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JOHDANTO
Tehtävänantona oli Padasjoen Suomenjokeen virtaavia vesiuomien, purojen ja ojien kartoittaminen. Pääpaino työssä oli ojissa ja alkukartoituksen
jälkeen metsätalousojissa. Harjoittelun yhteydessä kartoitettiin myös alueen majavatilannetta. Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry:n tavoite on
myöhemmässä vaiheessa toteuttaa vesiensuojelullisia toimenpiteitä hyvässä hengessä ja yhteistyössä paikallisten maanomistajien kanssa. Yhdistys haluaa toimia apuna ja tukena ollen valmis konkreettisiin töihin sekä
toimenpiteisiin. Raportin on tarkoitus toimia tämän työn tukena pohjatietojen ja alkukartoittamisen kautta.
Työn edetessä oli yllättävää huomata miten huonosti alueen metsätalousojat ovat avoimessa tiedossa kuvattuna maanmittauslaitoksen kartoissa. Harjoittelun aikana tehtiin maastokäyntejä, joiden kohdalla asiaan
kiinnitettiin huomiota. Metsäkeskus käyttää samoja maanmittauslaitoksen
avoimen tiedon karttoja ja tietoja. Metsänhoitoyhdistykset ja Metsäkeskus
ovat työskennelleet suometsien ja niiden metsätaloustöihin liittyvien ojastojen parissa. ELY-keskuksilla on vastuu maatalouden piiriin kuuluvista
ojista ja heiltä löytyy tietoa ojitusyhteisöistä. Vaikuttaa siltä, että kokonaisojaston määrä on seurannan ja karttojen ulkopuolella suurelta osin, mikä
johtunee ojituksessa käytetyn ”vähäisessä määrin” – termin käytöstä.
Raportin kirjoittamisessa on annettu pääpaino mahdollisimman selkeälle
ilmaisutavalle. On valittu mieluummin pidempi ja selittävämpi tapa kertoa.
Yhdistyksen jäsenenä voi toimia kuka tahansa, tästä syystä on pyritty olemaan kirjoittamatta liian tieteellisellä tyylillä. Selkosuomi on ollut tavoite,
mutta tästä huolimatta on koottu sanasto niiden käyttöön vakiintuneiden
termien kohdalle, joita ei tekstiyhteydessä ole lähdetty avaamaan pidemmälle.
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KUOHI-NEROSJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN LYHYT ESITTELY
Yhdistyksen (taulukko 1) esittelyä varten tehtiin Google Forms lomake, johon harjoittelun ohjaaja Eero Maijala sai tutustua etukäteen. Tämän jälkeen hänet haastateltiin yhteisessä TEAMS tapaamisessa 20.7.2020. Yhdistyksen tiedot löytyvät myös yhdistysrekisteristä, johon viimeisin muutos
on tehty 2019, jolloin säännöt käytiin läpi ja muun muassa sana ”johtokunta” muutettiin ”hallitus” – sanaksi.
Yhdistyksen toiminta-alueella on noin 400 mökkiä tai taloa, jäsenmaksun
maksaneita tästä määrästä on hiukan alle 200 kpl:tta eli noin puolet. Kokoukset pidetään yhdistyksen sääntöjen mukaan ja hallitus työskentelee
yhtäjaksoisesti. Yhdistys muun muassa pitää yhteyttä muihin alueen
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yhdistyksiin tehden yhteistyötä. Hallituksella on toimiva työnjako, yhdistyksen intressejä on muun muassa tehdä taustatyöt hyvin, jotta yhteisiä
asioita saadaan vietyä eteenpäin hyvässä sovussa ja hengessä. Kokouksia
hallituksella on talvella vähemmän, mutta yhteydenpitoa tapahtuu kuukausittain säännöllisesti ja koko ajan. Kokouksia on kahdeksan (8) kappaletta vuodessa ja enemmistö painottuu kesäkaudelle, jolloin toiminta on
aktiivisempaa.
Yhdistyksen ikäjakaumaa ei ole selvitetty, mutta jäsenistö on iältään 30 –
80 vuotta ja paino on iäkkäämmällä väestönosalla. Uusien jäsenten hankintaa yhdistys tekee Kuikan kutsu – lehtisen julkaisuissa, jonka yhdistyksen hallitus kokoaa yhdessä. Lehtinen julkaistaan sähköisesti yhdistyksen
verkkosivuilla ja lähetetään jäsenten kotiosoitteisiin. Jäsenmaksun tiedot
löytyvät lehtisestä ja yhdistyksen verkkosivuilta, josta myös Kuikan kutsulehtinen löytyy. Kuikan kutsun lisäksi yhdistys pyrkii olemaan mukana paikallisissa tapahtumissa ja yrittää saada vuosikokouksiinsa muutakin sisältöä ja osallistujia puhumaan niin, että ulkopuolisetkin kiinnostuisivat saapumaan paikalle kuulemaan. Näistä tapahtumista informoidaan yhdistyksen verkkosivujen kautta eli se vaatii seuraajalta hiukan aktiivisuutta. Osa
jäsenistöstä maksaa yhdistykselle myös vapaaehtoista kannatusrahaa haluamansa summa, toimintaa tukeakseen ja kannattaakseen.
Kysyttäessä yhdistyksen tulevaisuuden näkymistä oli vastaus varma, täsmällinen ja harkittu. Viiden vuoden päästä yhdistys on edelleen yhtä aktiivinen, aktiivisuusastetta ja käytännön toimia pyritään lisäämään. 10 vuoden päästä yhdistys on edelleen aktiivinen ja toimintaa rikastaa loppuunviedyt hankkeet sekä vastuu niiden hoidosta. Yhdistys on paikallisille apu
ja tuki, joka tekee yhteistyötä. Yhteistyössä kaikkien tahojen tärkein yhteyshenkilö on yhdistyksen puheenjohtaja, johon voi ottaa yhteyttä (taulukko 1).
Taulukko 1. Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry:n tietotaulukko
Nimi
Rekisteröity
Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdis- 22.07.1986
tys r.y.
Yhteyshenkilö
Yhteystiedot
Kotipaikka

