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1 Johdanto
Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun tavoitteena on ohjata
ja tehostaa maatalousympäristön hoitoa ja suojelua. Monivaikutteisten kosteikkojen
perustaminen ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen tulivat
mahdolliseksi ei-tuotannollisten investointien tuella vuonna 2008. TE-keskuksesta
haettavan tuen hakijana voi olla viljelijä tai rekisteröitynyt yhdistys. Kosteikkojen
ja luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoon viljelijät voivat hakea ympäristötuen erityistukea. Yleissuunnittelulla pyritään innostamaan maanviljelijöitä tukien
hakemiseen ja ympäristönhoitoon sekä kohdentamaan ympäristötuen erityistukia
vesiensuojelullisesti hyviin kohteisiin.
Kosteikolla tarkoitetaan vesistökuormitusta vähentävää ojan, puron, joen tai muun
vesistön osaa ja sen ranta-aluetta, joka on suuren osan vuodesta veden peitossa ja
pysyy muunkin ajan kosteana. Kosteikot poistavat vedestä sekä ravinteita että kiintoainetta. Kosteikot ja tulvaniityt myös elävöittävät maisemaa ja lisäävät eläin- ja
kasvilajistoa. Kosteikot ja suojavyöhykkeet ovat tärkeitä vesiensuojelullisia keinoja
ja yhdessä erilaisten perinnebiotooppien ja muiden lumokohteiden hoidon kanssa
ne lisäävät myös maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta.
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelua on tehty valtakunnallisesti maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella vuodesta 2001. Hämeen
ympäristökeskuksessa on laadittu luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmat
Etelä-Sysmän Karilanmaalle ja Nikkaroisiin, Pohjois-Sysmän Särkilahteen, Liikolaan, Taipaleelle, Palvalaan ja Leppäkorpeen sekä Renkoon Renkajoen ja Kaartjoen kulttuurimaisemien alueelle, Tammelaan Mustiala-Porras-Kaukolanharjun valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja Asikkalaan Pulkkilan, Asikkalan,
Vähä-Äiniön, Pätiälän, Hillilän, Kurhilan, Vähimaan ja Reivilän alueille. Keväällä
2008 käynnistyi ensimmäinen monivaikutteisiin kosteikkoihin painottuva luonnon
monimuotoisuuden yleissuunnitteluhanke, jossa suunnittelualueina olivat Artjärven
järvialue ja Vanajaveden laakso. Vuonna 2009 jatkettiin kosteikkoihin painottuvaa
yleissuunnittelua Etelä-Päijänteen ja Vesijärven valuma-alueilla. Vesijärven yleissuunnitelma toteutettiin Hämeen ympäristökeskuksen ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön
yhteishankkeena.
Tässä yleissuunnitelmassa on selvitetty kosteikkojen perustamiseksi soveltuvia
kohteita koko Vesijärven valuma-alueelta ja lisäksi kartoitettiin luonnon monimuotoisuuskohteita keskitetysti Hollolan kirkonkylä-Kutajoki-Pyhäniemen alueelta sekä
Kalliola-Paimelan alueelta. Yleissuunnitelmaa voidaan käyttää pohjana tarkemmille
hoito- ja perustamissuunnitelmille, joita laaditaan haettaessa maatalouden ympäristötuen erityistukia ja ei-tuotannollisten investointien tukea. Yleissuunnitelma ei
kata kaikkia laajan suunnittelualueen mahdollisia kosteikko- tai luonnon monimuotoisuuskohteita, mutta esittelee erityyppisiä esimerkkejä kohteista, joiden perustamiseen ja hoitoon voi hakea ei-tuotannollisten investointien tukea ja ympäristötuen
erityistukea. Tukien hakeminen on vapaaehtoista. Tässä yleissuunnitelmassa mainitut
kohteet ja niille annetut hoito-ohjeet eivät velvoita alueen hoitoon ja tuen hakemiseen.
Myös suunnitelmasta poisjääneille kohteille voi hakea ei-tuotannollisten investointien tukea ja ympäristötuen erityistukia. Nämä kohteet arvioidaan tapauskohtaisesti
tukien hakemisen yhteydessä.
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Kuva 1. Keto-orvokki. Kuva: Auli Hirvonen
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2 Suunnittelutyö
2.1

Ohjausryhmätyöskentely
Maa- ja metsätalousministeriön monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun määrärahapäätöksessä edelletyn mukaisesti Hämeen ympäristökeskus perusti yhteisen ohjausryhmän ohjaamaan Etelä-Päijänteen
ja Vesijärven yleissuunnitelmien laatimista. Ohjausryhmä seurasi suunnitelman toteuttamista ja laatua sekä määrärahan käyttöä. Ohjausryhmään kutsuttiin Suomen
ympäristökeskuksen, Hämeen TE-keskuksen maaseutuosaston ja Hämeen ympäristökeskuksen edustajat, suunnittelualueen kuntien maaseutu- ja ympäristöviranomaisia
sekä Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön, maataloustuottajien liiton ja neuvontajärjestön
edustajat. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä neljä kertaa.
Ohjausryhmään kuuluivat:
Päivi Jaara, ympäristönhoitopäällikkö, Hämeen ympäristökeskus
Marja Hiitiö, diplomi-insinööri, Hämeen ympäristökeskus
Heikki Mäkinen, ohjelmajohtaja, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Juha Poutiainen, yksikön päällikkö, Hämeen TE-keskus
Minna Kolari, tarkastaja, Hämeen TE-keskus
Markku Puustinen, agronomi, Suomen ympäristökeskus
Jari Koskiaho, tutkimusinsinööri, Suomen ympäristökeskus
Jukka Jormola, maisema-arkkitehti, Suomen ympäristökeskus
Ismo Malin, vesiensuojelupäällikkö, Lahden seudun ympäristöpalvelut
Jyrki Näsi, aluepäällikkö, MTK-Häme
Paula Salomäki, maisemanhoidon neuvoja, ProAgria Häme
Hannu Niukkanen, ympäristönsuojelusihteeri, Asikkala
Pekka Niemelä, maaseutuasiamies, Asikkala
Maria Virtanen, ympäristösihteeri, Padasjoki
Matti Järvinen, maaseutusihteeri, Padasjoki
Hanna Eskola, suunnittelija, Hämeen ympäristökeskus
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Kartta 1. Suunnittelualue

2.2

Suunnittelualueen valinta
Vesijärven valuma-alueen kosteikkojen yleissuunnittelu aloitettiin Päijät-Hämeen
Vesijärvisäätiön aloitteesta. Lahden, Hollolan ja Asikkalan alueella sijaitsevan Vesijärven luonnonoloja ovat muovanneet aiemmat pinnanlaskut ja sittemmin pitkälle edennyt rehevöityminen sekä rantojen rakentaminen. Kosteikkojen ja luonnon
monimuotoisuuden yleissuunnittelun tavoitteena on ohjata ja tehostaa Vesijärven
valuma-alueen maatalousympäristön hoitoa, kohdentaa maatalouden ympäristötukia vesiensuojelullisesti hyviin kohteisiin ja kartoittaa hyviä kosteikon perustamiseksi
soveltuvia kohteita. Kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen on osa Vesijärviohjelmaa. Vesijärvisäätiö tukee lähivuosina useiden kosteikkokohteiden perustamista
alueelle. Yleissuunnitteluhanke toteutettiin Hämeen ympäristökeskuksen ja Vesijärvisäätiön yhteishankkeena. Hankkeen rahoitus tuli maa- ja metsätalousministeriön
kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun määrärahoista sekä
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiöltä.
Vesijärven valuma-alue (14.24) muodostuu kahdeksasta 3. jakovaiheen valumaalueesta, jotka ovat Vesijärven lähialue (14.241), Paimelan Myllyojan valuma-alue
(14.242), Haritunjoen valuma-alue (14.243), Kutajärven valuma-alue (14.244), Kiikunojan valuma-alue (14.245), Hammonjoen valuma-alue (14.246), Matjärven valuma-alue (14.247) ja Häränsilmänojan valuma-alue (14.248). Yhteensä valuma-alueen
pinta-ala on n. 515 km².
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Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön toiminta
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö kerää varoja Vesijärven ja alueen pienten järvien pelastamiseen. Säätiö edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua, jakaa apurahoja ja avustuksia sekä
tukee luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää koulutus- ja tiedotustoimintaa. Vesijärvisäätiö ylläpitää rahastoa, johon kootaan varoja yritysten kanssa tehtävin yhteistyösopimuksin
sekä erilaisin varainkeräystempauksin. Säätiö laatii pitkän aikavälin suunnitelman järveen
kohdistuville toimenpiteille ja rahoitusohjelman toimenpiteiden toteuttamiselle. Säätiö jakaa
kerätyt varat eri toimijoille, jotka toteuttavat ohjelman toimenpiteet ja hoitavat Vesijärveä
sekä alueen muita pieniä järviä. Tavoitteena on lisäksi kiinnittää järven äärellä elävien
ihmisten huomio järveen ja sen kuntoon sekä edistää kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka
parantavat veden laatua.
Säätiön toimintaa valvoo ja tukee 24 hengen valtuuskunta, joka nimeää säätiön hallituksen. Hallitus hyväksyy Vesijärviohjelman ja valitsee säätiön ohjelmajohtajan, asiamiehen
ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksella on käytössään säätiön ohjelmakysymyksiä
arvioiva neuvonantajaryhmä.
Lähde: Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön internet-sivut (www.puhdasvesijarvi.fi).

2.3

Esiselvitystyö
Yleissuunnitelman tekeminen aloitettiin maaliskuussa 2009 esiselvitystietojen keräämisellä. Esiselvityksessä kartoitettiin alueella aiemmin tehdyt luontoselvitykset
ja -suunnitelmat, ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoista löytyvät tiedot sekä jo
aiemmin alueella toteutetut kunnostuskohteet. Suunnittelualueelta selvitettiin mm.
inventoidut perinnemaisemat, muinaisjäännökset, perustetut luonnonsuojelualueet ja
Natura 2000 -alueet, kaavojen luonnonsuojelualuevaraukset, pohjavesialueet, ympäristötuen erityistuella hoidetut kohteet, suojavyöhykesuunnitelmat sekä merkittävät
kulttuurihistorialliset ympäristöt. Esiselvityksessä kerätyt tiedot koottiin kartoille.
Esiselvityksessä arvioitiin myös mahdollisia kosteikkokohteita ns. karttatyömenetelmällä. Karttojen korkeuskäyrien perusteella kartoitettiin kohteita, joissa veden
nosto olisi mahdollista ilman pelloille aiheutuvaa kuivatushaittaa. Toisaalta tarkasteltiin kohteiden tukikelpoisuutta arvioimalla valuma-alueiden kokoja ja peltoisuutta.
Uomastot käsiteltiin kokonaisuuksina, jolloin voitiin hahmottaa mahdolliset ketjuina
kunnostettavissa olevat uomat. Karttatarkastelussa käytettiin apuna myös 1700-luvun
lopun uninkaan kartastoa, jonka avulla voitiin hahmottaa alueen vanhoja maankäyttömuotoja, vesiuomien kulkua ja kosteikkoalueita. Esiselvitystietoja käytettiin apuna
maastotöitä suunniteltaessa.

