
 PUROINVENTOINTI manuaali  (Luhta & Moilanen 2020) 

Yleistä 

- maastossa puronvarsi kuljetaan kokonaisuudessaan läpi yleensä alhaalta ylävirtaan päin. 

Ei aina selvää lopetuskohtaa (esim. järvi), voi lopussa jakaantua useaksi pieniksi noroiksi 

- melko pienetkin sivuhaarat tulisi inventoida 

- inventointiryhmä 1-3 henkilöä (tehtävien jako: kirjuri, mittaaja, koekalastaja, valokuvaaja, 

paikantaja, jne) + 2 autoa (alku- ja päätepisteelle, jos tarpeen) 

- puro jaetaan yhtenäisiin purojaksoihin, jotka merkitään maastossa kartoille. Lisäksi 

jaksojen alkupisteet määritetään GPS-paikantimella 

- maastokarttoihin merkitään lisäksi mm. vettä / kiintoainetta tuovat metsäojat, 

vaellusesteet ym. huomionarvoiset havainnot 

- jokaisesta purojaksosta kirjoitetaan lyhyt kirjallinen kuvaus 

- jaksot valokuvataan, varmista kameran kello ja pvm, jotta kuvat kohdistuvat oikealle 

jaksolle 

- varusteet: kosteuden kestävä karttalaukku, muistiinpanovälineet, inventointilomakkeita, 

maastokartat purosta ja lähialueesta, kamera, kompassi, GPS, lämpömittari, sateenvarjo, 

mittakeppi, ensiapupakkaus, varatarvikkeita, ym. ym. 

- inventointimatka keskimäärin 3-4,5 km /päivä 

Purojakso inventoinnin perustana 

- Purojakso on keskeisten muuttujien suhteen yhtenäinen osa puroa; esim. yhtenäinen 

virtaustyyppi (koski, suvanto), pohjan raekoko (isot kivet, hiekka), pohjan kasvillisuus 

(sammal, heinä), rantavyöhykkeen kasvutyyppi (pelto, vanha metsä), jne 

Puron perusmuuttujat 

- jakson pituus mitataan kartalta maastokäynnin jälkeen 

-  leveys (keski-min-max) mitataan tai arvioidaan maastossa 

- syvyys mitataan kokeilemalla uoman syvyyttä mittakepillä tasaisin välimatkoin 

(keskisyvyys ja syvin kohta) 

Uoman rakenne 

Virtauksen laatu arvioidaan prosentteina jakson pituudesta 

• koskimainen, jos putouskorkeus on riittävän suuri aiheuttamaan voimakkaan 

virrannopeuden ja siitä aiheutuvan kuohuvan tai aallokkoisen vedenpinna 

• niva virtaa nopeasti ja tasaisesti kiitäen, vedenpinnan ollessa peilimäinen tai pyörteinen 

• tasainen hidas virtaus on suhteellisen kapeille suvantojaksoille tyypillinen näkyvä, mutta 

hidas virtaustyyppi 

• lähes seisova vesi, jossa ei ole silmin havaittavaa virtausta, on useimmiten uoman 

suurten laajentumien virtaustyyppi 



Pohjan laatu arvioidaan silmämääräisesti Wentworthin raekoon määrittelyyn tarkoitetun 

luokituksen perusteella: vallitsevin ja toiseksi vallitsevin pohjamateriaali sekä raekooltaan suurin 

pohjamateriaali 

Pohjakasvillisuus määritetään kasvityypeittäin (heinät, sarat, sammalet jne.) 

pohjakasvillisuuden peittävyys purojaksolla arvioidaan asteikolla 0-5: 

* 0 = tarkoittaa täysin kasvitonta pohjaa 

* 1 = tarkoittaa alle kymmenesosan 

* 2 = noin kolmasosan 

* 3 = noin puolen 

* 4 = noin kahden kolmasosan 

* 5 =täysin tai lähes täysin kasvillisuuden peittämää pohja-alaa 

Lisäksi arvioidaan sammalen ja muun kasvillisuuden osuus prosentteina koko kasvillisuuden 

määrästä. 