Rek.nro y-tunnus
145.192 1473352-0

Valittu puheenjohtaja (ks. yhteystiedot)
http://www.knsy.info/index.html
Hämeenlinna
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SUOMENJOKEEN LIITTYVÄÄ HISTORIAA
Päästäkseen eteenpäin, on välillä katsottava taaksepäin ja tutkittava historiaa sekä syitä miksi ollaan siinä pisteessä missä nyt ollaan. Suomi on vesien
maa, jota halkovat lukemattomat norot, purot, joet, lammet, järvet ja suot.
Tämä harjoitteluraportti käsittelee Padasjoella sijaitsevaa Suomenjokea,
joka esitellään historiaosuuden jälkeen kappaleessa 4.
Suomenjoen historiassa oleellinen osa sen historiaa ja nykytilaa on se
seikka, että joki on perattu kahteen otteeseen. Perkausten välillä on tehty
ylläpitoperkausta, kuten silloinen perkausluvan saanti edellytti osakkailta
valtion avustusta ja lainaa vastaan. Koko joki perattiin yhden kesän aikana
1933, tässä perkauksessa oli mukana myös Tervaojan alkupää ja Leppäjärvi
sekä Leppäjärvenoja. (KA JKL, Fa:138, Päätös N:o 4650 31.8.1931) Vuonna
1969 perattiin pelkästään joen yläosa, perkaussuunnitelmassa olivat mukana myös Tervaojan loppuosa ja Tervajärvi (KA JKL, Fa:1236, lausunto/
27.2.1964). Toisessa perkauksessa jokea myös oiottiin, mistä lisää kappaleessa 3.2.
Suomenjoella on tehty uittoja eli joki on ollut osa uittoväylää läpi koko kesän. Lisäksi Tervaojassa on uitettu tukkeja keväällä korkean veden aikaan
(KA JKL, Fi:138, kiertokysely/ 18-19.7.1939 ; KA JKL, Fa:1236, lausunto/
27.2.1964). Asiakirjoista näkyy, että uitot mainitaan sekä 1933, että 1969
perkausasiakirjojen yhteydessä. Tältä pohjalta vaikuttaa siis siltä, että Suomenjoessa tapahtui uittoja vielä 1960 – luvullakin, jolloin ne päättyivät (KA
JKLN, Fi:138, lausunto välipäätökselle/ 3.3.1931 ; KA JKL, Fa:1236, lausunto/ 27.2.1964).
Ensimmäistä Suomenjoen perkauslupaa, ja rahoitusta sille, haettiin kuitenkin pääasiassa maanviljelyn vuoksi, ei uiton vuoksi. Maataloushallitukselle
osoitetusta avustushakemuksesta käy ilmi, että Kalle Tervaniemi ja Heikki
Suominen, jotka olivat hankkeen toimitsijamiehiä, ovat hakeneet avustusta ”maanviljelyksen kehittämiselle paikkakunnalla”. (KA JKL, Fa:138,
kirje/ 14.3.1932)
Ensimmäinen perkaussuunnitelma on vuodelta 1926 (KA JKL, Fa:138, perkaussuunnitelma ja poikkileikkaukset/ 7.12.1926) ja sen on tehnyt Jari Edvard von Fieandt (s. 1875 – k. 1929) (Kuva 1.) (Helsingin yliopisto, n.d.).
Hänen työnsä jäi kesken sairastumisen ja sittemmin kuoleman vuoksi, työn
jatkoi loppuun P.V. Nuutila (KA JKL, Fi:138, toimitus N:O 872/ 5.4.1928).
Toisen perkauksen suunnitteli Esko Tamminen 1964 (KA JKL, Fa:1236, perkaussuunnitelma ja poikkileikkaukset/ 27.2.1964).
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Kuva 1.

