
LÄHTEIDEN KUNNOSTUS

Kohdevalinta

•  Tarkastetaan maastossa lähteen kunnostuskelpoisuus ja kunnos-
tustarve.

•  Kunnostustoimet tulisi kohdistaa sellaisiin lähteisiin, joissa kun-
nostuksella arvioidaan kohtuullisilla resursseilla voitavan ainakin 
osittain palauttaa lähteen luonnontilaa.

•  Selvitetään lähteen vedenottokäyttö ja siihen liittyvät tavoitteet 
maanomistajalta.

• Selvitetään vaaitsemalla tai selkeissä tapauksissa silmämääräisesti 
vesien luontaiset virtaukset sekä lähteen ja sen lähiympäristön 
vesitalous ennen ojituksia. Selvitys onnistuu parhaiten runsaan 
veden aikana.

•  Arvioidaan lähteen kunnostamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja 
tarvittava välineistö ja suunnitellaan kunnostuksen käytännön 
toteutus lähteen ominaispiirteet huomioiden.

Suunnittelu- ja valmistelutyöt

•  Lähteitä on paljon alueilla, joilla on harju-, reuna- ja kumpumo-
reenimuodostelmia, erityisesti harjujen juurilla ja kivennäis- ja 
turvemaan reunoilla.

•  Kunnostuksen kohteeksi sopii ihmistoiminnan johdosta muuttunut 
ja luonnontilansa menettänyt lähde.

•  Kunnostettavalla kohteella tulisi olla riittävä ja jatkuva vedenpur-
kaus. Veden purkauksessa on vuodenaikaista vaihtelua ja ajoittai-
nen kuivahtaminen ei ole este lähteen kunnostustoimenpiteille.

•  Metsälähteillä tulisi olla ainakin jonkin verran varjostavaa puustoa.

•  Jatkuvassa vedenottokäytössä ja talouskäytössä olevalla lähteellä 
kunnostustoimenpiteet on harkittava tarkkaan.

•  Kunnostustoimintaa ei pääsääntöisesti tule tehdä metsä- ja vesi-
lakikohteilla, vaikka ne eivät olisikaan täysin luonnontilaisia.

•   Luonnonhoidolla edistetään lähteen ja sen lähdeympäristön 
palautumista kohti luonnontilaa.

•   Luonnontilaisille lähteille on ominaista roudattomuus ja ne ovat 
pienilmastoltaan ympäristöstään poikkeavia. Lisäksi niille on 
tyypillistä ravinteisuus ja ympäristöä tasaisemmat kosteusolot 
maaperässä. Lähteissä elää monilajinen ja runsas pohjaeliöstö 
sekä sammal- ja putkilokasvilajisto.

•  Kunnostamisen tavoitteena on palauttaa ja monipuolistaa niin 
itse lähteen kuin sen lähiympäristön lajistoa. Kunnostuksella py-
ritään esimerkiksi nostamaan pohjaveden korkeus luonnontilai-
selle tasolle. Samalla lähteestä purkautuvan veden vaikutusalue 
laajenee.

Luonnonhoidon tavoitteet

•  Tehdään kunnostuksen kustannuslaskelma ja resurssiarvio.

•  Kohteen kunnostustyöt toteutetaan tavallisimmin mies- ja lapio-
työnä. 

•  Ennen kunnostustöiden aloitusta mitataan ja kirjataan kohteelta 
tarvittavat tiedot kunnostuksen seurantaa varten.

•  Kunnostusmenetelmien tulee olla varovaisia, jotta niillä ei aiheu-
teta haittaa herkälle lähdekasvillisuudelle. 

•  Jälkiseuranta ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet.



TYÖOHJE

•  Jos lähteestä purkautuvan veden määrä ei ole suuri, voidaan läh-
denoro kunnostaa ojitetun vedenpurkautumisuoman pohjaa nos-
tamalla.

• Tämä voi vaikuttaa nopeastikin kasvillisuuteen lähdealtaan lähei-
syydessä.

• Uoman pohja-aines ja kasvillisuus siirretään suojamuovin päälle.