2.4

Tiedotus
Yleissuunnittelun aloittamisesta lähettiin tiedote tiedotusvälineille huhtikuussa 2009.
Koko monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitteluhanke pyrittiin toteuttamaan
mahdollisimman avoimesti ja tiiviissä yhteistyössä paikallisten maanomistajien, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Ennen varsinaisten maastotöiden
alkamista pidettiin huhtikuussa tiedotustilaisuudet Kurhilan koululla, Vesivehmaan
nuorisoseurantalolla ja Hollolan kunnanvirastolla. Tilaisuuteen kutsuttiin kirjeitse

Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 7 | 2009

9

kaikki alueen maataloustuottajat. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin yleissuunnitteluhankkeesta ja sen tarkoituksesta sekä kosteikkojen vesiensuojelullisesta merkityksestä. Lisäksi esiteltiin kosteikkojen perustamiseen ja hoitoon liittyviä tukiasioita.
Tilaisuudessa esiteltiin myös yleissuunnitelman laatijan kartoille keräämiä esiselvitystietoja. Lisäksi esiteltiin karttatyön perusteella kartoitetut mahdolliset kosteikkokohteet. Maanomistajat saivat kommentoida näitä, ehdottaa uusia kohteita maillaan
ja antaa muita näkemyksiä suunnittelun toteutuksesta. Maaomistajilta saatiin muutamia lisäehdotuksia.
Kohteiden maanomistajiin pyrittiin olemaan henkilökohtaisesti yhteydessä ennen
maastokäyntejä. Maastokäyntien yhteydessä keskusteltiin maanomistajien kanssa
kohteiden perustamisesta ja hoidosta sekä eri tukimahdollisuuksista. Maastokäynnillä kerrottiin maanomistajalle suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmista, jos maanomistajan maalla oli ehdotettuja suojavyöhykekohteita.
Hankkeen etenemisestä, maastotöiden loppumisesta ja tulevasta karttaluonnosten
esittelytilaisuudesta lähetettiin tiedotusvälineille tiedote syyskuussa 2009. Yleissuunnitelman luonnoskarttojen esittelytilaisuudet pidettiin Asikkalan kunnanvirastolla
23.9.2009 ja Hollolan kunnanvirastolla 24.9.2009. Tilaisuuteen kutsuttiin kirjeitse
kaikki alueen maataloustuottajat sekä maanomistajia, joiden mailla suunnitelmaan
ehdotettuja kohteita sijaitsi. Vapaamuotoisessa tilaisuudessa saivat maanomistajat
ja kaikki asiasta kiinnostuneet tutustua karttaluonnoksiin, joihin oli koottu kaikki
ehdotettavat kosteikkokohteet. Suunnittelija Hanna Eskola oli tilaisuudessa esittelemässä karttoja ja keskustelemassa maanomistajien kanssa yleissuunnittelusta ja kohteiden mahdollisesta toteutuksesta. Nähtävillä oli myös luonnos kohdekuvauksista.
Karttaluonnokset ja kohdekuvaukset olivat kaksi viikkoa esittelytilaisuuden jälkeen
nähtävinä ja kommentoitavina Asikkalan ympäristötoimessa sekä Hollolan kunnan
palvelupiste Piipahluksessa. Karttaluonnoksiin tulleet kommentit otettiin huomioon
lopullisessa yleissuunnitelmassa.
Yleissuunnitelman julkaisun valmistumisesta tiedotettiin joulukuussa 2009 tiedotteella. Valmis julkaisu toimitettiin kohteiden maanomistajille, suunnittelualueen
kuntiin ja muille mahdollisille kohteiden toteuttajatahoille.

2.5

Maastotöiden toteuttaminen
Kosteikkokohteiden kartoittamisen maastotyöt tekivät Hämeen ympäristökeskuksen
suunnittelija Hanna Eskola ja harjoittelija Johanna Vepsäläinen. Maastotyöt aloitettiin
toukokuun alussa ja viimeiset maastokäynnit tehtiin syyskuussa. Yhteensä maastopäiviä oli 19. ProAgria Hämeen maisemanhoidon suunnittelijat Auli Hirvonen ja
Paula Salomäki tekivät luonnon monimuotoisuuden maastotyöt. Maastopäiviä oli
yhteensä kahdeksan. Osalla maastokäynneistä olivat mukana maanomistajat tai muut
yhteistyötahot. Maanomistajilta saatiin arvokkaita taustatietoja mm. alueen mahdollisista kosteus- ja tulvaongelmista, historiasta, maankäytöstä ja salaojituksista.
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Kuva 2. Maastotöissä oli usein mukana myös maanomistajia ja muita yhteistyötahoja. Kuvassa Risto
Kauhala ja Kari Valonen Mustojan alajuoksun suojeluyhdistyksestä. Suojeluyhdistys on tehnyt mittavia
kunnostustöitä Mustojalla. Kuva: Hanna Eskola

Kosteikkojen maastokartoitustöissä käytettiin ArcView GIS 9.2 -ohjelmalla tulostettuja mittakaavan 1:20 000 karttoja, joihin oli lisätty ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoista kerätyt ja muut esiselvityksessä digitoidut tiedot. Kaikista kosteikkokohteista täytettiin maastokortti, johon kirjattiin tietoja kohteen maalajista, peltojen
jyrkkyydestä suhteessa uomaan ja maaperän eroosioherkkyydestä. Maastokorttiin
merkittiin tiedot alueen tämänhetkisestä maankäytöstä (pelto, metsä tai joutomaa)
sekä menetelmäehdotus kohteen kunnostamiseksi. Vaihtoehtoina olivat: padottu
kosteikko, kaivettu kosteikko, kampakosteikko, laskeutusallas, pohjapatosarja, eroosiokorjaus ja olemassa olevan suon hyödyntäminen. Myös jo toteutetuista kohteista ja
niihin liittyvistä parannuksista sekä hoidosta täytettiin maastokortit. Maastokorttiin
arvioitiin myös maastossa kohteen toteuttamismahdollisuuksia. Korttiin kirjattiin
yleisarvio alueen sopivuudesta kosteikon perustamiseksi, vesiensuojelullinen merkitys, tekninen toteutettavuus ja arvio tukikelpoisuudesta. Kaikki maanomistajalta
saadut lisätiedot ja maastossa havaitut erikoispiirteet, kuten kaivot ja uoman sortumat kirjattiin ylös. Maastokorttiin liitettiin maastokartta, johon oli merkitty arvioitu
kohteen pinta-ala. Lisäksi kaikki kohteet kuvattiin.
Luonnon monimuotoisuuskohteiden kartoituksissa maastokäynneillä kirjattiin
ylös kohteen elinympäristötyyppi: perinnebiotooppi, metsäsaareke, reunavyöhyke
tai muu lumo-kohde. Maastossa tarkasteltiin kohteen erityispiirteitä ja kasvilajistoa.
Nämä tiedot ja maanomistajalta saadut tiedot aiemmasta maankäytöstä ja hoidosta,
kirjattiin muistiin. Lisäksi kohteet kuvattiin. Maastossa kerättyjen tietojen avulla
arvioitiin kohteelle sopivat hoitosuositukset ja erityistukimuodot.
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3 Suunnittelualueen erityispiirteitä
3.1

Pintavedet
Lahden, Hollolan ja Asikkalan alueella sijaitsevan Vesijärven luonnonoloja ovat muovanneet useat pinnanlaskut ja sittemmin pitkälle edennyt rehevöityminen ja rantojen
rakentaminen (Lammi 2009). Kymijoen vesistöön kuuluvan Vesijärven pinta-ala on
108 km2 (Vesijärviohjelma 2008). Järvi sijaitsee Salpausselkien välissä. Se muodostuu
neljästä salmien ja matalikkojen erottamasta altaasta, Enon-, Kajaan-, Komon- ja
Laitialanselästä ja kahdesta pienemmästä lahtialueesta, Paimelanlahti-Vähäselästä
ja Kirkkolahdesta. Vesijärvi on suureksi järveksi matala, sillä sen keskisyvyys on
ainoastaan 5,5 metriä. Vesijärven rantaviiva on muovautunut nykyiselleen useiden
1600–1800 luvulla toteutettujen pinnanlaskujen seurauksena. Järven pintaa on laskettu kaikkiaan 3–3,5 metriä (Lammi 2009). Vesijärven viimeisin pinnanlasku on
toteutettu 1870–1871 luvulla Vääksyn kanavaa rakennettaessa. Pinnanlaskut tehtiin
peltomaan lisäämiseksi ja tulvahaittojen vähentämiseksi. Vesijärven valuma-alueen
pinta-ala on järven kokoon nähden pieni, vain 515 km² ja järvisyys 23,8 %. Vesijärvi
laskee Etelä-Päijänteeseen Vääksynjokea ja kanavaa pitkin. Vesijärveä säännöstellään
Vääksynjoessa olevalla padolla. Itse järvessä vedenkorkeuksien vaihtelu on kuitenkin suurempaa kuin Vääksynjoen padolla. Vuodesta 1976 alkaen Vesijärven vettä on
johdettu laimennusvetenä Porvoonjokeen. Tämä ei ole muuttanut järven vedenkorkeuksia, mutta se on vaikuttanut altaiden keskinäisiin virtausoloihin (Vesijärviohjelma
2008). Laimennusvedenoton ollessa voimakkainta kuivina kesinä, Vesijärvi on ajoittain laskenut etelään. Enonselän osalta virtaus etelään on kesäkuukausina säännöllistä. Kirkasvetisenä tunnettu Vesijärvi rehevöityi nopeasti 1900-luvun alkupuolella ja
vuosisadan puolivälin jälkeen lähinnä Lahden kaupungin jätevesi- ja teollisuuspäästöjen vuoksi. Kaupungin jätevesien lasku päättyi vuonna 1976, kun Lahden Kariniemen jätevedenpuhdistamo valmistui. Vesijärven vesikasvilajisto on poikkeuksellisen
monipuolinen ja järvellä on monia linnustoltaan merkittäviä alueita.
Suunnittelualueen muut suurehkot järvet ovat Kutajärvi, Matjärvi, Pukalajärvi ja
Iso-Tiilijärvi. Kutajärvi on jäänyt erilleen muusta Vesijärvestä järven pinnanlaskuissa.
Se on merkittävä Natura 2000 -verkostoon kuuluva lintujärvi. Suunnittelualueen suurimmat joet ovat Hammonjoki ja Haritunjoki. Hammonjoki on viimeinen Vesijärveen
laskeva lohikalojen lisääntymiseen soveltuva joki (Päijät-Hämeen kalatalouskeskus
2007). Lähdevesiensä ansiosta sen veden laatu kuuluu Vesijärven valuma-alueen
parhaimmistoon. Joella on tehty kalataloudellisia kunnostuksia. Kunnostuksen yhteydessä Hammonjoen koskista on poistettu vanhoja patorakennelmia ja niitä on
kivetty mahdollistaen kalojen esteettömän kulun. Joki on nykyään vetovoimainen
perhokalastuspaikka.
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Kuva 3. Maisemaa Vesijärven Laitialanselälle. Kuva: Hanna Eskola
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Vesipuitedirektiivi ja toimenpideohjelma
Vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena Suomessa ja koko Euroopan unionin alueella
on, että järvet ja joet sekä pohjavedet saadaan hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä.
Lisäksi erinomaisiksi ja hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. Keskeisimpiä vpd:n
mukanaan tuomia muutoksia on, että jatkossa vesienhoidon yleislinjauksia suunnitellaan
vesienhoitoalueittain, joita on Manner-Suomessa viisi. Näiden lisäksi on muodostettu kaksi
kansainvälistä vesienhoitoaluetta toinen Ruotsin ja toinen Norjan kanssa. Päijät-Hämeen
vedet kuuluvat Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman piiriin.
Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään yleislinjaukset ja määritellään tavoitteet vesienhoitoalueella seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Näiden pohjalta
määritellään tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Koska vesienhoitosuunnitelmat laaditaan laajoille vesienhoitoalueille, niiden mittakaava on melko yleispiirteinen.
Vesienhoitosuunnitelmat hyväksytään valtioneuvostossa vuoden 2009 loppuun mennessä
ja raportoidaan EU:n komissiolle maaliskuussa 2010. Vesienhoitosuunnitelma tarkistetaan
kuuden vuoden välein – seuraavaksi vuonna 2015.
Varsin yleispiirteisen hoitosuunnitelman täsmentämiseksi on Hämeen ympäristökeskus
laatinut toimenpideohjelman, joka sisältää ehdotuksen niistä toimenpiteistä, joilla Hämeessä
päästäisiin hyvän tilan tavoitteeseen. Toimenpideohjelmakin on kuitenkin yleissuunnittelutasoinen; sen tärkein anti on ongelmallisten kohteiden osoittaminen sekä tavoitteen ja nykytilan
välisen – Hämeessä paikoin valtavan – ristiriidan hahmottaminen. Tarkemmin toimenpiteitä
ja niiden rahoittamista kuvataan yksityiskohtaisissa suunnitelmissa ja ohjelmissa kuten
Vesijärvi-ohjelmassa. Toimenpideohjelma lähtee siitä, ettei ole perusteltua syytä olettaa,
että vesien tila olisi nykyisillä vesiensuojelutoimilla oleellisesti tai nopeasti paranemassa.
Pikemminkin hajakuormitteisten vesistöjen tila on paikoin hitaasti heikentynyt. Jo tehtyjen
toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vesien tilassa viiveellä ja peittyvät uusien paineiden
vaikutusten alle (mm. ilmastonmuutos lisää ravinteiden huuhtoutumista talvella paljaina
olevilta pelloilta).
Toimenpideohjelma on laadittu Hämeen ympäristökeskuksessa yhteistyössä monien eri
tahojen kanssa. Laadinta aloitettiin syksyllä 2007 ja työskentelyyn osallistui talven ja kevään
2008 aikana erilaisten alueryhmien ja asiantuntijaryhmien lisäksi vesienhoidon suunnittelun
yhteistyöryhmä. Näin eri tahot ovat osallistuneet toimenpideohjelman laadintaan ja tuoneet
työskentelyyn paikallistuntemusta ja eri alojen asiantuntemusta.