J.E. von Fieandt. (Myheritage, n.d.)

Teknikern lehti vuodelta 1902 listasi Suomen uittoväylät, missä yhteydessä
kerrotaan 75 km pitkästä Hauhon uittoväylästä, joka alkoi Padasjoen Nerosjärvestä ja päättyi Valkeakoskeen Mallasveteen. (Pakkanen, 2015, s.
149) Porraskoskella on ollut saha jo 1780 – luvulla eli on hyvinkin mahdollista, että Suomenjokea on käytetty uittoreittinä jo tuolloin. Saha mainitaan muuan muassa vielä 1884 Suomenmaan virallisessa teollisuustilastossa (Doria, n.d.a, s. 146 – 147; Hämewiki, n.d.). Porraskoskella on nykyään yksityisen omistuksessa oleva voimalaitos.
Uitto, jota Suomenjoessakin on harjoitettu, hyötyi vesistönperkauksiin
käytetyistä varoista ja työstä. Vesitiet, niiden perkaus ja kehittäminen olivat isossa osassa valtion budjettia vielä 1850-luvulta 1900-luvun alkuun
saakka. Vesitiet veivät Suomen budjetista leijonan osan. Vesi- ja rautatiet
menivät maanteiden rakentamisen ohi, teiden jäädessä vähälle huomiolle.
(Pakkanen, 2015, s. 361, 369) Nerosjärveen puuta tuotiin siis Suomenjokea
pitkin. Suomenjoki lähtee Vesijakoon yhteydessä olevasta Paarlammista ja
laskee Nerosjärveen (kuva 2).
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Kuva 2.

3.1

Suomenjoki kuvattuna peruskarttarasterin ja korkokuvien
avulla QGis ohjelmalla. Lähtöpiste pohjoisessa on Paarlammi ja
päätepiste etelässä on Nerosjärvi. (Kuva, K. Ahonen)

