolla varmistetaan padon riittävä toimivuus ja kui-

vatusolosuhteiden riittävyys. Suunnittelukartoille ja jokaiselle yksittäiselle rakenteelle 

merkitään yläpuolisen valuma-alueen rajat, jotka saadaan määritettyä esim. peruskar-
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toista. Laajan ojitusalueen veden virtaussuunnat tarkistetaan ja varmennetaan maas-

tossa. Valuma-alueen maalajit voidaan määrittää maaperäkartoilta ja tarkentaa maas-

tossa. Ojanverkoston luiskien maalajista ja eroosioherkkyydestä sekä uoman pohjan 

lietteestä näkyvät kulkeutuvan sedimentin laatu ja määrä.  

 

Menetelmän puhdistusprosessien kannalta vesisyvyys ja kattavuus ojitusalueella ve-

denpidätystilanteessa tulisi olla riittävä. Ylin mahdollinen vedenkorkeus määräytyy lä-

hinnä rakennetta olevien ojien korkeudesta. Veden tulvimista juuristokerrokseen ja 

maanpinnan tasalle tulisi välttää. Riski tähän on suurin rakenteen välittömässä lähei-

syydessä. Liiallinen vedennousu voidaan estää hyvällä suunnittelulla, oikealla raken-

teen sijoittamisella sekä tarvittaessa ylivuotoputkella. Taulukko 2 listaa hyvät ja huonot 

sijoituspaikat putkipatorakenteelle.   

 
Soveltuu hyvin Soveltuu huonosti Ei sovellu 

 Ojitusalueet missä esiin-

tyy virtaamapiikkejä 

 Hyvä pidätystilavuus 

 Laajat ojitusalueet 

 

 Pienet ojitusalueet 

 Pieni pidätystilavuus 

 Luonnon purot 

 Yksittäiset sarkaojat 

 Jos vaarana on puiden kas-

vun häiriintyminen 

 Padon rakentamiseen käy-

tettävä maalaji on helposti 

syöpyvää / eroosioherkkää. 

 
Taulukko 2. Putkipadon hyvät ja huonot sijoituspaikat 

 

2.2 Padon mitoittaminen 

Kunnollisella mitoittamisella ja suunnittelulla voidaan ehkäistä ja minimoida putkipadon 

rakenteelliset ja toiminnalliset ongelmat. Putkipatojen toimintaan vaikuttaa monet teki-

jät, jotka tulisi ottaa huomioon padon rakennuksessa. Paikalliset ja valuma-alueen 

ominaisuudet tulee ottaa mitoituksessa tarkasti huomioon. Mitoituksen tavoitteet voi-

daan luokitella seuraavasti: 1) valuntahuippujen minimointi, 2) pidätysajan maksimoin-

ti, ja 3) riittävien kuivatusolosuhteiden takaaminen. Puhdistustehokkuuden kannalta 

ratkaisevan tärkeä kriteeri on veden viipymä ojitusalueella. Nimellisviipymä, joka kuvaa 

keskimääräistä viipymää ojitusalueella voidaan laskea jakamalla pidätystilavuus ojitus-

alueelle aikayksikössä tulevalla vesimäärällä. Koska ojitusaluetta ei voida muokata ja 

siten lisätä pidätystilavuutta, tulee virtaamansäätöpadon hydraulinen mitoitus hoitaa 

säätöputken kokoa muuttamalla.    
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Perusmitoitus riippuu eniten kahdesta muuttujasta; tarvittavasta veden pidätysmääräs-

tä ja olemassa olevasta pidätystilavuudesta ojitusalueella. Putkipadon tulisi pidättää 

vettä virtaamahuippujen aikana, estää eroosio ojitusalueella sekä mahdollistaa liikkeel-

le lähteneen sedimentin uudelleen laskeutuminen ojanpohjalle, ilman että vaikutetaan 

peruskuivatukseen ja puiden kasvuun.  

 

Putkipatorakenteen säätöputkien mitoittaminen riippuu yläpuolisen valuma-alueen ai-

heuttamasta valunnan suuruudesta ja huipukkuudesta. Valunnan syntyyn vaikuttaa 

useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat kaltevuus, pinta-ala ja ojitusalueen koko suhteessa 

muuhun valuma-alueeseen.  Hyvä valuma-alueen tuntemus on tarpeen rakennetta 

suunniteltaessa. Jos nämä tekijät jätetään huomioimatta, putkipatorakenne ei välttä-

mättä toimi tehokkaasti. Säätöputken tärkein mitoituskriteeri on valuma-alueen tehokas 

valunta. Putkipadot tulee mitoittaa usein toistuvien keskisuurten sateiden mukaan. 