3.2

Pohjavesialueet
Suunnittelualueella on kokonaan tai osittain yhteensä 31 pohjavesialuetta (Hämeen
ympäristökeskus 2009b). Näistä 13 kuuluu I luokkaan, 12 II luokkaan ja kuusi III luokkaan. Vesijärveä etelässä reunustavan I Salpausselän alueella on Hämeen suurimmat pohjavesivarat. Myös II Salpausselkä ja siihen liittyvät pitkittäisharjut sisältävät
merkittäviä pohjavesivaroja Asikkalassa ja Padasjoella. Pohjavesimuodostumina
ensimmäinen Salpausselkä ja siihen liittyvät harjujaksot ovat kohomuotoisia, vettä
ympäristöönsä purkavia eli antikliinisiä pohjavesimuodostumia. Pohjavettä virtaa
muodostumien suuntaisesti ja muodostumien keskiosista reunoille, mistä se purkautuu muodostumia reunustaville suoalueille ja lähteisiin.
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Kartta 2. Suunnittelualueen pohjavesialueet.

3.3

Suunnittelualueelle aiemmin tehtyjä suunnitelmia
Vesijärvisäätiö on laatinut yhdessä Lahden seudun ympäristöpalveluiden kanssa
vuodet 2008-2011 kattavan ns. Vesijärvi-ohjelman. Se sisältää suunnitelman vesienhoidon toimenpiteistä ja rahoitusohjelman toimenpiteiden toteuttamiselle. Vesijärven
hoito-ohjelma tukeutuu tavoitteiden asettelun ja toimenpiteiden valinnan kautta
Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan. Vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty tilatavoitteet ja vesistökuormituksen vähentämistavoitteet Vesijärvelle, Kymijärvelle, Salajärvelle ja Ruuhijärvelle.
Toimenpideohjelmaan on puolestaan kirjattu toimenpide-ehdotuksia, joilla tilatavoitteisiin olisi tarkoitus päästä. Toimenpide-ehdotukset eivät ole sitovia, mutta ne
on koottu laajassa vuorovaikutuksessa eri intressiryhmien kanssa ja siksi niillä on
painoarvoa. Vesijärven hoito-ohjelmalla täsmennetään vesienhoitosuunnitelmassa
ja toimenpideohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä sekä todetaan niiden toteuttamisen
vastuutahot ja toimenpiteiden toteuttamisen edellyttämän rahoituksen järjestäminen.
Näiltä osin Vesijärven hoito-ohjelmaa voidaan kuvata vesienhoitosuunnitelman ja
toimenpideohjelman toteuttamissuunnitelmaksi. Ohjelmalle suunnatusta miljoonan
euron vuosirahoituksesta yksityisen rahan osuus on 30 prosenttia (Vesijärviohjelma
2008).
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Vesijärven valuma-alueelle on laadittu suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma
(Niukkanen 2003). Hämeen ympäristökeskuksen suunnittelija Markku Meronen
kartoitti kesällä 2009 valuma-alueelta lisää suojavyöhykekohteita. Päivitetty Vesijärven suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma julkaistaan talvella 2010. Lisäksi Kurhilan,
Hillilän ja Reivilän alueelle on laadittu luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma
(Hirvonen 2003).
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri on tehnyt 1990-luvun alussa Vesijärvelle laskeutusallaskartoituksen (Väärinkoski ja Järvelä 1992). Siinä esitetään kohteita Haritunjoelle, Häränsilmänojalle ja Suvelanojalle. Häränsilmänojalle on tehty lisäksi kaksi
kunnostussuunnitelmaa. Häränsilmänojaston yleissuunnitelmaluontoisessa kunnostussuunnitelmassa (Viikilä 1998) on esitetty valuma-alueella kymmentä eri kohdetta.
Markkasen (2000) Häränsilmänojan kunnostussuunnitelmassa on yksityiskohtaiset
suunnitelmat kolmeen näistä kohteista. Kaikki suunnitelman kohteet on toteutettu.
Päijät-Hämeen kalatalouskeskus ry on laatinut käyttö- ja hoitosuunnitelmat vuosille 2007-2017 sekä Vesijärvelle että Hammonjoelle (Päijät-Hämeen kalatalouskeskus
2007). Lisäksi Hollolan Lahdenpohjan ja Kutajärven Natura 2000 -alueille on laadittu
hoito- ja kunnostussuunnitelmat (Lammi 2008 ja 2009).

3.4

Suojelualueet
Vesijärven valuma-alueella on kokonaan tai osittain yhteensä seitsemän Natura
2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta. Kutajärven Natura 2000 -alue on kansainvälisesti arvokas lintuvesialue, johon kuuluvat pitkälle umpeenkasvanut Kutajärvi sekä
neljä erillistä Vesijärven lahtea: Kirkonselkä, Laasonpohja, Lahdenpohja, Teräväiset
ja Kailanpohja. Kohteet sijoittuvat Vesijärven länsiosaan Hollolan kirkonkylän ympäristöön. Laasonpohja on Vesijärven eteläisimmän selän, Enonselän, länsirannalla
sijaitseva avara lahdenperukka. Kirkonselkä sijaitsee Hollolan kirkonkylän vieressä
ja se on kapean salmen välityksellä yhteydessä muuhun Vesijärveen. Lahdenpohjan
alue on Laitialanselän läntisin pää ja Teräväiset sijaitsee Laitialanselän pohjoisrannalla. Kailanpohja on Vesijärven pohjoisimman selän eli Kajaanselän lounaisin poukama. Kutajärvi sijaitsee Kirkonselän ja Laasonpohjan välissä. Kutajärven pinta on 60
cm Vesijärveä korkeammalla. Kutajärvi laskee Kirkonselälle. Lintulahdet ovat myös
vesikasvilajistoltaan poikkeuksellisen edustavia ja monipuolisia. Niistä arvokkain on
Kirkonselkä, jonka kasvilajistoa ovat mm. karvalehti, välkevita, pitkälehtivita, poimuvita, sarjarimpi sekä uhanalaiset jouhivita, hentonäkinruoho, silonäkinparta sekä
rauhoitettu notkeanäkinruoho. Kutajärvellä arvokkainta vesikasvilajistoa edustavat
Hämeessä uhanalaiset kalvasärviä, uposvesitähti, silonäkinparta sekä ahdinsammal.
Kutajärven alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja sitä ehdotetaan liitettäväksi kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns.
Ramsar-kohteeksi (Hämeen ympäristökeskus 2009a).
Suunnittelualueen eteläosassa sijaitseva Kotajärvi on harjujen ympäröimä lähteinen ja kirkasvetinen pikkujärvi, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Järven länsirantaa reunustaa kohtalaisen jyrkästi kohoava harjurinne. Itäpuolella on hehtaarien
kokoinen suoalue, joka ulottuu järven pohjoisrannalta itärannan harjukannaksen
taakse. Järvellä ei ole tulo- eikä lasku-uomaa, vaan vesi vaihtuu pohjavesivirtauksen
mukana tihkumalla altaan hiekkapitoisen pohjan läpi. Vesikasvillisuutta on järven
matalissa kohdissa aika paljon, mutta runsaina esiintyvien kasvien määrä on vähäinen. Putkilokasveista kelluslehtiset isoulpukka ja uistinvita kasvavat runsaimpina.
Vesisammalet muodostavat paikoin nevareunuksen edustalle yhtenäisiä lauttakasvustoja. Järven monipuoliseen vesikasvistoon kuuluu lisäksi erittäin uhanalaiseksi
luokiteltu lapinsirppisammal. Harjurantojen vesirajassa kasvaa parin metrin levyi-
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nen vyöhyke piukkasaraa. Järven pohjoisosan suorannoilla vesirajan saravyöhyke
koostuu jouni- ja mutasarasta. Itärantaa reunustavan harjun pään tuntumassa ja
Ketarlamminkankaan reunan lähellä on lyhytkortista nevarämettä. Alue on säilynyt
poikkeuksellisen hyvin luonnontilaisena. Lähialueen suot ovat ojittamattomia ja
rantojen metsissä ei ole tehty voimakkaita hakkuita. Kotajärvi rantasoineen muodostaa laajahkon vesi- ja rantaluontokokonaisuuden, jonka arvo perustuu harvinaisiin ja edustaviin kasvillisuustyyppeihin, kasvistoon ja hyvään luonnontilaan. Sekä
hydrologisesti että rantaluonnon osalta luonnontilaisina säilyneet lähdejärvet ovat
Etelä-Suomessa harvinaisia. Kotajärven alue laajemmin on maisemallisesti arvokas
ja alueella on merkitystä retkeily- ja virkistyskäytön kannalta. Alue kuuluu harjujensuojeluohjelmaan (Hämeen ympäristökeskus 2009a).
Suunnittelualueeseen osittain kuuluva Pesäkallion Natura 2000 -alue on kalliomäkien ja niiden välissä olevien lehtojen ja korpijuottien mosaiikki. Alueella on useita
lähes puuttomia kalliopaljastumia ja joitakin pieniä jyrkänteitä. Pesäkallion alue on
poikkeuksellisen monipuolinen erityyppistä metsää sisältävä kokonaisuus. Alueella
on kaksi pientä nevarämekuviota. Alueen metsissä ei juurikaan näy metsätalouden
jälkiä. Pääosa alueen metsistä on saanut kehittyä pitkään luonnonmukaisesti. Alueella
ei vielä ole runsaasti koivun lahopuuta, mutta metsät ovat melko nopeasti aarniutumassa. Alueella esiintyvät lintudirektiivin lintulajit ovat tyypillisiä vanhan metsän
lajeja (Hämeen ympäristökeskus 2009a).
Tiirismaan Natura 2000 -alue on valtakunnallisesti arvokas luontotyyppikokonaisuus, joka koostuu kolmesta erillisestä puronvarsilehdosta, Soisalmen suosta ja
Tiirismaan kallioalueesta. Tiirismaalla on Etelä-Suomen korkein kohta, 222,6 m. Tiirismaan luoteispuolen lehtoalueet ovat pähkinä- ja saarnilehtoja, joissa kasvaa myös
vuorijalavaa, vaahteraa ja metsälehmusta. Harvinaisista lehtokasveista mainittakoon
mm. tuoksumatara, lehtopalsami, lehtotähtimö, kotkansiipi, velholehti, imikkä ja
lehto-orvokki. Soisalmensuo on luonnontilaista rämettä. Tiirismaan kallioalue on
luokiteltu erittäin arvokkaaksi. Tiirismaan lehdot kuuluvat valtakunnalliseen suojeluohjelmaan. Tiirismaan kallioalue on todettu valtakunnallisessa kallioinventoinnissa
erittäin arvokkaaksi. Alueella on kaksi yksityistä luonnonsuojelualuetta (Hämeen
ympäristökeskus 2009a).
Suunnittelualueen itäosassa sijaitseva Riihikallion-Pilkanmäen Natura 2000 -alue
muodostuu kolmesta lehtipuuvaltaisesta metsäalueesta. Pilkanmäki on korkeussuhteiltaan vaihtelevaa aluetta, jossa on pääosin vanhoja ja luonnontilaisia metsiä.
Lehtipuuston osuus on paikoin yli puolet ja lahopuita on runsaasti. Kokonaisuutena
Natura-alueet ovat tärkeitä vanhaa ja lahoavaa lehtipuustoa hyödyntävälle eliöstölle. Riihikallio-Pilkanmäki on kokonaan valtion omistuksessa ja se kuuluu vanhojen
metsien suojeluohjelmaan (Hämeen ympäristökeskus 2009a).
Valtakunnallisesti arvokas Pähkinäkukkulan lehdon Natura 2000 -alue sijaitsee Vesijärven Isosaaressa. Alue on rehevä lehtokukkula, jonka huuhtoutumattomalla laella
on yhtenäinen, tiheä pähkinäpensaikko. Yleispuina on mäntyä ja kuusta. Koivuja,
metsälehmusta ja raitoja esiintyy yksittäin. Alueen kasvilajistoon kuuluvat mm. imikkä, lehto-orvokki, mäkilehtoluste, lehtoarho ja metsävirna. Pähkinäkukkula kuuluu
valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan (Hämeen ympäristökeskus 2009a).
Aurinkovuoren Natura-alue on valtakunnallisesti arvokas, monipuolinen osa II
Salpausselkään kuuluvaa harjumuodostumaa. Alue kuuluu osittain suunnittelualueeseen. Alueella tavataan geologisesti edustavia muinaisrantoja, komeita suppakuoppia, deltamaisia ja selännemäisiä osia sekä paikoin hyvinkin jyrkkiä rinteitä,
joista korkeimmat nousevat 70-80 m Päijänteen ja Vesijärven pintojen tasosta. Alue on
kasvistollisesti Hämeen edustavimpia harjuja. Varsinkin Aurinkovuoren etelärinteillä
on puolilehtoja ja runsaasti harjukasveja mm. kangasvuokkoa, idänkeulankärkeä ja
kangasajuruohoa. Syrjänsuppien alueella on lehtokasvillisuutta, kuten alppivuok-
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koa. Aurinkovuori kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan (Hämeen
ympäristökeskus 2009a).