Perkausten ja koskenperkausten hallinnollinen historia
Perkausten, alueen maatalouden kehittämistä ja metsätalouden sekä uiton vaikutuksia Suomenjokeen pohdittaessa selvitettiin niin hallinnollista,
kuin koskienperkaustenkin historiaa. Historia on tärkeä osa kokonaisuutta
ja pohjatietoja. Historian kautta käy ilmi, että toiminta on ollut tuettua valtiojohtoista toimintaa.
Koskenperkausta tehtiin Suomessa jo 1700 – luvulla. Alkuun sitä sai tehdä
lähes kuka tahansa, sillä vesistöjä pitkin kuljettiin. Ensisijaisesti työtä tehtiinkin venekulkua varten. Vuonna 1799 alkoi valtiojohtoinen työskentely
Koskenperkausjohtokuntana, joka perusteli toimenpiteet tulvanhallintana
ja viljelyvarmuutena tiloille. Viljelyvarmuus tuli koskenperkausten kautta
järvien vedenpinnan laskiessa ja tulvimisen tätä kautta vähentyessä. Näin
myös monet jokien luonnolliset ”lampipullistumat”, joita saattoi jokien
varrella olla, katosivat eli kuivuivat pois. Koskenperkausjohtokunnan toiminta loppui vuoden 1808 Suomen sotaan ja Suomen vesiasiat siirtyivät
Venäjän kulkulaitoksen kahdeksannen piirin alaisuuteen, mutta järjestely
ei toiminut. Koskenperkaukset seisoivat monta vuotta, kunnes 1816 perustettiin uusi Koskenperkausjohtokunta ja sen alaisuuteen tuli vuonna 1820
Insinöörikunta. Näin toimittiin, jotta koskenperkauksiin saatiin ammattiosaamista. Teknistä opetusta annettiin Tampereen Insinöörikunnan
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piirustuskonttorissa. Koskenperkauksiin käytettiin alkuun sotaväkeä,
mutta Suomen sodan jälkeen Suomen armeija hajotettiin ja työt siirtyivät
talonpoikien päivätöinä tehtäviksi. (Pakkanen, 2015, s. 360–366) Peltosen
(1991, s. 15, 30) mukaan perkaus oli vesitalouden parantamista ja joen perkauksella oli suuri merkitys, sillä suurimmat vientisatamat olivat rannikolla.
Välillä termillä ”koskenperkaus” saatettiin tarkoittaa pelkän uittorännin rakentamista.
Koskenperkausten kautta tapahtuva vedenpinnantason aleneminen koettiin suurena etuna. Vedenpinnan tason lasku toi esiin uutta viljelysmaata.
Järvien laskun syitä olivatkin tulvien vähentäminen ja uuden viljelymaan
hankkiminen. Koskenperkausjohtokunnan nimi muuttui vuonna 1840 Tieja vesikulkulaitoksen johtokunnaksi, joka muuttui 1860 keskusvirastoksi
suoraan senaatin Maanviljelys- ja yleisten töiden toimikunnan alaisuuteen.
Keskusvirasto sai 1887 uuden nimen Tie- ja vesirakennusten ylihallitus,
joka teki toimenpide-ehdotuksia kulkuväylien parantamiseksi suoraan senaatille ja tarkisti muiden tekemiä ehdotuksia. Vuoden 1918 Tielain myötä
viraston tehtäväksi tuli maanteistä huolehtiminen ja 1925 Ylihallitus muuttui Tie- ja vesirakennushallitukseksi eli TVH:ksi. TVH hoiti pääosin vene- ja
uittoväylien kunnostukset, jotka keskittyivät 1920-1930 luvuille. (Pakkanen, 2015, s. 366–370) Laitakari (1960, s. 185) kertoo Metsähallitukseenkin
palkatun väkeä vuonna 1921 uittoväylätöiden erityiselle insinööriosastolle. TVH:n jälkeen alkaa tienrakennusasiat korostua, mistä seurasi TVL ja
Tielaitos. 2001 Tielaitoskausi päättyy toimintojen eriytyessä hallinnoksi ja
tuotannoksi eli erillisiksi organisaatioiksi. Destia tuli markkinointinimenä
mukaan toimintaan ja käyttöön vuonna 2007. Destian koko osakepääoman
omisti valtio ja se jatkoi Tieliikelaitoksen liiketoimintaa. Vuonna 2014 Ahlström Capital osti Destian koko osakekannan. (Destia, n.d.)
Suomessa oli uittoväyliä vuonna 1935 noin 44 000 km ja 1940-luvun lopulla
noin 47 000 km (Pakkanen, 2015, s. 378). Peltonen (1991, s. 17) toteaa etteivät koskenperkaukset vaatineet hallitukselta kuluja, koska ne tehtiin
1850-luvulla talonpoikien päivätöinä. Laitakari (1960, s. 183–185) tuo ilmi,
että uittoväylätöitä tehtiin 1860 – luvulla Metsähallinnon toimesta Tie- ja
vesirakennushallituksen laskuun. Uittoväylätöitä tehtiin määrärahojen turvin, jotka olivat melko vaatimattomia vuoteen 1949 saakka, jolloin alettiin
myöntää työllisyysvaroja. Vielä 1980 – luvun alussa oli työllisyysvarojen
osuus Metsähallituksen uittoväylätöissä melkein 90%. Metsähallitus muuttui liikelaitokseksi 1994 ja sen Luontopalveluyksikössä hoidetaan edelleen
uittoon liittyviä asioita. Metsähallitus on lopettanut vuonna 2014 uittoväylien rakentamista ja kunnossapitoa koskevan toiminnan. Uittoa harjoitetaan vielä nykyäänkin Kallavedellä, Pielisellä ja Saimaalla. (Pakkanen,
2015, s. 419, 427, 347)
3.2