Putkipatorakenteen alin putki tulee mitoittaa reagoimaan näihin äkillisiin virtaaman 

vaihteluihin. 

 
Ylivirtaamilla on merkittävä rooli kiintoaineen kulkeutumisessa ja eroosiossa ojitusalu-

eilla. Vaikka ne ovat kestoltaan lyhytaikaisia, niiden mukana kulkeutuu huomattava osa 

koko vuoden kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta. Täten niiden tasaamisella ja eroosi-

on estämisellä on merkittävä rooli ojitusalueiden vesiensuojelussa. Jotta saadaan pi-

dätettyä mahdollisimman suuri osa liikkuvasta kuormituksesta, virtaamansäätöpatojen 

mitoituksen lähtökohtana on käytettävä näiden jaksojen tyypillisiä ylivirtaamia.  

 

Suomen olosuhteissa vuosisadannasta (n.600mm) noin puolesta muodostuu valuntaa. 

Keskimääräinen vuosivalunta Etelä- ja Keski-Suomessa on noin 250-300 mm. Virtaa-

mansäätöpatojen mitoituksen onnistumisen kannalta on tärkeää tietää rakenteen ylä-

puoliselta valuma-alueelta tulevan veden määrä ja sen ajallinen vaihtelu. Yleisesti 

Suomessa suurimmat valuntahuiput esiintyvät keväällä lumen sulannan aikana sekä 

kesäisten tai syksyisten rankkasateiden yhteydessä.  

 

Keski-Suomen olosuhteisiin mitoittaminen voidaan tehdä nomogrammin (kuva 3) avul-

la mikä on johdettu usean putkipatokohteen mitoituksen optimoinnin kautta. Ylempi vii-

va on tarkoitettu kokonaan ojitetuille alueille ja alueille joilla rakenteen kohdalla esiintyy 

alapuolista padotusta.  Alempi viiva on tarkoitettu ojitusalueille joilla on myös yläpuolis-

ta (ei ojitettua) valuma-aluetta.  

Metsäkeskus Keski-Suomi 



Ohjeistus virtaamansäätöpadon rakentamiseen  9 (16) 

 

 
Kuva 3 Virtaamansäätöpadon mitoitus nomogrammin turvemetsien ojitusalueille.  
Säätöputken halkaisija voidaan mitoittaa myös putkivirtaama kaavan ja virtaaman avulla (kaa-
va 1).  

      (1) 
missä A on säätöputken pinta-ala, h putken ylä- ja alapuolen vedenkorkeuksien ero, g gravi-
taation vakio ja C virtaushäviöt.  Mitoituksessa voidaan seurata seuraavaa askellusta (kuva 4) 
 

 
Kuva 4 kaavio virtaamansäätöputken mitoittamiseen. 
 

 

3. Padon rakentaminen 

3.1 Padon rakenne 

Putkipadon rakennetta voidaan pitkälti verrata metsäojaan rakennettavaan rumpuun 

(kuva 2). Padon etupuolelle tehdään laskeutusallas ja padottavan putken ylä- ja ala-

puolelle kaivetaan syvennykset, toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa putkien 

auki pysyminen. Padon etupuolella oleva allas, myös tehostaa maa-ainesten laskeu-

tumista. Pato voidaan yleensä rakentaa sijoituspaikalla olevasta maa-aineksesta. Rou-
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tivilla ja syöpyvillä mailla voidaan joutua käyttämään apuna suodatinkangasta ja/tai ki-

veystä. Putkien tulee olla pituudeltaan vähintään 6 metriä ja halkaisijaltaan vähintään 

200 mm:ä. Vähimmäismittojen avulla pyritään minimoimaan roudan vaikutus sekä 

mahdollistamaan rakenteen käyttäminen ylikulkuväylänä. Mikäli pato joudutaan raken-

tamaan korkeaksi ja sitä hyödynnetään kulkureittinä, käytetään pidempää putkea. Put-

ken muhvi-sovitteen avulla siihen pystytään helposti liittämään tarvittavan pituinen jat-

kokappale. 

 

Varsinainen virtaamansäätö tehdään säätöputken päähän asennettavan supistavan 

kulmayhteen avulla (kuva 5). Supistuksen voimakkuudella määritellään padon lävitse 

virtaavan veden määrä. Kulman tarkoituksena on myös estää kelluvien roskien pääsy 

putkeen, pitämällä putkensuu alivedenpinnan alapuolella..  