3.5

Inventoidut perinnemaisemat
Vuonna 1992 aloitettiin valtakunnallinen perinnemaisemien kartoitus- ja hoitoprojekti
perinnemaisemien säilyttämiseksi. Seutukaavaliitto aloitti Päijät-Hämeen perinnemaisemien inventoinnin jo vuonna 1991 ennen valtakunnallista projektia. Inventointia täydennettiin vuosina 1996-1998. Tulokset on julkaistu Päijät-Hämeen perinnemaisemat -ympäristöjulkaisussa (Hovi 2000). Suunnittelualueella on yhteensä 11 inventoitua perinnemaisemaa. Näistä kolme sijaitsee Asikkalassa, seitsemän Hollolassa ja
yksi Lahden puolella. Asikkalan alueella ovat maakunnallisesti arvokkaat Reivilän
lammaslaidun ja Viitailan kartanon laitumet sekä paikallisesti arvokkaat Viitailan
laitumet. Hollolassa sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat Tiirismaan niityt ja Messilän Kartanonmäen niitty sekä paikallisesti arvokkaat Messilän keto, Paimelanvuoren
keto, Lahdenpohjan rantaniitty, Paimelan metsälaidun ja Lähteenmäen niitty. Lahden
kaupungin alueella sijaitsee paikallisesti arvokas Jalkarannan niitty. Nämä aiemmin
inventoidut kohteet on merkitty karttoihin ”inventoitu perinnemaisema” -merkinnällä. Näiden kohteiden alkuraivaukseen ja aitaamiseen voi hakea ei-tuotannollisten
investointien tukea ja hoitoon perinnebiotoopin hoidon erityistukea. Ohjeita tukien
hakemisesta ja kohteiden hoidosta löytyy tämän julkaisun loppuosasta.

Kuva 4. Viitailan kartanon laitumet ovat maakunnallisesti arvokas perinnemaisema-alue.
Kuva: Hanna Eskola
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3.6

Muinaisjäännökset
Suunnittelualueella on useita kymmeniä muinaisjäännöksiä. Ne on merkitty tämän
suunnitelman karttoihin ”muinaisjäännös”-merkinnällä. Hollolan alueelle syntyi jo
rautakaudella huomattavia asutuskeskittymiä Paimelanlahden alueelle ja kirkonseudulle. Hollolan rautakautinen muinaisjäännöskanta on varsin rikasta ja monipuolista
(Päijät-Hämeen liitto 2008). Siihen kuuluu kalmistoja, asuinpaikkoja, kuppikiviä
ja linnavuoria sekä aarrelöytöjä. Runsas asutus rautakaudella on mahdollistanut
Hollolan aseman alueen hallintokeskuksena historiallisella ajalla. Asutuksen keskittymisestä kirkonseudulle ja alueen vauraudesta kertoo myös Hollolan keskiaikaisen
kivikirkon rakentaminen Kapatuosian linnavuoren juurelle.

Kuva 5. Maisemaa Vesijärvelle Kapatuosian linnavuorelta. Kuva: Johanna Vepsäläinen

Muinaisjäännösten hoidolla tarkoitetaan muinaisjäännöksen ja sen lähiympäristön
maisemanhoitoa (Härjämäki & Pakkanen 2007). Hoidon tavoitteena on säilyttää muinaisjäännökset maisemassa ja vaalia kulttuurimaiseman monimuotoisuutta. Hoito
alkaa peruskunnostuksella, jonka yhteydessä alueen puustoa ja pensaskerroksia
raivataan niin, että muinaisjäännös saadaan maisemassa esiin. Hoidossa tulee huomioida kohde kokonaisuutena, jossa itse muinaisjäännösrakenteet, kasvillisuus ja
maaston muodot ohjaavat hoitotyötä. Maiseman avaamisella pyritään osoittamaan,
miksi muinainen ihminen on valinnut juuri kyseisen paikan. Hoidossa tärkeää on
myös sen jatkuvuus. Aloitettua hoitoa tulee jatkaa säännöllisesti. Mekaanisten vesakonraivaus töiden ohella laiduntaminen olisi monessa tapauksessa luonnollisin
jatkohoito. Muinaismuistolaki 295/63 rauhoittaa suoraan kiinteät muinaisjäännökset.
Lain mukaan muinaisjäännösten suojelu, hoito ja tutkiminen kuuluvat Museovirastolle. Hoitoon liittyvissä asioissa neuvoo Museoviraston hoitoyksikön Hämeenlinnan
toimipiste. Kohteiden hoitoa voivat tehdä myös maanomistajat ja siihen voi saada
rahoitusta maatalouden ympäristötuesta. Muinaisjäännöskohteet on merkitty karttoihin ja niiden tarkemmat esittelyt löytyvät kohdekuvauksista, mikäli ne liittyvät
kiinteästi kohteen hoitoon.

Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 7 | 2009

19

4 Kosteikot – monivaikutteista
vesiensuojelua
4.1

Kosteikkojen tavoitteet ja hyödyt
Kosteikolla tarkoitetaan vesistökuormitusta vähentävää ojan, puron, joen tai muun
vesistön osaa ja sen ranta-aluetta, joka on suuren osan vuodesta veden peitossa ja
pysyy muunkin ajan kosteana Kosteikot puhdistavat maatalousalueilla valumavesiä
monin tavoin. Vedessä elävät mikrobit muuttavat veden ja pohja-aineksen typpeä
kaasumaiseen muotoon, jolloin se vapautuu ilmaan. Kosteikkokasvillisuus käyttää
hyödyksi veteen liuenneita ravinteita (fosfori ja typpi). Lisäksi veden virtausnopeuden hidastuessa veden mukana liikkuva kiintoaine laskeutuu kosteikon pohjalle ja
siihen sitoutuneet ravinteet (lähinnä fosfori) varastoituvat maaperään. Kosteikko
eroaa laskeutusaltaista siinä, että laskeutusaltaat voivat pidättää lähinnä vain valumavesissä olevaa kiintoainetta.
Vesiensuojelullisen merkityksen lisäksi kosteikoilla on luonnon monimuotoisuutta
lisäävä merkitys. Kosteikot lisäävät alueen eläin- ja kasvilajistoa. Kosteikot luovat
viljelyalueelle vesi- ja rantalinnuille soveltuvia elinympäristöjä. Kosteikko- ja tulvaalueiden palauttaminen tai rakentaminen luo mahdollisuudet useiden eläinten ja
kasvillisuuden palautumiselle alueelle. Linnusto asuttaa tai ottaa ravinnon hankinta- tai pesimäalueeksi nopeasti uudet elinympäristöt, joissa on ravintoa saatavilla.
Tulvatasanteiden perustaminen suosii erityisesti kahlaajia. Linnustollisesti arvokasta
kosteikkoa voidaan hyödyntää myös matkailumielessä. Sinne voi rakentaa esimerkiksi lintutornin. Hyvät linnustokosteikot ovat myös oivia metsästyspaikkoja.
Varsinkin kuivilla, järvettömillä kylillä kosteikko tuo maisemaan vesiaiheen. Näin
kosteikoilla on myös maisemallista merkitystä. Myös talojen pihalammet voi perustaa kosteikkomaisen ajattelun kautta. Suorakaiteen muotoisen altaan sijasta voidaan
kaivaa monimuotoinen allas, jossa on syvänne- ja tulva-alueet sekä monipuolista
kasvillisuutta. Kosteikkoja voi myös käyttää esimerkiksi puutarhojen kasteluvesialtaana, kalankasvatusaltaana tai jopa ravunkasvatuksen altaana. Käyttö kalankasvatusaltaana ei saa olla ristiriidassa vesiensuojelun kanssa. Kalankasvatuksen tulee
perustua luonnonravintoon eikä kalarehuja saa käyttää.
Maatalouden kuivatustoiminta on lisännyt uomien ylivirtaamia ja tulvimistaipumusta, kun tulva-alueet ovat vähentyneet ja uomien vedenjohtokyky on kasvanut.
Uomien suoristaminen ja ylivirtaamat ovat lisänneet myös uomien syöpymistä eli
uomaeroosiota. Kosteikoilla on myös virtaamia tasaava vaikutus. Kosteikot ja tulvaalueet varastoivat vettä tulvan nousun aikana. Virtaamavaihteluiden tasaantumisen
myötä uomaeroosio vähenee. Tasaisena pysyvä virtaus pitää ojien reunat vakaampina.
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Kuva 6. Rakennetut kosteikot ovat myös hyviä linnustamispaikkoja. Kuva: Johanna Vepsäläinen

Kuva 7. Luonnonkivillä
tehtyä eroosiokorjausta
Rautiaisenojassa. Kuva:
Johanna Vepsäläinen
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Luonnonmukainen vesirakentaminen
Purojen ja valtaojien perinteiseen tapaan tehdyt perkaukset heikentävät niiden ekologista tilaa. Mutkien suoristaminen, kasvillisuuden ja kivien poistaminen sekä luontaisten
tulva-alueiden puuttuminen voimistavat veden virtausnopeutta ja aiheuttavat sekä luiskien
eroosiota että uoman syöpymistä. Yläjuoksulla tapahtuva eroosio aiheuttaa kiintoaineen
kerääntymistä alajuoksulle. Liettynyt uoma mataloituu ja uoma alkaa kasvaa umpeen.
Umpeenkasvaneita uomia joudutaan perkaamaan uudelleen. Tämä edelleen huonontaa
uoman ekologista tilaa ja alapuolisen vesistön veden laatua.
Luonnonmukaisella vesirakentamisella tarkoitetaan vesistön rakenteeseen kohdistuvia
toimenpiteitä, joilla pyritään vesistöjen luonnontilan ja maisema-arvojen säilyttämiseen tai
palauttamiseen ottamalla samalla huomioon vesistön eri käyttötarpeet ja niissä tapahtuvat
muutokset. Luonnonmukaisilla vesirakentamismenetelmillä pyritään siis uomien uudelleen
perkaus ja hoito toteuttamaan perinteistä perkausta kevyemmin ja ympäristöystävällisemmin. Menetelmillä luodaan edellytykset uoman luontaiselle kehitykselle. Sitä kautta kunnossapitotarve ja -kustannukset vähenevät. Tulvatasanteiden luominen uomien yhteyteen
on yksi luonnonmukainen peruskuivatusmenetelmä. Tulvatasanteen kaivamisen yhteydessä
uoman pohjaa ei kaiveta auki tai suoristeta, vaan se jätetään vapaasti mutkittelemaan.
Muita luonnonmukaisia menetelmiä ovat mm. luiskien loiventaminen ja toispuoleinen kaivu,
rantapuuston ja kasvillisuuden säästäminen eroosiosuojana, uoman tukosten poistaminen
ja luonnonkivillä tehtävät eroosiosuojaukset. Myös pohjapatosarjat, laskeutusaltaat ja lietekuopat sekä kosteikot ovat luonnonmukaisia vesirakennusmenetelmiä. Niiden avulla
tasataan virtauksia, pidätetään kiintoainesta perkauksien yhteydessä ja varastoidaan tulvavesiä. Myös suojavyöhykkeillä voidaan helpottaa ongelmallisten peltojen viljelyä, vähentää
eroosio-ongelmia sekä uomien liettymistä ja kunnossapitotarvetta.
Lähde: Purojen hoito maatalousalueilla –luonnonmukainen peruskuivatus (2008).