Perkausten vaikutukset Suomenjokeen historian kautta
Metsätalous ja uitot hyötyivät perkauksesta. Suomenjoen perkausyhtiön
osakkaiden pöytäkirjasta käy ilmi, että Veikko Jaakkola on 1964 katsonut,
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että koska uittajat saavat perkauksesta hyötyä, niin heidän tulisi osallistua
perkauksen kustannuksiin (KA JKL, Fa:1236, pöytäkirja TN:o 2502 Mvs He
1/ 27.2.1964). Padasjoella on maaperäkartan mukaan suhteellisesti enemmän moreenimaata kuin missään muualla Päijät-Hämeessä: alueet ovat
tyypillisimmillään sekametsää ja männikköä eli metsätalouden kannalta
suotuisia mäkimaita, Länsi-Padasjoen metsäylänkö onkin saanut vuoden
2006 maisematyypityksessä tyypin ”metsä” (Ahtiainen & Tervonen, 2014,
s. 202). Historian kautta voidaan todeta, että 1880 – luvulla, vaikka Suomen väliluku oli koko maapallon väkiluvusta prosentin murto-osa, niin
Suomi hallitsi kymmenesosaa maailman ja viidesosaa Euroopan sahatavaraviennistä. Lisäksi sellun valmistus 30-kertaistui vuosien 1890-1915 välillä
ja paperintuotanto 10-kertaistui. Paperiteollisuuden osuus viennistä oli
1910 – luvulla viidenneksen. (Ahtiainen & Tervonen, 2014, s. 204–205) Padasjoelta kuljetettiin muun muassa käsin sahattua puutavaraa (Peltonen,
1991, s. 19). Verrattaessa tätä edellä kerrottua kehitystä kappaleen 3.1 hallinnolliseen historiaan, niin on ymmärrettävää, että uittoväylillä on ollut
suuri merkitys metsätaloudelle sen ajan teknologian, tietämyksen ja osaamisen pohjalta. Suomenjoen uitoissa ”puumäärä eri vuosina on ollut noin
10 000 m3 paperipuuta ja 20 000 runkoa tukkeja” (KA JKL, Fi:138, kiertokysely/ 18-19.7.1939).
Irtouitto pienissä joen uomissa tapahtui keväällä korkean veden aikaan,
(Ahtiainen & Tervonen, 2014, s. 217), silti uomia kunnostettiin. Vedenkulkua on säännöstelty uittopadoilla, joilla saatiin aikaiseksi lyhyt tulva-aalto.
Sittemmin padoilla varastoitiin vettä pidempiaikaisesti uittoa varten, kun
useampaa patoa käytettiin pidemmällä väylällä ryhmänä yhtäaikaisesti,
niin saatiin suurempi teho (Laitakari, 1960, s. 186). Suomenjoessa on ollut
yksi pato Tervakosken kohdalla ja sillä on turvattu kotitarvemyllyn toimintaa. (KA JKL, Fi:138, päätös ja lausunto N:o 4650/ 31.8.1931) Kiertokyselystä 1939 käy ilmi, että ”vähäisempää syöpymistä havaittavissa uiton
aikaisesta huonosta suojaamisesta johtuen paaluvälillä” (KA JKL, Fi:138,
kiertokysely/ 18-19.7.1939). Tällä viitattiin ilmeisesti muun muassa suisteisiin, joilla vaikutettiin tukin kulkuun uomassa. Suisteet olivat seinämiä,
jotka lievensivät tukkien törmäyksiä joentörmiin ja estivät tukkisumien
syntyä sujuvoittaen uittoa (Pakkanen, 2014, s. 390).
Perkaustyö tehtiin pääasiassa matalan veden aikaan kesäisin, syksyisin ja
lopputalvella. Työvälineitä olivat vielä 1940 – luvulla pääasiassa lapiot ja
hevoset. Perkauksessa tarvittiin myös kankia, kuokkia ja vähän muutakin,
jos piti räjäyttää. Perkauksessa poistettiin kasvillisuutta ja kiviä, räjäytettiin
vedenalaisia kallioita sekä syvennettiin ja merkittiin vesiväyliä. (Pakkanen,
2014, s. 368, 388) Perusperkauksen kohdalla ensin raivattiin ja sitten perattiin. Rannat siivottiin kaikesta irtonaisesta, jotta niillä oli helppo liikkua,
myös väylä siivottiin kaikesta irtonaisesta. Rannan kohdalla suositeltiin siivottavan 3 m alue vapaaksi pensaista ja risuista. Kaatuneet puut, rangat,
tiheät ryteiköt, korkeat kannot poistettiin ja leveiden ojien, syvänteiden
sekä vetelien soiden yli tehtiin käytävät. Raivauksessa kaikki sellaiset esteet poistettiin, joihin puut voisivat jäädä kiinni aiheuttaen ruuhkaa. Tällaisia olivat kivet, mättäät, kannot ja maasaarekkeet. Osa esteistä kierrettiin
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uittolaitteiden avulla. Pienet kivet poistettiin uomasta miesvoimalla, suuret lähtivät voimakoneilla, vinttureilla, taljoilla, vorokilla tai ”karhulla”. Vorokilla saatiin poistettua jopa tonnin painoinen kivi, se oli myös paljon halvempi käyttää kuin dynamiitti. (Pakkanen, 2014, s. 389, 392) Suomenjoen
perkaussuunnitelma ja perkauksen poikkileikkauskuvat ovat visuaalisesti
näyttävät ja yksityiskohtaiset. Vaikka asiakirjoissa ei sanallista ohjeistusta
mukana olekaan, niin kuvista voidaan päätellä, että edellä kerrotut perkaustavat ovat olleet hyvin samanlaiset niin uittoa varten tehdyissä perkauksessa kuin jokien ja koskien perkaustöissä eli tulvahallinnassa. Suomenjoen koskikohdat ja kiviset kohdat ovat rannoiltaan röykkiöittäin
täynnä uomasta poistettua kiveä ja esimerkiksi oikaistun uoman kohdalla
on joentörmän rannalla selkeä maavalli poistomaata oikaisun pituisella
matkalla (kuva 3 ja kuva 4, s. 10).

Kuva 3.