 

Maanpinnan tasosta noin 30–40 cm:n syvyyteen asennetaan ns. ylivuotoputki. Putken 

tarkoituksena on varmistaa ojitusalueen kuivatustehokkuus ja padon rakenteen kestä-

vyys. 

 

Tarkoituksena on, että kaivinkoneen kuljettaja pystyy tekemään rakenteen itsenäisesti 

ilman aputyövoimaa. Rakenne on yleensä huoltovapaa, sitä tulee kuitenkin tarkkailla 

säännöllisesti.  

 

 
Kuva 5 Supistuskulma  
 

3.2 Padon rakentaminen 

Ensimmäiseksi kaivetaan padon etupuolelle laskeutusallas. Altaan etu- ja takareunaan 

kaivetaan syvennys (putkien päiden kohdalle). Säätöputkeen kiinnitetään kulmayhde ja 

putki asennetaan ojanpohjalle siten, että putken päät tulevat syvennyksien kohdalle. 

Putken tulee olla vähintään tavoitellun kuivatustason syvyydellä. Putki peitetään ja tii-

vistetään. Ylimenoputki asennetaan 30–40 cm:n syvyyteen ympäröivän maanpinnan 
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tasosta. Ylimenoputki asennetaan siten, että sen läpi virtaava vesi ei syövytä padon 

takapenkkaa.  Pato tiivistetään ja rakennetaan selvästi ympärillä olevaa maanpintaa 

korkeammaksi. (kuva 6) 

 

 
1 2 

 

 

 

 

    

    

 
 
3 4 

 
 
 
 
 

 
Kuva 6 putkipadon rakentaminen. [1] padon yläpuolelle tulevan altaan kaivaminen. [2] perus-
tuksien tekeminen ja säätöputken asentaminen. [3] padon tiivistäminen sekä [4] padon viimeis-
tely. 
 

3.2.1 Rakentamisessa huomioitavaa 

Rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin (kuva 4).  

1) Kulmajatke tulee asentaa tiukasti kiinni putkeen, apuna voidaan käyttää esim. ruu-

veja. 2) Putken pään ja altaan pohjan välille pyritään jättämään mahdollisimman paljon 

tyhjää tilaa, vähintään 60 cm:ä. 3) Putki täytyy saada asetettua tasaisesti, eikä sen alle 

saa jäädä esimerkiksi kiviä. Putkien ympärykset tiivistetään huolellisesti. Mieluiten käy-

tetään turvetta. 4) Padon reunat luiskataan ja tiivistetään huolellisesti. 5) Pato rakenne-

taan ympäröivää maastoa korkeammaksi ja tiivistetään huolellisesti. Vältetään käyttä-

mästä padon rakennusmateriaalina syöpymisherkkää kivennäismaata. (kuva 7) 
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Kuva 7 

 
4. Suunnitteluesimerkki 

Aluksi määritellään ojitusalueen ojakohtaiset valuma-alueet karttatarkasteluna ja selvi-

tetään alustavasti putkipatojen sijoittamispaikkoja. Tarkastelu voidaan tehdä samanai-

kaisesti, kun valmistellaan muita ojitushankkeen suunnitelmia. Erityisesti kannattaa 

kiinnittää huomiota paikkoihin, joiden yläpuolella on paljon ojaverkostoa eikä niissä ole 

liikaa pituuskaltevuutta. Tässä yhteydessä selviää yleensä se pystytäänkö virtaaman-

hallinnasta huolehtimaan yhdellä rakenteella vai joudutaanko käyttämään useampia 

patoja. Pienillä alle 20 hehtaarin valuma-alueilla kannattaa selvittää mahdollisuus sii-

hen, pystytäänkö pato sijoittamaan kokoomaojan ja laskuojan risteyskohtaan. 

 

Maastokäynneillä määritellään tarkemmin padon sijoittamispaikan soveltuvuus. Padon 

sijoittamispaikan ja ojien kaltevuuden perusteella määritellään padon vaikutusalue se-

kä veden varastotilavuus. Lisäksi tarkistetaan rakentamispaikan maalaji sekä muut 

padon rakentamiseen liittyvät ominaisuudet. Selvitetään padon vaikutus alueella ole-

viin rakenteisiin, esimerkiksi teihin. Selvitetään onko padon vaikutusalueella kohta, jos-

ta tulvahuipun aikaiset vedet pääsevät pois ojitusalueelta, esimerkiksi tilanteessa jossa 

putki pääsee tukkeutumaan. Paikka voi olla esimerkiksi ojitusalueelta pois laskeva 