 

Rantavyöhyke 

- Varjostus määritetään asteikolla 0-5 

- Varjostuksen arviointiin vaikuttavat mm. rantavyöhykkeen puusto, pensaikko ja muu 

kasvillisuus sekä tapauskohtaisesti myös rantatörmien korkeus ja niiden syöpyminen sekä 

uoman päälle kaatuneet puut 

* 0  tarkoittaa täysin puutonta tai kasvitonta rantavyöhykettä, jonka loivat 

rantatörmätkään eivät luo varjostusta uomaan 

* 1  tarkoittaa kymmenesosan 

* 2  noin kolmasosan 

* 3  noin puolen 

* 4  noin kahden kolmasosan 

* 5  täysin tai lähes täysin purouoman pohja-alan varjostusta 

Rantavyöhykkeen metsätyyppi määritellään purojaksoilla %-osuuksilla:  

mänty-, kuusi-, lehti- ja sekametsä sekä pensaikko 

Rantavyöhykeen kasvutyyppi jaotellaan: 

* suolla tarkoitetaan aluetta, jossa suokasvillisuuden määrä on yli 50 % alueen 

kasvillisuudesta  

* niitty on vähäpuinen alue, jossa kasvaa pääasiassa ruohovartisia kasveja 

* kangas on metsäinen alue, joka kasvaa kivennäismaapohjalla 

* lehto on metsäinen alue, jonka maaperässä on vahva eloperäinen maannoskerros, 

minkä  

   vuoksi alueen kasvillisuus on rehevää 
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*korpi on soistuva, kuusi- tai koivuvaltainen alue, jossa puiden kasvu on heikentynyt 

Kutupaikat, montut, suojapaikat, uoman mutkittelevuus, leveysvaihtelut ja uomassa oleva 

puuaines arvioidaan asteikolla 0-5: 

* 0 = puuttuu 

* 1 = havaittavissa 

* 2 = vähäisesti 

* 3 = kohtuullisesti 

* 4 = paljon 

* 5 = erittäin paljon 

Kutupaikkoja, monttuja, suojapaikkoja ja uomassa olevaa puuainesta arvioitaessa tarkkaillaan 

määrää ja laatua. Montut ovat uoman keskisyvyydestä selvästi erottuvia, usein pienialaisia 

alueita. Varsinkin kutupaikkoja arvioitaessa esim. sopiva sorapohja ei vielä automaattisesti 

tarkoita kutupaikkaa tai -paikkoja vaan lisäksi on arvioitava vielä ainakin virtausnopeutta ja 

soraikon sijoittumista uomassa 

Mutkittelevuudessa arvioidaan puron mutkaisuus suoran ja täysin serpentiinimäisen mutkittelun 

välillä 

Leveysvaihtelussa kiinnitetään huomiota purouoman leveyden vaihtelun määrään, kuinka suurta 

ja kuinka yleisesti leveysvaihtelua esiintyy sen keskileveydestä 

Luonnontilaa muuttaneet tekijät arvioidaan asteikolla 0-5 

* 0 = ei vaikutusta 

 * 1 = tuskin havaittava vaikutus 

  * 2 = heikko vaikutus 

   * 3 = selvä vaikutus 

    * 4 = voimakas vaikutus 

     * 5 = täydellinen muutos 

Luonnontilaa muuttaneista tekijöistä arvioidaan metsäojituksien, rantametsien hakkuun, 

hakkuualueiden aurauksen ja äestyksen, uoman perkauksen, mudan, hiekan, veden laadun 

heikentymisen, limoittumisen ja rehevöitymisen vaikutuksia. 

* metsäojia arvioidaan laskevatko metsäojat suoraan puroon ja tuleeko niiden 

kautta kuormitusta suoraan puroon esim. liettymänä tai rehevöitymisenä.  

* rantametsien hakkuulla tarkoitetaan puron varressa tai lähialueella hakattuja 

metsäalueita  

* hakkuualueiden auraus ja äestys arvioi puron läheisyydessä tehtyjen 

toimenpiteiden määrää 



* uoman perkauksella tarkoitetaan purouomaan kohdistuneita kone- tai 

käsitehtyjä perkauksia, joilla on pyritty syventämään tai oikomaan puroa 

* muta ja hiekka tarkoittavat ei luontaisesti purouomaan kertyneen mudan ja 

hiekan määrää 

* veden laatu arvioidaan silmämääräisesti (sameus, levät) 

Luonnontilaisuus 

Jakson luonnontilaisuus arvioidaan asteikolla 0-5: 

0 suojeluarvo vähäinen. Ei ilman erittäin voimakkaita uomaan ja valuma-alueeseen 

kohdistuvia kunnostustoimenpiteitä ole palautettavissa merkittävästi parempaan tilaan. 