Suomenjoen Masonkoski 25.6.2020, kosken molemmilla rannoilla on suuret perkausjätekasat peruskalliota. (Kuva, K. Ahonen)

Uiton kohdalla pelkkä perkaus riitti harvoin. Uittolaitteita olivat otva,
kossa, suisteet, suistoseinät, uittorännit ja monet muut. Suisteilla ohjattiin
tukin kulkua tarvittaessa uoman muotoon vaikuttamalla. Suisteita tehtiin
kivistä (ilman laastimuurausta ja muuraamalla), rauta- ja teräslevyistä,
puusta (yksiseinäisinä, kaksi- ja useampiseinäisinä, kapulasuisteina) tai risunkisuisteina. Lisäksi puomituksilla pyrittiin ohjaamaan tukin kulkua oikeaan suuntaan (Pakkanen, 2014, s. 390, 392–393) Tukkien ei haluttu törmäilevän vääriin paikkoihin niin, että ne aiheuttaisivat sumaa ja tukoksia väylälle. Liian kovalla vauhdilla liikkuvat tukit aiheuttivat vaurioita ja ongelmia
uomassa ja väylän sivuille. Virtaaman kanssa pyrittiin olemaan tarkkoja.
Pahimpia kohtia kaivettiin ja joen uomia muokattiin muutenkin. Pahimpia
mutkia myös oiottiin, kuten Suomenjoella Luhtakosken tilan kohdalla
(Kuva 4, sivu 10). Suomenjoen perkausyhtiön osakkaiden pöytäkirjassa on
toinenkin kohta, joka kiinnittää huomion. Lauri Savi tuo ilmi kokouksessa,
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että ”perkauksesta johtuen liete kulkeutuu Nerosjärveen ja kalojen kutupaikat häviää”. Hän lupaa esittää myöhemmin korvausvaatimuksen (KA
JKL, Fa:1236, pöytäkirja TN:o 2502 Mvs He 1/ 27.2.1964). Tämä on ainoa
kerta, kun asiakirjoissa mainitaan jostain muustakin kuin veden määrää ja
laatua kuvaavin sanoin, kuten: ”haitallinen vesi”, ”tulviminen”, ”vedenkorkeus”, ”veden määrä”, ”vesitila”, ”varastoimistilavuus”, ”pohjaveden laskeminen” ja ”veden pinnan lasku”. Lauri Savi tuo ilmi, että vesi myös kuljettaa.
Toimitusinsinööri Esko Tammisen lausunnossa yksi syy vuoden 1969 Tervaojan sekä Tervajärven perkaukselle on ”turvemaitten painuminen” (KA
JKL, Fa:1236, perkaussuunnitelma ja poikkileikkaukset/ 27.2.1964). Tämä
painuminen kertoo pohjavedenpinnan laskemisesta ja maatumisen käynnistymisestä. Yli 25 vuotta hiilenkiertoa tutkineen Professori Vesalan
(2018) mukaan suo päästää ilmakehään kuivuessaan metaania (CH4) pohjavedenpinnan laskiessa liian alas. Finér ym. (2020, s. 46, 54) tuo esiin, että
lämpötilan nouseminen saa orgaanista ainesta hajottavat mikrobit aktiivisemmiksi, mikä edesauttaa typen ja hiilen vapautumista. Näin maaperässä
on enemmän huuhtoutumiselle altista orgaanista ainesta. ”Ojitusalueiden
metsien biomassan kasvun haittapuolena voi olla se, että voimistuneet turpeen hajoamisprosessit ja hydrologian muutokset lisäävät typen huuhtoutumista vesistöihin.”
Suo ei siis päästä pelkästään hiilidioksidia (CO2), vaan päästöt muuttuvat
metaaniksi pohjavedenpinnan korkeudesta riippuen. Osa Tervajärven välittömästä vaikutusalueesta on ojitettua metsätaloussuota (kuva 5, s. 10 ja
kuva 6, s. 11). Orgaaninen aines on siis maatuvaa orgaanista ainesta, kuten
kasvinosia. Kasvun edellytyksenä on oikea hiili – typpisuhde ja kun kasvin
elinkaari päättyy, niin nämä tuotteet vapautuvat jälleen muiden käyttöön
(Pankakoski, 1997, s. 73, 76, 79 – 80, 129).
Metaani on huonompi vaihtoehto näistä kahdesta vaihtoehdosta, sillä yksittäinen hiiliatomi viipyy ilmakehässä vain 3-5 vuotta, mutta metaani 12
vuotta. Metaani hajoaa ilmakehässä lopulta hiilidioksidiksi ja vedeksi. Suot
ovat hyviä hiilivarastoja, sillä maatuminen vetisessä suossa on hidas prosessi. Se on myös osaltaan hapeton prosessi, mistä syystä metaani syntyy.
Hyvin lyhyesti ja typistetysti kuvattuna: nämä kaksi edellä mainittua ainetta lämmittävät ilmakehää ja maapalloa, koska auringonvalo saa niiden
molekyylit värähtelemään ja tämän värähtelyn tuottama energia=lämpö
siirtyy muun muassa ilmankosteuteen eli veteen (H2O). Tätä kautta syntyy
kasvihuoneilmiö. Metaani lämmittää ilmakehää enemmän kuin hiilidioksidi, sillä sen molekyylirakenne on erilainen, joten se lämpenee ja lämmittää tehokkaammin kuin hiilidioksidi. (Aatola ym., n.d.)
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Kuva 4.