4.2

Kosteikon perustaminen ja eri kosteikkotyypit
Kosteikon toteuttamistapa määräytyy pitkälti perustamispaikan ominaisuuksien
mukaan (Puustinen ym. 2007). Kosteikon perustaminen alkaa suunnitelman laatimisesta. Luonnonmukaiseen paikkaan kosteikon perustaminen tai luonnonkosteikon
kunnostaminen voi onnistua helposti, vähällä vaivalla ja suhteellisen pienin kustannuksin. Jos kosteikkoa perustettaessa joudutaan laajamittaisiin kaivuutöihin, tulee
suunnittelutyöstä vaativampi ja toisaalta myös hankkeen kustannukset voivat nousta
yllättävän korkeiksi. Tästä syystä hanke kannattaa suunnitella huolella ja arvioida
realistisesti etukäteen hankkeen kustannukset.
Suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon alueen perusominaisuudet sekä kosteikon kannalta tarpeelliset huolto- ja suoja-alueet. Syvännealuetta on tyhjennettävä
lietteestä säännöllisin väliajoin, joten sinne kulkeminen traktorikaivurilla kannattaa
tehdä vaivattomaksi. Lisäksi kulku lähtöuoman suulle padon rakennus- ja huoltotöihin kannattaa ottaa huomioon heti suunnittelun alkuvaiheessa. Kosteikkoalueen
ravinteikas pintamaa on kuorittava pois. Turhaa kaivamista kannattaa kuitenkin
välttää. Se on kallista ja läjitysmassoja tulee yllättävän paljon. Niiden sijoittaminen
tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
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Kosteikkoja ja kosteikkomaisia alueita voidaan perustaa monenlaisiin paikkoihin ja
monin eri menetelmin. Hyviä, vain patoamalla perustettavien kosteikkojen paikkoja
on harvassa. Kosteikkojen perustamisessa täytyykin katsoa avoimesti aluetta ja sen
tuomia mahdollisuuksia. Hyviä kosteikkopaikkoja voi löytyä jo olemassa olevien
altaiden laajentamisesta tai luonnonkosteikkojen kunnostamisesta.

Kosteikkotyyppejä:
Padottu kosteikko
Sopivaan painanteeseen tai notkelmaan patoamalla perustettava kosteikko. Tällöin
kosteikko muotoutuu lähinnä maaston korkeuskäyrien ja veden korkeuden perusteella. Tämä on kaikkein edullisin tapa perustaa kosteikko.
Kaivettu kosteikko
Tasaisilla mailla kosteikko on toteutettava kaivamalla. Tällöin muodon suunnitteluun jää paljon enemmän mahdollisuuksia. Kosteikon kaikki rakenteet rantaviivan
muodosta erilaisiin saarekkeisiin voidaan suunnitella tarkasti.
Kampakosteikko
Kampaojastoa kaivamalla perustettu kosteikko, jolla parannetaan luontaisen kosteikkoalueen ravinteiden ja kiintoaineen pidätyskykyä.
Laskeutusaltaat ja lietekuopat
Laskeutusaltaat ja lietekuopat perustetaan kaivamalla kiintoaineksen pysäyttämiseksi. Laskeutusaltaita ja lietekuoppia kannattaa perustaa lähinnä alueille, joilla on
paljon kiintoainesta. Altaita voidaan rakentaa uomaan myös ketjuna, jolloin saadaan
lisää viipymää ja vesiensuojelullista tehokkuutta.
Pohjapatosarjat
Tilavista ja syvistä valtaojista voidaan tehdä kosteikkomaisia kynnystämällä niitä
pohjapatosarjoilla. Näin saadaan veden virtausta hidastettua, uomaeroosiota vähennettyä ja uoma toimii yhtenä pitkänomaisena kosteikkomaisena alueena. Ojaa
voidaan myös kaivaa laajemmaksi ja luoda altaita kynnysten eteen. Näin saadaan
lisää pinta-alaa ja vesitilavuutta ja siten viipymää vedelle.
Tulva-alueiden palauttaminen ja lisääminen
Tulva-alueiden säilyttämisellä ja palauttamisella tasataan vesistöjen virtaamia ja
edistetään kiintoaineen laskeutumista. Ennallistaminen voidaan toteuttaa esim. kaventamalla uomaa.
Entisten maanottokuoppien kunnostaminen
Entiset maanottokuopat ovat hyviä ”alkuja” kosteikon perustamiselle. Näillä kohteilla on merkitystä riistan elinympäristöinä sekä juoma- ja suojapaikkoina. Niiden kunnostamisella kosteikoksi on monessa tapauksessa myös maisemallista merkitystä.
Vanhojen uomien ennallistaminen
Uomia voidaan palauttaa entiseen muotoon palauttamalla mutkat ja laittamalla kivet
takaisin uomaan. Ennallistaminen on perkauksen ja suoristamisen vastakohta. Joissain kohteissa virtausta voidaan myös ohjata takaisin vanhaan uomaan, jos vanhan
uoman viereen on kaivettu suora, leveä perattu uoma. Vanhojen uomien palauttamisella vähennetään eroosiota ja monipuolistetaan uomien ekologiaa.
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Luonnonkosteikkojen kunnostaminen
Olemassa olevat luonnonkosteikkoalueet voidaan helposti ja vähällä vaivalla kunnostaa tehokkaammiksi ravinteiden pidättäjiksi. Usein tämä tarkoittaa luonnonkosteikon
parempaa vesittämistä padottamalla ja kaivamalla pieniä kampamaisia pisto-ojastoja.
Luonnonkosteikkoon voidaan myös kaivaa suurempia avolampareita.

4.3

Kosteikon mitoitus ja muotoilu
Vesiensuojelukosteikon tarkoituksena on poistaa vedestä mahdollisimman paljon
kiintoainesta ja sitoa veteen liuenneita ravinteita. Vesiensuojelullisesti kosteikko toimii sitä paremmin mitä kauemmin vesi kosteikossa viipyy. Kun viipymä on tarpeeksi pitkä, kiintoaines ehtii laskeutua ja ravinteet pidättyä kosteikkoon. Tästä syystä
kosteikon pinta-alan on oltava riittävän suuri suhteessa valuma-alueeseen. Tämä on
otettu huomioon myös ympäristötuen erityistuen ja ei-tuotannollisten investointien
tuen ehdoissa. Kosteikon pinta-alan suhteessa valuma-alueeseen tulee olla yli 0,5 %
ja tukea saavat vain vähintään 0,3 hehtaarin alat. Lisäksi valuma-alueesta tulee olla
yli 20 % peltoa. Valuma-alueen peltoprosenttivaatimuksella haetaan tuen piiriin niitä
kohteita, joista odotetaan olevan suurimmat hyödyt. Täytyy kuitenkin muistaa, että
myös pienemmät altaat ja lietekuopat voivat olla hyödyllisiä. Ne pidättävät ainakin
karkeahkon aineksen pois valumavesistä ennen niiden päätymistä vesistöön. Toisaalta myös metsävaltaisten valuma-alueiden kosteikoilla on iso vesiensuojelullinen merkitys, varsinkin metsäojitusten yhteydessä. Niiden rahoittaminen tapahtuu kuitenkin
toisista lähteistä, ei maatalouden ympäristötuen erityistuistaeikä ei-tuotannollisten
investointien tuesta.
Kosteikon muotoa ei voida yksiselitteisesti ohjeistaa. Muoto riippuu pitkälti perustamistavasta ja perustamispaikan olosuhteista, kuten maaston korkeussuhteista,
peltokuvioiden muodoista sekä muista käytettävissä olevista maa-alueista. Kosteikossa tulee kuitenkin olla syvempi, allasmainen osa lietteen keräämiseksi ja matalamman veden alueet vesikasvillisuuden kehittymiseen ja liuenneiden ravinteiden
pidättämiseen. Lisäksi kosteikon rakenteeseen kuuluvat tarvittavat patorakenteet,
niemekkeet, vedenalaiset harjanteet, kasvillisuusvyöhykkeet, muotoiltu rantaviiva
sekä tulva-alueet (Puustinen ym. 2007).
Keskeinen kosteikon vaatima rakenne on pato ja sen juoksutuskynnys tai ylivirtausaukko veden hallituksi johtamiseksi kosteikosta. Yleensä kosteikoissa tarvittavat
padot ovat matalia eikä niiden rakentaminen edellytä patoturvallisuuslain vaatimusten täyttymistä. Kosteikon pato- ja pengerrakenteet tulee kuitenkin suunnitella ja rakentaa hyvin. Erityisesti tähän tulee kiinnittää huomiota patoamalla perustettavassa
kosteikossa. Tyypillisesti kosteikkojen padot ovat pohjapatoja, joissa tulva-aikainen
alapuolinen vedenpinta jää padon harjan yläpuolelle. Padotuskorkeutta harkittaessa
tulee ottaa huomioon sen vaikutus yläpuolisiin peltoalueisiin.
Kaivamalla perustetussa kosteikossa syvännealue on suositeltavaa sijoittaa alkupäähän heti tulouoman jälkeen. Syvänteessä tulisi olla alivedenkin aikana vähintään
yksi metri vettä. Syvännealueen on tarkoitus pysyä avovesipintaisena, joten sen laajuudella on iso maisemallinen merkitys, mikä kannattaa ottaa huomioon suunnittelussa.
Kosteikon matalan veden alueet toteutetaan kuorimalla ravinteikas ruokamulta pois
kosteikkoalueelta. Pohjamaa sitoo kosteikkoon tulevasta vedestä liuennutta fosforia.
Tähän matalat alueet tarjoavat hyvät edellytykset. Laajempi matala osa suositellaan
tehtävän kaivamalla perustetussa kosteikossa viimeiseen vaiheeseen ennen laskuuomaa. Matalia osia voidaan tehdä myös syvännealueelle poikittaisina, veden alle
jäävinä harjanteina. Näillä saadaan veden virtaus pysymään tasaisena läpi kosteikon.
Matalan veden (alle 0,5 m) alueille kehittyy helposti vesikasvillisuutta, joka osaltaan
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tehostaa kosteikon ravinteiden poistoa. Vesikasvillisuuden kehittymistä tulee ohjata
niin, ettei kosteikkoon synny oikovirtauksia. Myös matalaan osaan voidaan tehdä
syvännealueen kaivumassoista niemekkeitä ja saaria, joilla parannetaan kosteikon
hydraulista tehokkuutta. Lisäksi niillä edistetään biologista monimuotoisuutta ja maisemallista vaihtelevuutta. Kosteikkokasvillisuus syntyy usein luontaisen leviämisen
kautta, mutta sitä voidaan edistää ja monipuolistaa kylvöjen ja istutuksien avulla.
Kosteikon toimintaa parantaa ratkaisevasti se, että sen vesitilavuuden kasvaminen on
mahdollista tulvan alkuvaiheessa, jolloin kosteikko tasaa uoman virtaamavaihteluita.
Näin kosteikkoon kuuluu olennaisesti ranta-alueet, jotka loivasti muotoiltuna antavat
mahdollisuuden kosteikon laajenemiselle tulva-aikana. Ranta-alueet toimivat siis
tulva-alueena keväisin ja syksyisin. Niillä on myös suojavyöhykemerkitys, kun suora
pintavalunta ympäröiviltä pelloilta tulee ranta-alueen kautta kosteikkoon. Kosteikon
rantaviiva kannattaa muotoilla loivaksi. Näin kasvillisuus juurtuu helpommin, saadaan ehkäistyä eroosiota ja tulos on maisemallisesti kaunis (Puustinen ym. 2007).
Patoamalla perustettaessa kosteikon rakenteeseen ei voida niin hyvin vaikuttaa
kuin kaivettaessa. Niissä syvännealue muodostuu yleensä luontaisesti lähelle patoa
laakson alimpaan kohtaan. Patoaminen on helppo ja yksinkertainen menetelmä kosteikon perustamiseksi sopivaan painanteeseen tai notkelmaan. Kosteikon rakenne
ja muoto määräytyvät näissä paikoissa pitkälti maaston muotojen mukaan. Myös
padottaessa kosteikkoon tulee kaivaa syvempi lietetasku ja ravinteikas pintamaa on
hyvä kuoria pois.
Vesiensuojelukosteikkojen lisäksi kosteikkoja voidaan perustaa myös linnustollisista ja maisemallisista näkökohdista. Lintukosteikon rakentamisessa tarkoituksena
on lintujen elinympäristön luominen. Hyvän linnustokosteikon ruotsalainen muistisääntö on 50-50-50 periaate eli 50 % avovettä, 50 % pinta-alasta mosaiikkimaista
kasvillisuutta ja mahdollisimman suuri osa alle 50 cm:n syvyistä aluetta. Täysin
vesikasvillisuuden umpeen sulkemia, korkeiden puiden ja pensaiden ympäröimiä
pikkukosteikkoja vesilinnut pyrkivät välttämään. Pitkä ja monipuolinen rantaviiva on
linnuston kannalta merkittävä. Loivassa rantavyöhykkeessä viihtyvät mm. kahlaajat.
Erilaiset saarekkeet ovat hyödyllisiä vesilintujen suojaisia pesimäpaikkoja. Yleisesti
hyvä lintukosteikko on rakenteeltaan myös hyvä vesiensuojelukosteikko.
Kosteikkoja perustamalla saadaan luotua vesiaiheita, joilla voi olla suuri maisemallinen merkitys. Maisemallisia kosteikkoja voi perustaa esimerkiksi maa-aineksen
ottopaikan maisemoinniksi. Tällaisella kohteella voi olla luonnon monimuotoisuutta
edistävä merkitys, vaikka sen pinta-ala ja valuma-alueen peltoprosentti eivät täyttäisikään eri tukien myöntämisen ehtoja eikä niillä olisi suurta vesiensuojelullista
merkitystä.