vanha oja, josta vesi ohjautuu pintavaluntaan (kts. kuva 4). Ylivuotokohta ei kuitenkaan 

saa olla kovin syvä, koska silloin padon yläpuoleinen varastotilavuus pienenee ja pa-

don tehokkuus huononee. Mikäli tulva-uomaa ei ole, käytetään padossa ylivuotoput-

kea.  Maastokäynnin yhteydessä varmistetaan myös padon mitoitukseen vaikuttavat 

tekijät; valuma-alueen koko ja onko padon alapuolella oleva uoma padottava. 
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Padottavan putken läpimitta määritellään nomogrammin avulla. Putken pituus pääte-

tään sen mukaan, tullaanko sitä käyttämään kulkureittinä. Seuraavaksi hankitaan pa-

toon tarvittava materiaali; putki ja kulmasupistaja. (Esim. Jita Oy). Ennen rakentamisen 

aloittamista annetaan rakentamisohjeistus urakoitsijalle. Pato pyritään rakentamaan, 

kuten muutkin vesiensuojelurakenteet, aina ennen ojien kaivamista. Padon tarkkailu 

kaivuun aikana on tarpeellista, mikäli ojitusalueelta irtoaa esimerkiksi turvepaakkuja ja 

on mahdollista, että putki tukkeutuu. Rakenne tulee kuitenkin aina tarkastaa kaivuun 

jälkeen. Rakenteen toimivuus varmistetaan myös myöhemmin esim. seuraavan ke-

väänä. Lisäksi maanomistajan kanssa sovitaan rakenteen jatkoseurannasta ja -

hoidosta. Jatkohoito on pitkälti padon toimivuuden tarkastamista. Normaalitilanteissa 

rakenne ei tarvitse koneella tehtävää kunnostamista. 

 

Seuraavaksi selvitetään padon vaikutusalueella olevien kiinteistöjen maanomistajatie-

dot. Kerrotaan maanomistajille rakenteen toimintaperiaatteet ja sen käyttöön mahdolli-

sesti liittyvät riskit. Pyydetään vaikutusalueen maanomistajien suostumukset virtaa-

manhallintapadon rakentamiseen. Suostumukset kannattaa kuitenkin pyytää vasta sit-

ten, kun padon rakentamismahdollisuus on muuten varmistuneet.  

 

5. Rakentamiskustannukset 

Padosta aiheutuvien kustannusten kannalta on tarkoituksenmukaista pyrkiä siihen, et-

tä se rakennetaan kunnostusojituksen yhteydessä. Suurimmat kustannukset aiheutu-

vat putkista sekä kulmayhteistä. Patorakenne pystytään yleensä tekemään rakenta-

mispaikalla olevasta maa-aineksesta, kustannukset kasvavat mikäli joudutaan käyttä-

mään muuta materiaalia. Taulukossa 3 on eritelty padon rakentamiskustannuksia.. 

Toimenpide tai materiaali Kustannukset (€) 

Suunnittelu 

Säätöputki (runkoputki ja kulmayhde) 

50–100 

100 

Padon rakentaminen 50–100 

 
Taulukko 3 Putkipadon rakentamiskustannuksia, jotka perustuvat Keski-Suomessa tehtyihin 
putkipatorakenteisiin 
 

Metsäkeskus Keski-Suomi 



Ohjeistus virtaamansäätöpadon rakentamiseen  14 (16) 

Metsäkeskus Keski-Suomi 

6. Lisätietoja 

Kløve B (2000) Retention of suspended solids and sediment bound nutrients from peat 

harvesting sites with peak runoff control, constructed floodplains and sedimentation 

ponds. Boreal Environ. Res. 5(1):81-94. 

 

Marttila H & Kløve B (2008) Erosion and deposition of peat sediment. Water Re-

sources Research, 44. 

 

Marttila H & Kløve B (2009) Retention of sediment and nutrient loads with peak runoff 

control. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 134(2):210-216. 

 

Marttila H & Kløve B 2010. Managing runoff, water quality and erosion in peatland for-

estry by peak runoff control. Ecological engineering 36(7):900-911.  

 

Marttila H, Vuori K-M, Hökkä, H, Jämsen, J & Kløve B 2010. Framework for designing 

and applying peak runoff control structures for peatland forestry conditions. Forest 

Ecology and Management 260(8):1262-1273. 

 

Marttila H & Kløve B 2010. Dynamics of erosion and suspended sediment transport 

from drained peatland forestry, Journal of hydrology 344(3-4):414-425.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 Putkipadon toimintaperiaate ja puhdistusmekanismit