Kuvassa ympyröitynä oiottu joenmutka Suomenjoelta tontilta
Luhtakoski. Pohjakarttakuva on otettu QGis-ohjelmasta, johon
viety maanmittauslaitoksen kartat (Kuva, K. Ahonen). Kuvaan
on lisätty kuva alkuperäisestä suunnitelmasta vuodelta 1964
(KA JKL, Fa:1236, perkaussuunnitelma/ 27.2.1964).

Kuva 5.

Näkymä Tervajärvelle päin, kuvan päällä on peruskarttarasterikuva QGis – ohjelmasta, josta näkyy vetinen maa sekä ojitukset
laskusuuntineen (Kuva, K. Ahonen).
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Kuva 6.

3.3

Musta Paarlammiin johtavien ojitusten määrä on suuri. Osa
ojista laskee suoraan Musta Paarlammiin ja sen ojaan. (Kuva, K.
Ahonen)

Metsä- ja maatalousojien vaikutus Suomenjokeen historian kautta
Suomenjokeen laskevat monet ojat niin pelloilta kuin metsistäkin. Peruskuivatuksen hoitaa valtaojien kaivaminen ja perkaus, pienehköt pengerrykset, myös purojen vedenjohtokyvyn parantaminen on peruskuivatusta.
Paikalliskuivatusta (eli suuremman alueen kuivatusta) ovat piiri, - sarka ja
salaojitus. Peruskuivatus luo edellytyksen paikalliskuivatukselle. Säätösalaojituksella voidaan pohjaveden pinnan korkeutta säännöstellä eli sillä voidaan niin kuivattaa kuin kastella. Menetelmä myös vähentää ravinnehuuhtoumaa ja happamuutta alunamailla. Salaojitukset yleistyivät 50 – luvulla,
kun konetyön seurauksena päästiin lapiotyöstä eroon. Säätösalaojitukset
yleistyivät vuoden 1995 jälkeen, kun menetelmälle alkoi saada EU-tukea.
(Järvenpää & Savolainen, 2015, s. 22, 38 – 39) Kuvassa 7, sivu 12, on esimerkki perus- ja paikalliskuivatuksesta.
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Kuva 7.

Kuvassa ojitetut Jussinsuo ja Letonkorpi Pirkanmaan puolelta,
joiden paikalliskuivatusoja on vedetty Suomenjokeen. Suomenjoki on vahvistettu karttaan ja näkyy keskellä tumman sinisenä.
(Kuva, K. Ahonen)