4.4

Lupa-asiat
Perustettavan kosteikon paikka on valittava niin, ettei kosteikosta tai sen rakentamisesta aiheudu haittaa suojelluille luontokohteille, ympäristölle tai vesistön tilalle.
Suojeluarvot on otettu huomioon tätä yleissuunnitelmaa laadittaessa ja niistä on
erikseen mainittu kohdekuvauksissa.
Luvanvaraisuus riippuu siitä, mihin kosteikko tehdään ja miten se vaikuttaa ympäristöön sekä vesistöön ja sen käyttöön. Maaomistaja saa tehdä omalle maalleen
valta-ojan varteen kosteikon kaivamalla, patoamalla tai pengertämällä tai varastoida
vettä ojaan tai puroon ilman vesilain mukaista lupaa, mikäli vaikutukset ulottuvat
vain hänen alueelleen. Mikäli kosteikko ja sen pato vaikuttavat myös naapureiden
alueella, tarvitaan hankkeelle myös heidän suostumuksensa. Kosteikot on kuitenkin
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aina suunniteltava niin, ettei niistä aiheudu haittaa lähipeltojen kuivatukselle. Suurempien hankkeiden kohdalla tulee kuitenkin aina ottaa yhteys alueelliseen ympäristökeskukseen tai kuntaan ja tiedustella luvantarpeesta (Puustinen ym. 2007).
Ympäristölupaviraston lupaa tarvitaan, mikäli kosteikon perustamisen voidaan
olettaa aiheuttavan merkittäviä muutoksia ja haittoja tai kosteikko perustetaan uomaan, jonka katsotaan olevan vesistö. Vesistöksi katsotaan puro tai sitä suurempi
uoma. Puroihin ja niitä suurempiin uomiin kosteikkoa perustettaessa on tehtävä
ilmoitus vesirakennustyöstä. Vesilain lisäksi maisemaan merkittävästi vaikuttavan
altaan kohdalla on otettava huomioon myös maankäyttö- ja rakennuslain säädökset.
Kaava-alueilla on varmistettava rakentamista koskevat kaavamääräykset ja mahdollinen toimenpideluvan tai maisematyönluvan tarve. Maisematyöluvan antaa kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen.

Kuva 8. Salaojien purkuputkien korkeudet tulee ottaa huomioon kosteikkoa suunniteltaessa, ettei
lähipellon kuivatukselle aiheudu haittaa. Kuva: Hanna Eskola
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5 Kohteiden luokittelu
Kohdekuvauksissa ja niiden kartoissa on yhteensä 155 kohdetta. Näihin kohteisiin
sisältyy myös alueella jo toteutetut laskeutusaltaat ja kosteikot, joita voidaan hoitaa
ja joissain tapauksissa laajentaa. Uusia ehdotettuja kosteikkokohteita on 60 kpl ja
luonnon monimuotoisuuskohteita 77 kpl.

5.1

Kosteikkokohteet
Kosteikkokohteet luokiteltiin kuuteen eri luokkaan:
1. Padottu kosteikko
2. Kaivettu kosteikko
3. Kampakosteikko
4. Pohjapatosarja
5. Laskeutussallas
6. Olemassa oleva kohde
Taulukko 1. Vesijärven kosteikkokohteet toteuttamistavan mukaan.

KOSTEIKKOTYYPPI

KPL

Tukikelpoisia/perustaminen (kpl)

Tukikelpoisia/
hoito (kpl)

Padottu kosteikko
Kaivettu kosteikko
Kampakosteikko
Pohjapatosarja
Laskeutusallas
Olemassa oleva kohde

19
19
2
6
14
18

7
6
1
-

16
15
2
3
9
13

YHTEENSÄ

78

14

58

5.2

Luonnon monimuotoisuuskohteet
Ehdotetut kosteikkokohteet luokiteltiin elinympäristötyypin mukaan kolmeen eri
luokkaan:
1. Perinnebiotooppi
2. Reunavyöhyke tai metsäsaareke
3. Muu lumokohde
Taulukko 2. Vesijärven luonnon monimuotoisuuskohteet elinympäristötyypeittäin.
ELINYMPÄRISTÖTYYPPI
Perinnebiotooppi
Reunavyöhyke tai metsäsaareke
Muu lumokohde
YHTEENSÄ

KPL
7
56
14
77

HA
14,6
55,8
14,2
84,6
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6 Kohdekuvaukset
Kohteet on esitelty valuma-alueittain. Kohteiden juokseva numerointi viittaa numeroihin kartoilla. Jokaisesta kohteesta on esitetty lyhyt kuvaus sekä ehdotus perustettavasta kosteikkotyypistä tai muusta kohteen hoitamisesta.
Kohteen pinta-alana on esitetty kosteikoilla kartalle merkitty mahdollinen kohteen tuleva pinta-ala hoitoalueineen. Luonnon monimuotoisuuskohteilla pinta-ala
tarkoittaa tukikelpoista pinta-alaa.
Kosteikkokohteille on kohdekuvauksissa esitelty kartoilta määritelty valuma-alue
ja kohteen pinta-alan prosenttiosuus valuma-alueesta. Sen on oltava kosteikkokohteilla vähintään 0,5 %, jotta kohteen perustamiseen saa ei-tuotannollisten investointien tukea.
Valuma-alueen peltoprosentti tarkoittaa kosteikkokohteilla kartoilta määriteltyä
peltojen osuutta valuma-alueesta. Sen on oltava kosteikkokohteilla vähintään 20 %,
jotta kohteen perustamiseen saa ei-tuotannollisten investointien tukea tai sen hoitoon
kosteikon hoidon erityistukea.
Perustamisen rahoituksella tarkoitetaan kosteikkokohteilla kohteen tukikelpoisuutta ei-tuotannollisten investointien tukeen, jos kohde toteutetaan vähintään kartalle merkitylle pinta-alalle.
Hoidon tukimuotona esitetään se maatalouden ympäristötuen erityistuki, jota
kohteen hoitoon voi hakea, kun se on perustettu.
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Kartta 3. Karttajako.

6.1

Häränsilmän valuma-alue
1. Häränsilmänojan alajuoksu
Kuvaus: Voimakkaasti meanderoiva Häränsilmänojan alajuoksu on hieno esimerkki
luontaisen vesirakentamisen mukaisesta uomasta. Rakentamalla uomaan pohjapatoja
voidaan pidättää eroosion vaikutuksesta lähtevää maa-ainesta ennen kuin se päätyy
Vesijärveen. Maa-aines on karkeaa hietaa tai hienoa hiekkaa. Uoman reunapelloille
tulisi perustaa suojavyöhykkeet, jotta ehkäistäisiin raskaiden maatalouskoneiden
vaikutuksesta aiheutuvaa lisäsortumista uoman reunoilla.
Valuma-alueen pinta-ala: Noin 2100 ha

2. Pellavaloukko
Kuvaus: Kohteessa on Metsäkeskuksen suunnittelema ja toteuttama laskeutusallas,
jonka toimivuus on vajaavaista. Altaassa on keskellä saareke. Uoman toinen haara
on tukkeutunut siihen kerääntyneen maa-aineksen takia. Allas tulee tyhjentää. Laskeutusaltaassa olevaa saareketta poistamalla ja tyhjentämällä allasta kerääntyneestä
lietteestä parannetaan sen toimivuutta ja vesiensuojelullista merkitystä.
Kohteen pinta-ala: Noin 0,30 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 1240 ha
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Valuma-alueen peltoprosentti: 20 %
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito tai luonnon ja maiseman
monimuotoisuuden edistäminen.

3. Kaivettu kosteikko (osakohteet A, B ja C)
Kuvaus: Kurhilan koululta laskevaan haaraan voidaan kaivaa ja osittain padota
pellolle luontaiseen painanteeseen laajakin kosteikko (A). Tämän alapuolella, uoman
yhdistyessä Hillilän suunnasta tulevaan uomaan, löytyy myös kaksi pienempää
hyvin kosteikon perustamiseksi soveltuvaa kohdetta (B ja C). Niistä ylempi sijaitsee
joutomaa-alueella, alempi on osittain viljelyksessä. Altaita voidaan hyödyntää alueen
perunanviljelyksessä kasteluvesialtaina.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkityt alat A) 2,23 ha, B) 0,29 ha ja C) 0,39 ha
Valuma-alueen pinta-alat: A) 376 ha, B) 614 ha ja C) 616 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: A) 0,59 %, B) 0,05 % ja C) 0,06 %
Valuma-alueen peltoprosentti: A) 87 %, B) 54 % ja C) 54 %
Perustamisen rahoitus: Kohteessa A ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon
perustamiseen.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito (kohteet A, B ja C).

4. Hillilä, padottu kosteikko
Kuvaus: Uomaan voidaan perustaa patoamalla ja osittain kaivamalla kosteikko.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,66 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 175 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,38 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 45 %
Perustamisen rahoitus: Kohde on tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien
tuki), mikäli siihen perustetaan vähintään 0,88 ha kosteikko.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

5. Padottu kosteikko
Kuvaus: Hyvä paikka padottavalle kosteikolle. Kohde on luontaista kosteikkomaista
aluetta, jota voidaan helposti patoamalla edelleen parantaa.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,59 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 691 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,09 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 15 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja
valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.
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6. Siian allas
Kuvaus: Kohteessa on perunatilan kasteluvesiallas, joka toimii myös laskeutusaltaana. Allas on hyvin liettynyt ja pidättänyt alueella helposti liikkeelle lähtevää maaainesta. Kohdetta tulisi kaivamalla tyhjentää lietteestä. Myös altaan laajentaminen on
mahdollista. Näin parannetaan sen toimivuutta ja vesiensuojelullista merkitystä.
Valuma-alueen pinta-ala: 527 ha
Valuma-alueen peltoprosentti: 16 %
Hoidon tukimuoto: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska kohteen pinta-ala on alle
0,3 ha.

7. Lettulan paloallas
Kuvaus: Kohteessa on vanha palovesiallas, jota ympäristöineen voidaan kehittää
edelleen kosteikkomaiseen suuntaan kaivamalla sen eteen lisää allastilavuutta sekä
ohjaamalla vettä paremmin palovesialtaan läpi.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,11
Valuma-alueen pinta-ala: 273 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,04 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 37 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska pinta-ala on alle 0,3 ha.