”Betoniränni”; peratussa uomassa ei ole lainkaan syvyys- ja leveysvaihteluja, 

kasvillisuutta, suojapaikkoja ja varjostusta tai useampia näiden yhdistelmiä. Usein myös 

voimakkaita valuma-aluemuutoksia 

 

1 suojeluarvo vähäinen. Ei ilman voimakkaita uomaan ja usein myös valuma-alueeseen  

kohdistuvia kunnostustoimenpiteitä ole palautettavissa merkittävästi parempaan tilaan 

”metsäoja”; peratussa uomassa niukasti mm. syvyys- ja leveysvaihteluja, kasvillisuutta, 

suojapaikkoja ja varjostusta tai useampia näiden yhdistelmiä. Usein myös voimakkaita 

valuma-alue muutoksia. 

 

2 Tila voimakkaasti heikentynyt. Yleensä melko voimakkailla uomaan ja usein myös 

valuma- 

alueeseen kohdistuvien kunnostustoimenpiteiden yhdistelmillä palautettavissa luokkaan 

3-4.  Rännimäinen, useimmiten perattu uoma, jossa niukasti mm. syvyys- tai 

leveysvaihteluja, kasvillisuuttta, suojapaikkoja ja varjostusta tai joitakin näiden 

yhdistelmiä. Usein myös eriasteisia valuma-alue muutoksia 

 

3 Tila heikentynyt. Eri asteisille uomaan ja / tai valuma-alueeseen kohdistuvilla  

kunnostustoimenpiteillä palautettavissa luokkaan 4-5. 

Purouoma, jossa puutetta tavallisimmin syvyys- tai leveysvaihteluista, kasvillisuudesta, 

suojapaikoista tai joistakin näiden yhdistelmistä. Usein myös eriasteisia valuma-

aluemuutoksia. 

 

4 Tila vain hieman heikentynyt. Kevyehköillä uomaan ja / tai valuma-alueeseen 

kohdistuvilla  

kunnostustoimenpiteillä palautettavissa luokkaan 5 tai palautuu aikaa myöten itsestään 

luonnontilaiseksi 

Purouoma, jossa vain vähäisiä, yleensä pistemäisiä uomaan ja / tai valuma-alueeseen 

kohdistuneita muutoksia. 

 

5 Täysin luonnontilainen 

Ei uomaan ja lähivaluma-alueeseen kohdistuneita tai muita merkittäviä ihmistoiminnasta 

aiheutuneita muutoksia. 



 

 

Kunnostusehdotukset 

* kiveämisellä pyritään monipuolistamaan uoman rakennetta ja lisäämään 

virtauksen ja vedensyvyyden vaihtelua 

* Puuaineksen lisäämisellä edistetään monin tavoin luonnontilan kohentumista; 

ohjataan virtausta, poistaa hiekkaa, monipuolistaa syvyysvaihteluja, luo 

suojapaikkoja, sammalen ja hyönteisten kasvupaikkoina… 

* Vanhan uoman vesitys onko vanha uoma vesitettävissä käsin vai koneellisesti, 

onko se näkyissä ja yleensä tarpeen, miten pitkä se olisi, saadaanko sillä luontainen 

tulviminen aikaan 

* kutusoraistus tarkoittaa ensisijaisesti olemassa olevien kutupaikkojen 

kunnostamista (mainitse sanallisessa tekstissä erikseen) tai toissijaisesti soran 

lisäämistä puroon kalojen kutualueiden muodostamiseksi 

* lietekuopat uomaan tarkoittaa uomaan kaivinkoneella kaivettavia kiintoaineen 

laskeutusaltaita 

* vaellusesteiden poisto tarkoittaa erilaisten kalojen kulkua haittaavien, 

ihmistoiminnan vaikutuksesta aiheutuneiden rakenteiden poistamista tai 

korjaamista, kuten korkealle jäävät tierummut, padot ja esteaidat 

* vedenpinnan nostaminen tarkoittaa purossa olevien laskettujen lampien 

vesipinnan palauttamista ennalleen 

* ojien tukkimisella tarkoitetaan jonkin vesiensuojelurakenteen, kuten 

ojakatkoksen tekemistä puroon laskeviin ojiin, jotta kiintoaine ei pääsisi kulkemaan 

suoraan puroon 

* rantavyöhykkeen metsityksellä tarkoitetaan puiden istuttamista hakatuilla tai 

muuten aukeilla alueille puron varjostuksen lisäämiseksi 

* valuma-aluetyöt, esimerkiksi pintavalutuskentät, laskeutusaltaat, soiden 

ennallistaminen 

Muut tekijät * sähkökalastettavuus (yl. koskijaksot) 

* kalastoa havainnoidaan inventointien yhteydessä kalastamalla  

(mato-onki) ja näköhavainnoilla 