• Uoma täytetään halutulle korkeudelle turpeella tai soralla.

• Täyttöaines painetaan tiiviisti pohjalle, jotta vesi kulkee uuden 
alustan päällä.

• Täyttöaineksen liikkuminen korkeimpien virtausten aikaan void-
aan tapauskohtaisesti estää paalutusten avulla.

• Palautetaan sivuun siirretty pohja-aines ja mahdollinen lähdekas-
villisuus turvematoilla nostetun uoman päälle.

•  Lähteen veden pintaa yritetään nostaa niin paljon, että vesi 
alkaa virrata lähteestä alkuperäistä noroa myöten. 

• Lähteeseen kaivettu oja tukitaan padolla lähdealtaan reu-
nasta, jolloin vesi alkaa virrata luontaisesti alkuperäistä 
uomaansa pitkin. Ojassa havaittava lähdekasvillisuus siir-
retään uuteen vesiuomaan.

•  Mitoitukset lasketaan suurimpien virtausten mukaan. 

• Paalutusta voi käyttää voimakkaasti virtaavissa puroissa ja 
suurissa vesipinnan korotuksissa. Paalutuksen voi myös kor-
vata esimerkiksi kivillä.

  -  Aloitetaan tukipaalutusten tekemisellä, tarvitaan  
   isoimmissa ojissa turvemailla, ja jos on pelkona  
   padon syöpyminen tai veden ”karkaaminen”

  -  Tiivis pystypaalutus tehdään noin 10 cm läpimittaisista  
   mänty- tai kuusipuista

  -  Paalujen päät teroitetaan

Peratun laskunoron 
kunnostaminen

• Tavoitteena veden laadun parantaminen tai purkauksen 
tehostaminen.

•  Ylimääräiset rakennelmat, kuten erilaiset puu- ja betonira-
kennelmat, poistetaan lähteestä.

• Mikäli lähteessä kaivonrenkaita, kunnostaminen vaatii har-
kintaa ja huolellista suunnittelua.

• Poistetaan hakkuutähteet varovaisesti lähteen päältä.

• Poistetaan roskat ja muu ylimääräinen lähteestä.

• Pitkäpiikkinen hara hyvä työväline.

• Rakenteiden tarkoituksenmukaisuutta on tapauskohtaises-
ti harkittava ja esimerkiksi lähdealtaan reunojen kivetys tai 
jotkut puurakenteet eivät välttämättä ole haitallisia. Lähde-
kasvillisuus voi olla kiinni vanhoissa rakenteissa.

• Lähteen läheisyydessä tehtävissä hakkuissa syntyvä oksa- ja 
latvusmassa pyritään jättämään muualle kuin lähteen välit-
tömään lähiympäristöön.

Tarpeettomaksi käyneiden 
rakennelmien, hakkuutähteiden 

ja roskien poistaminen

Purkautuvan veden ohjaaminen alkuperäiseen 
uomaansa, lähdenoroon tai puroon 

  -  Paalut upotetaan moukarilla lyöden, maaperästä    
   riippuen, vähintään puolen metrin syvyyteen

  -  Paalutuksia tehdään lähdealtaan reunaan ja sopivin   
   välein vedenvirtauksesta riippuen

  -  Paalujen päät tasataan altaan reunan tasalle

  -  Moottorisahaa käytettäessä lähdealtaan läheisyydessä 
    suositellaan biohajoavaa teräketjuöljyä

  -  Padon tiivistämiseksi suositellaan paalutusten välisen   
   alueen vuoraamista suodatinkankaalla, jotta maa-  
   ainekset pysyvät paikallaan veden liikkeestä huolimatta

  -  Tämän jälkeen väli täytetään ja tiivistetään isohkoilla, 
    heikosti maatuneilla turvematoilla tai muulla käytettävissä 
    olevalla maa-aineksella, moreeni ja  sora vähintään yhtä hyvää, 
    kuten myös savi.

  -  Lopuksi paalutus maisemoidaan turpeella, ja isoja kiviä tai 
    puunrunkoja voidaan laittaa painoksi turvekerroksen päälle.