8. Luonnon monimuotoisuuskosteikot
Kuvaus: Kohteessa on Kurhila-Hillilän alueelle tehdyssä luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmassa (Hirvonen 2003) kartoitetut luonnon monimuotoisuutta
lisäävät pienet kosteikot ja niitä ympäröivät saarekkeet.
Kohteen pinta-ala: Noin 1,4 ha
Hoitosuositus: Umpeen kasvamisen estäminen ja ympäristön avoimuuden lisääminen.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

9.Vanhat kala-altaat ja laskeutusallas
Kuvaus: Kohteessa on vanhat kala-altaat ja niiden jälkeen Metsäkeskuksen suunnittelema ja toteuttama laskeutusallas. Kohteen toimivuutta voidaan edelleen parantaa
kierrättämällä vettä paremmin vanhoissa kala-altaissa sekä kaivamalla kohteen alkuosaan helposti tyhjennettävä lieteallas.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,40 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 476 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,29 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 19 %
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.
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Kuva 9. Vanhoja kala-altaita voidaan hienosti käyttää hyödyksi perustettaessa kosteikkoa (kohde 9).
Kuva: Johanna Vepsäläinen

10. Mummusojan ja Kivisojan risteyksen laskeutusallas
Kuvaus: Kohteessa on Metsäkeskuksen suunnittelema ja toteuttama laskeutusallas.
Kohteen pinta-ala: Noin 1,0 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 495 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,07 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 13 %
Sopiva hoidon tukimuoto: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska valuma-alueella ei
ole tarpeeksi peltoa.

11. Padottu kosteikko
Kuvaus: Hyvä paikka padottavalle kosteikolle. Uoma menee laakeassa, mutta suhteellisen syvässä painanteessa, johon on helppo padota kosteikkoalaa.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,10 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 171 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,65 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 17 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.
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12. Kivisoja, kaivettu kosteikko
Kuvaus: Kohteeseen voidaan vettyneelle pelto- ja joutomaa-alueelle kaivaa kosteikko.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,99 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 258 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,38 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 4 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja
valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

13. Mummusoja, kaivettu laskeutusallas
Kuvaus: Uomassa on muutama tyydyttävä paikka pienen laskeutusaltaan kaivamiselle.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,30 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 125 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,23 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 0 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta eikä
valuma-alueella ole riittävästi peltoa.
Hoidon tukimuoto: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska valuma-alueella ei ole
peltoa.
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Kuva 10. Maisemaa Paimelanlahdelta, johon Myllyoja laskee. Kuva: Auli Hirvonen

6.2

Paimelan Myllyojan valuma-alue
14. Myllyojan alajuoksu
Kuvaus: Kohteessa on Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin toteuttama laskeutusallas.
Kohteen pinta-ala: Kartalta arvioitu n. 0,66 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 3220 ha
Valuma-alueen peltoprosentti: 38 %
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

15. Metsäsaarekkeet
Kuvaus: Kaksi pientä metsäsaareketta sijaitsevat Myllyojan läheisyydessä. Toinen
saarekkeista on koivuvaltainen ja toinen on vastikään raivattu. Heinä- ja vadelmavaltaisten saarekkeiden kasvillisuutta ovat rohtovirmajuuri, hiirenvirna, niittynätkelmä,
siankärsämö, paimenmatara, pietaryrtti, maitohorsma, poimulehdet, metsäapila ja
palsternakka.
Kohteen pinta-ala: Yhteensä noin 0,27 ha
Hoitosuositus: Raivaaminen tarvittaessa ja vesakoiden torjunta.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.
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16. Kytyänojan allas ja kosteikkoalue
Kuvaus: Kytyänojassa on iso munkkipadolla padottu allas. Allas on rakennettu
1990-luvulla kasteluvesialtaaksi. Altaassa on syvyyttä noin kolme metriä. Padotuskorkeutta voidaan nostaa. Näin saadaan altaan tilavuutta kasvatettua. Samalla hyödynnetään kohteen laskuojan varren luontainen kosteikkoalue ja altaan vesiensuojelullinen merkitys paranee. Kohdetta voidaan hoitaa monivaikutteisen kosteikon
erityistukisopimuksella. Allas kannattaa laskea tyhjäksi ja kuivana ajaa pohjalle kertynyt liete pellolle. Lietteen tyhjentämisen yhteydessä voidaan harkita kipsin levittämistä altaan pohjalle. Kohteen hoidon yhteydessä kannattaa miettiä myös uoman
kalataloudellista kunnostamista eli turvata kalojen nousu altaaseen rakentamalla
munkkipadon reunaan purku-uoma, joka toimii samalla kalatienä.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,57 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 690 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,23 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 41 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

Kuva 11. Kytyänojan altaan reunaan on perustettu myös suojavyöhyke (kohde 16). Kuva: Hanna Eskola

17. Metsäsaareke
Kuvaus: Maisemallisesti erittäin merkittävä saareke laidunalueiden keskellä, joka
näkyy hyvin VT 24 tiemaisemassa. Kohde on haapavaltainen ja sitä on laidunnettu
pitkään, jolloin taimikkoa ei ole päässyt syntymään. Saarekkeella kasvaa myös jonkin
verran koivua. Aluskasvillisuutta ovat niittyleinikki, vuohenputki, nurmipuntarpää,
koiranheinä, huopaohdake ja koiranputki.
Kohteen pinta-ala: Noin 0,32 ha
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Hoitosuositus: Laidunnuksen jatkaminen on suositeltavaa.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

18. Tuore niitty, metsäsaareke
Kuvaus: Maisemallisesti merkittävällä paikalla sijaitsevaa saareketta halkoo VT 24.
Lämpimällä länsirinteellä kasvaa isoja mäntyjä ja katajia. Kohteeseen kuuluu myös
vanha rehevöitynyt niitty ja hakamaa, joita on joskus laidunnettu. Puusto on muun
muassa lehtikuusta, koivua, pihlajaa, mäntyä ja katajaa. Kohteen länsiosassa esiintyy
yksittäinen sembramänty. Pensaskerroksessa kasvaa terttuselja ja punaherukka. Avoimilla niittymäisillä paikoilla esiintyvät muun muassa harakankello, valkovuokko,
särmäkuisma, aholeinikki, niittysuolaheinä, siankärsämö, mäkitervakko, ahopukinjuuri, ahomatara, kalliokielo, nurmitädyke, metsätähti ja puna-ailakki.
Kohteen pinta-ala: Noin 1,90 ha
Hoitosuositus: Kohdetta voidaan hoitaa harventamalla ja mahdollisesti niittämällä. Raivaus- ja niittojätteet kerätään pois kohteesta. Maisemamäntyjä ja katajia
kannattaa tuoda esiin tiemaisemassa. Valoisuuden lisääminen parantaa aluskasvillisuuden elinoloja.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

Kuva 12. Monipuolinen saareke Paimelassa VT24 varrella (kohde 18). Kuva: Auli Hirvonen
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19. Metsäsaarekkeet
Kuvaus: Pienipiirteisillä saarekkeilla on suuri maisemallinen merkitys avoimessa
peltoaukeassa sekä VT 24 tiemaisemassa. Kohteet sijaitsevat laidunalueiden keskellä ja osa niistä on laidunnuksen alla. Kaksi pienempää saareketta ovat kallioisia ja
niissä esiintyy kalliokedon kasveja muun muassa isomaksaruohoa, mäkitervakkoa,
ahomansikkaa, paimenmataraa sekä katajia. Niissä esiintyy myös maalahopuuta
sekä isoja maisemamäntyjä. Kohteilla havaittiin paljon päiväperhosia. Muissa saarekkeissa puusto on tiheämpää. Niissä kasvaa koivua, katajia, harmaaleppää, pihlajia
ja mäntyjä. Aluskasvillisuutta ovat särmäkuisma, punanata, nokkonen, jäsenruoho,
niittysuolaheinä, rohtotädyke, huopakeltano ja niittyleinikki. Saarekkeet tarjoavat
peltoaukean linnuille ja nisäkkäille suoja- ja pesäpaikkoja.
Kohteiden pinta-ala: Yhteensä noin 1,00 ha
Hoitosuositus: Isoja maisemamäntyjä kannattaa ottaa raivaamalla esiin. Laidunnuksen jatkaminen pitää yllä monipuolista lajistoa ja elävöittää tiemaisemaa. Kohteiden pienuuden takia niitä ei voi aidata erikseen viljelynurmista.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

20. Pellon ja metsän reunavyöhyke
Kuvaus: Monimuotoinen länteen avautuva reunavyöhyke näkyy VT 24:lle. Kohde on
tiheäpuustoinen, paikoin on paljon maakiviä sekä lahopuuta. Reunavyöhykkeellä on
paljon pihlajia ja katajia sekä komeita mäntyjä. Aluskasvillisuus on monilajista. Paimenmataraa ja kieloa esiintyy runsaasti. Muita lajeja ovat särmäkuisma, hiirenvirna,
rönsyleinikki, rohtotädyke, metsäkurjenpolvi, ahomansikka, metsäapila, poimulehti,
kalliokielo, nurmikaunokki, päivänkakkara, peurankello, kurjenkello, syyläjuuri ja
lehtohorsma. Kohde on tärkeä monipuolisen maiseman ylläpitäjänä ja luonnon monimuotoisuuden edistäjänä.
Kohteen pinta-ala: Noin 0,90 ha
Hoitosuositus: Reunavyöhykkeiden hoitamisessa ehkäistään niiden kasvaminen
umpeen harventamalla puita ja pensaita. Harventamalla tuodaan myös maisemamäntyjä esiin ja lisätään valoisuutta katajien ympärille. Haapaa raivataan pois isojen
pihlajien ympäriltä. Raivausjäte tulee kerätä pois, jotta se ei rehevöittäisi maaperää.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

21. Hakamaa, metsäsaareke
Kuvaus: VT 24 tiemaisemaa elävöittävä hakamainen saareke sijaitsee keskellä laidunalueita. Se on paikoin avoin ja kallioinen. Pohjoispäässä on tiheämpää puustoa muun muassa koivua, kuusta, harmaaleppää, pihlajaa, haapaa ja visakoivuja.
Saarekkeen eteläpäässä kasvaa komeita pylväskatajia. Kohteelle on myös runsaasti
maalahopuuta. Kenttäkerroksen kasvillisuus on monilajista. Saarekkeella esiintyy
valkoapila, harakan- ja kurjenkello, sananjalka, puna-ailakki, nurmikaunokki, keltamaksaruoho, ahomatara, niittyleinikki, rohtotädyke, ahomansikka, oravanmarja,
isomaksaruoho, kallioimarre, niittysuolaheinä ja mäkitervakko. Kohteella havaittiin
myös paljon päiväperhosia.
Kohteen pinta-ala: Noin 1,00 ha
Hoitosuositus: Laiduntavat eläimet ovat parhaita saarekkeiden kasvillisuuden
ylläpitäjiä. Kuusia raivataan ja lisätään valoisuutta katajien ympärille..
Hoidon tukimuoto: Perinnebiotoopin hoito.
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Kuva 13. Hakamainen metsäsaareke elävöittää hienosti peltoaluetta (kohde 21). Kuva: Auli Hirvonen

22. Pellon ja metsän reunavyöhyke
Kuvaus: Reunavyöhykkeet sijaitsevat peltoaukean länsireunalla. Poimuilevassa reunassa on monia kallioisia kohtia ja maakiviä. Alueen puusto on mäntyvaltainen.
Lisäksi reunassa kasvaa katajia, pihlajaa, koivua ja haapaa. Puusto on paikoin tiheää.
Kuivahkossa reunassa kasvaa huopakeltanoa, ahomansikkaa, puolukkaa, kieloa,
kalliokieloa, ahomataraa ja mustikkaa.
Kohteen pinta-ala: Yhteensä noin 1,38 ha
Hoitosuositus: Harvennus ja harvennusjätteen poiskuljetus. Maisemapuiden esiintuonti.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

23. Pellon ja metsän reunavyöhyke
Kuvaus: Kohde on pieni etelään avautuva katajainen ketoalue. Alueella on maisemallisesti arvokkaita katajia ja muutama pihlaja ja koivu. Alue on kivikkoista ja
kallioista. Pienestä koostaan huolimatta alueella kasvaa paljon ketokasveja, kuten
keto-orvokkia, isomaksaruohoa ahomansikkaa, siankärsämöä, mäkitervakkoa, metsäapilaa, kelta-apilaa ja hopeatädykettä.
Kohteen pinta-ala: Noin 0,10 ha
Hoitosuositus: Alueen avoimuus tulisi säilyttää. Alueelta poistetaan kaikki vesakot.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

24. Pellon ja metsän reunavyöhyke
Kuvaus: Reunavyöhyke on mäntyvaltainen ja etelään viettävä rinne. Männyn lisäksi
reunassa kasvaa katajaa ja koivuja. Alueella on vanhoja soranottokuoppia. Rinteen
kasvillisuutta ovat aholeinikki, ketoneilikka, kielo, kurjenkello, niittyhumala, ahomansikka, kalliokielo, sian- ja ojakärsämö, metsäapila ja särmäkuisma.
Kohteen pinta-ala: Yhteensä noin 0,45 ha
Hoitosuositus: Harventaminen ja harvennusjätteen poiskuljetus.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.
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Kuva 14. Maisemallisesti kaunis katajainen ketoalue Paimelassa (kohde 23). Kuva: Auli Hirvonen

25. Metsäsaarekkeet
Kuvaus: Peltoaukean keskellä sijaitsevissa saarekkeissa on säilynyt hyvää niittykasvillisuutta. Saarekkeissa on muutamia puuryhmiä ja avointa niittyä. Osin saarekkeiden niittyalat ovat alkaneet vesakoitua. Haapavaltaisissa saarekkeissa kasvaa myös
tuomea, metsäruusua, harmaaleppää ja pihlajaa. Saarekkeessa on myös muutamia
maakiviä. Aluskasvillisuutta edustavat ketoneilikka, häränsilmä, ahomatara, kurjenkello, nurmitädyke, hietakastikka, metsäapila, särmäkuisma, kielo, niittysuolaheinä,
keto-orvokki, mäkitervakko ja ahomansikka.
Kohteen pinta-ala: Yhteensä noin 0,24 ha
Hoitosuositus: Vesakkojen raivaaminen ja haavan leviämisen estäminen sekä raivausjätteen poiskuljetus.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

26. Pellon ja metsän reunavyöhyke
Kuvaus: Alue on kapea ojanvarressa oleva puustoinen alue. Alueella kasvaa koivua,
haapaa ja pihlajaa. Kohde on paikoin hakamainen ja aukkoinen sekä paikoin umpeen kasvanut. Heinittyneillä aukoilla kasvaa metsäkurjenpolvea, särmäkuismaa,
nurmikaunokki, hiirenvirnaa, ahomansikkaa ja kieloa. Reunoilla on vadelma- ja maitohorsmakasvustoja.
Kohteen pinta-ala: Noin 0,16 ha
Hoitosuositus: Raivaaminen ja raivausjätteen poiskuljetus.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.
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27. Metsäsaareke
Kuvaus: Peltoaukealla oleva metsäsaareke on osin varastokäytössä. Saarekkeessa on
harmaa lato. Saarekkeen eteläreunalla ja tienvarressa kasvaa runsaana ketokaunokkia, siankärsämöä, ahomataraa, pietaryrttiä, kieloa ja poimulehtiä. Alueen puustoa
ovat suuret vanhat koivut ja muutamat pihlajat.
Kohteen pinta-ala: Noin 0,19 ha
Hoitosuositus: Alueen kasvillisuuden säilyttäminen.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

28. Metsäsaarekkeet
Kuvaus: Maisemassa kauniisti näkyvät saarekkeet ovat olleet todennäköisesti vanhoja laidunmaita. Varsinkin suuremman saarekkeen puusto on selkeästi hakamaista.
Saarekkeessa on aukkoisia kohtia. Suuret koivut, kuuset ja männyt kasvavat alueella
harvassa ja puiden alla lehtipuuvesakkojen katveessa on osaksi jo kuivunutta katajaa ja metsäruusua. Haapa on paikoin vesakoitunut. Saarekkeen keskellä on kallio.
Alueella on paljon maa- ja pystylahoa. Kenttäkerroksessa kasvaa kielo, metsäapila,
ahomatara, purtojuuri, metsäorvokki, mustikka, ahomansikka, sinivuokko, valkovuokko ja isotalvikki. Osa kasvillisuudesta kertoo alueen lehtomaisuudesta, kuten
kevätlinnunherne.
Kohteen pinta-ala: Yhteensä noin 1,00 ha
Hoitosuositus: Alueen lehtopuuvesakoita ja kuusentaimia harvennetaan ja harvennusjätteet kuljetetaan poisalueelta.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.   

29. Kinturinsuo
Kuvaus: Suoalue, johon voidaan kampaojastoa kaivamalla luoda kosteikko ja hyödyntää suoalueen veden suodatuskykyä. Tyydyttävä kohde, jossa on paljon kaivamista.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,28 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 67 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 1,92 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 36 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustamiseen, mikäli kohde toteutetaan vähintään 0,34 ha:n alalle.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

30. Padottava kosteikko, Upola
Kuvaus: Erinomainen kohde, joka muodostuu kahdesta osasta. Yläosaan voidaan
kaivaa sopivaan painanteeseen laskeutusallas. Tien viereen Upolan ja Niemelän tilojen väliseen uomaan voidaan rakentaa pohjapato ja perustaa alueelle patoamalla
kosteikko.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,81 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 493 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,16 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 28 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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31. Tienhaaran kala-altaat
Kuvaus: Lähteistä vetensä saavat kala-altaat. Altaita ja niiden lähiympäristöä voidaan
hoitaa luonnon monimuotoisuusalueena.
Kohteen pinta-ala: Noin 0,90 ha
Hoitosuositus: Umpeen kasvamisen estäminen ja ympäristön avoimuuden lisääminen.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

32. Santamäen kastelualtaat
Kuvaus: Olemassa olevia perunatilan kasteluvesialtaita voidaan laajentaa ja kaivaa
kosteikkomaisemmaksi. Näin parannetaan niiden vesiensuojelullista merkitystä ja
monimuotoisuutta.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,44 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 353 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,12 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 10 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja
valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

33. Padottu kosteikko, Kimola
Kuvaus: Hyvä ja luontainen paikka padottavalle kosteikolle. Helppo toteuttaa pitkänomaisesti sopivaan painanteeseen, jossa kaksi uomaa yhdistyy. Lähipelloille ei
ole patoamisesta kuivatushaittaa. Uoman vesi on pohjavesipitoista. Kohteen padon
rakentamisessa tulee huomioida kalan nousun turvaaminen.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,07 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 184 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,58 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 22 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustamiseen.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

34. Kaivettu kosteikko, Laaksolankolu
Kuvaus: Kohteessa on laskeutusallas-kosteikon paikka. Pellon päähän voidaan kaivaa syvempi laskeutusallas. Laaksolankolussa vettä voidaan padota, mutta tästä on
haittaa puustolle. Tyydyttävä kohde, koska kohteen valuma-alue on suhteessa iso
kohteen pinta-alaan nähden.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,47 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 739 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,20 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 31 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 7 | 2009

45

±
32.
31.

30.

KARTTAMERKKIEN SELITTEET
Padottavan kosteikon paikka
Kaivettavan kosteikon paikka
Kampakosteikon paikka
Laskeutusaltaan paikka

^
`

Pohjapatosarja
Perinnebiotooppi

29.

Metsäsaareke tai reunavyöhyke
Muu lumokohde

%

Laskeutusallas tai kosteikko
Inventoitu perinnemaisema

m
n

Muinaisjäännös

0

Valuma-alueen raja

Kartta 8.

46

Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 7 | 2009

500
metriä

©Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09
©SYKE, Alueelliset ympäristökeskukset
©Museovirasto

±

33.

34.

KARTTAMERKKIEN SELITTEET
Padottavan kosteikon paikka
Kaivettavan kosteikon paikka
Kampakosteikon paikka
Laskeutusaltaan paikka

^
`

Pohjapatosarja
Perinnebiotooppi
Metsäsaareke tai reunavyöhyke
Muu lumokohde

%

Laskeutusallas tai kosteikko
Inventoitu perinnemaisema

m
n

Muinaisjäännös
Valuma-alueen raja

0

500
metriä

©Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09
©SYKE, Alueelliset ympäristökeskukset
©Museovirasto

Kartta 9.

Hämeen ympäristökeskuksen raportteja 7 | 2009

47

6.3

Haritunjoen valuma-alue
35. Ilmotunjärvi
Kuvaus: Kohde on laskettu järvi, joka voidaan palauttaa ennalleen patoamalla. Padottaessa aiheutuu kuivatushaittaa lähipelloille. Ilmotunjärven lähipellot kärsivät
nykyäänkin kosteudesta. Kohde on yksi suunnittelualueen parhaimpia kosteikkokohteita, jonka valuma-alueella on kuitenkin vain vähän peltoa.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 8,38 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 518 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 1,62 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 8 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska valuma-alueella on liian vähän peltoa.
Hoidon tukimuoto: Alle hehtaarin kosteikkoalaa voidaan hoitaa luonnon monimuotoisuuden edistämisen erityistuella.

36. Kolunoja, kaivettava kosteikko
Kuvaus: Hyvä ja helposti kaivamalla toteutettavissa oleva kohde voimakkaasti meanderoivaan uomaan tien viereen.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,35 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 698 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,05 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 37 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

Kuva 15. Meanderoivan uomaan voidaan kaivaa helposti pieni kosteikkoalue (kohde 36). Kuva:
Johanna Vepsäläinen
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37. Kolunoja, padottava kosteikko
Kuvaus: Kosken alapuolella on luontainen kosteikkopaikka. Kosteikko voidaan perustaa patoamalla. Alue on metsälain tärkeä elinympäristö (tulva-alue), mikä tulee
ottaa huomioon kosteikkoa perustettaessa. Ennen tarkempia suunnitelmia tulee olla
yhteydessä Metsäkeskukseen.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,64 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 696 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,09 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 37 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

38. Ruokosuonoja
Kuvaus: Kostea koivikko ja sen viereinen pelto, johon voidaan patoamalla ja kaivamalla perustaa laaja kosteikko. Kohteen pato tulee rakentaa kalan nousu huomioiden.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 3,08 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 484 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,63 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 51 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustamiseen.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

39. Pyyrylä
Kuvaus: Linnustollisesti merkittävä ja tulvaherkkä kohde, jossa on iso virtaama. Latvoilla on laajat ojitetut suoalueet. Kohteessa on muutamia paikkoja, joihin voidaan
rakentaa laskeutusaltaat tai leventää jo leveää uomaa. Kohteiden toteuttaminen vaatii
paljon kaivamista. Valuma-alue on iso suhteessa altaiden pinta-aloihin, joten niiden
vesiensuojelullinen merkitys jää pieneksi.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkityt altaiden alat ovat 0,12 ha ja 0,37 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 2270 ha
Kohteiden pinta-ala valuma-alueesta: 0,02 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 22 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

40. Nahilanoja
Kuvaus: Kohde sijaitsee linnustollisesti merkittävällä ja tulvaherkällä alueella. Kohteen valuma-alue on laaja. Paikkaan voidaan rakentaa laskeutusallas ja leventää jo
ennalta leveää uomaa. Kohteen perustaminen vaatii paljon kaivamista. Valuma-alue
on iso suhteessa altaan pinta-alaan, joten sen vesiensuojelullinen merkitys jää pieneksi.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,11 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 759 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,01 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 20 %
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Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoidon erityistuki, jos kosteikkoalaksi tulee yli 0,3 ha.

41. Putkenkarkeanoja
Kuvaus: Pienen laskeutusallas-kosteikon paikka, joka voidaan osittain perustaa patoamalla.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,42 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 314 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,13 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 11 %
Perustamisen ja hoidon rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten
investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa.

42. Laitumenkolu
Kuvaus: Uoma kulkee Laitumenkolussa suhteellisen jyrkkäreunaisessa paikassa,
jossa on yksi pienen laskeutusaltaan luontainen paikka. Kohteeseen on maanomistajan mukaan olemassa laskeutusallassuunnitelma. Kohteen perustaminen vaatii
suhteellisen paljon kaivamista ja raivaustöitä.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,35 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 367 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,10 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 61 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

43. Etupolvi-Takapolvi
Kuvaus: Luontaisesti märkää ojanuomaa joutomaalla, johon voidaan kaivamalla ja
osittain patoamalla perustaa kosteikko tien molemmille puolille.
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,96 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 270 ha
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,36 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 37 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustamiseen, mikäli kosteikkoalaksi tulee vähintään 1,35 ha.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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