Suomen ensimmäiset ojitukset mainitaan jo 1300 – luvulla. Suoviljelyn yhteydessä 1600 – luvulla tehtiin kydönpolttoa mitä ennen tuli suo ojittaa.
Säännöllinen avo-ojitus pelloilla vakiintui 1700 – luvulla. Sarkaojitukset tulivat 1800 – luvun puolivälissä, jolloin myös järvenlaskuhankkeet olivat huipussaan. Salaojitustoiminta käynnistyi 1855 ja Suomen salaojitusyhdistys
perustettiin 1918. Metsäojitukset käynnistyivät niinkin myöhään kuin 1900
– luvun alussa. Ensimmäistä lainsäädäntöä ojituksille oli jo 1734, 1820 piti
vesilaitoksia jopa poistaa kuivatustoiminnan tieltä (sahoja ja myllyjä) ja
1860 – tuli säännöksiä luvan hakemista varten. (Järvenpää & Savolainen,
2015, s. 15, 21 ; Pakkanen, 2014, s. 365)
Suomen valtio on tukenut 1920 – luvulta lähtien soiden ojittamista. Huippuvuosina soita ojitettiin lähes 300 000 ha. (Vesitalous, 2020, s. 4) Tapio
on ohjannut metsätalouden ojituskehitystä 1930 – luvulta lähtien, jolloin
valtio alkoi tukea metsäojituksia. Tapion toiminta oli huipussaan 1969, jolloin uudisojituksia tehtiin 300 000 ha. Nykyään metsäojitukseen vaikuttavat samat vesilain säädökset kuin pelto-ojituksiinkin. Tämän lisäksi on metsäojituksen osalta merkittäviä myös pohjavesien ja vesistöjen muuttumiskieltoon liittyvät sekä muut vesiensuojeluun liittyvät säädökset. (Järvenpää
& Savolainen, 2015, s. 8, 24)
Laitakarin (1960, s. 232–233) mukaan metsätaloudessa oli 1930 – luvulla
käsitys, että 100 m / ha ojaa riittää kuivatukselle, mutta määrä nostettiin
jopa 2,5-kertaiseksi. Aurauksen helpottuessa ojitus helpottui ja nopeutui,
työ oli myös halvempaa kuin ojien räjäyttäminen. (Laitakari, 1960, s. 233,
236). Käytännössä puiden kasvukauden aikana pyritään kuivatusojissa
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siihen, että pohjavesipinta on 30–50 cm syvyydellä. Tällöin kuivatusojan
syvyys on 60–110 cm maalajin mukaan. (Joensuu ym. 2012, s. 47)
Suomenjoen varrella perkausten yhteydessä mainitut Terva- ja Leppäjärvenoja (kuva 11, s. 17) löytyvät jo 1920 – luvun kartasta, joten niitä ei ole
tehty perkauksen yhteydessä 1933. Niiden vedenjohdatuskykyä on perkauksien yhteydessä parannettu. On todennäköistä, että kyseiset ojat ovat
alun perin lapiotyönä kaivetut esimerkiksi talonpoikien päivätöinä.
Perkausten ohessa Leppäjärven ojaa on kaivettu syvemmäksi, sillä vuoden
1933 perkaussuunnitelmassa on mukana Leppäjärven pinnan laskeminen
ja Leppäjärvenoja. Vuoden 1969 perkaussuunnitelmassa mukana ovat Tervajärvi ja sen pinnan laskeminen sekä Tervaoja. Tervaojan alaosa oli mukana jo vuoden 1933 perkauksessa (KA JKL, Fi:138, päätös ja lausunto N:o
4650/ 31.8.1931 ; KA JKL, Fa:1236, lausunto 2508 Mvs He 1/ 27.2.1964).
Vuoden 1969 perkausta vastustanut Kyllikki Lähteenmäki perusteli kantaansa Suomenjoen perkausyhtiön kokouksessa, ”ettei hänen osaltaan
perkaukselle ole enää tarvetta, koska hänen maalleen on kaivettu metsäojat hakkuun alullepanon jälkeen ja haitta on pienentynyt.” (KA JKL,
Fa:1236, Suomenojan perkausyhtiön kokouspöytäkirja/ 31.5.1967) Erilaisista ja erinäisistä vastustuksista huolimatta osakkaiden enemmistö oli kokouksissa aina voitolla ja perkaukset toteutettiin suunnitellusti. Lainat ja
rahoitus haettiin valtiolta, perusteluna oli alueen maanviljelyksen kehittäminen.
Maanviljelyn kannalta kuivatuksessa tärkeää on tehokas kuivatus kevätkaudella, jotta pellolle päästään töihin ja jotta kasvu lähtee nopeasti käyntiin. Suomen kasvukausi on lyhyt, roudan ja lumen sulamisvedet sekä keväinen sadanta määrittävät alueellisesti kuivatusta. Kuivatuksessa korostuu nykyään enemmän maan kantokyky työkoneiden kannalta, kuin kasvien kasvaminen ja kasvuolosuhteet. Salaojitus on vähentänyt avo-ojien
määrää ja yksipuolistanut peltojen peltoeliöstöä, toisaalta se on vähentynyt eroosion pintavalunnan mukana kuljettamaa fosforia ja on tätä kautta
parempi vaihtoehto pintavesille. (Järvenpää & Savolainen, 2015, s. 18 – 19)
Toisaalta salaojitus vaikuttaa typpipäästöihin typen liikkuessa veden mukana. Tällöin typpikuormitus saattaa näkyä mittaustuloksissa myöhemmin.
(Tanskanen, 2011, s. 28 – 29) Typpi huuhtoutuu viljelymailta pois nitraattina (pintavaluntana, salaojavaluntana ja pohjavesiin) (Koppelmäki, 2013).
Suomenjoen ojitustoimituksen yhteydessä, joka koski Suomenjoen yläosan
perkausta, perustettiin 1964 yhteinen ojitusyhtiö (liite 2) ja allekirjoitettiin
yhtiösopimus. Toimituksen piti toimitusmies Esko Tamminen. Yhtiön asioita hoiti neljä toimitsijaa, jotka valittiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtiökokous ja siinä käsiteltävät asiat määriteltiin sopimuksessa ilmoitettavan osakkaille pylväsilmoituksin vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. (KA JKL, Fa:1236, Suomenojan ojitustoimituksen kokouspöytäkirja/
27.2.1964)
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3.4

Kuivatuksen vaikutukset ympäristön kannalta
Kuivatus ympäristön kannalta muuttaa aina pysyvästi tai väliaikaisesti uoman eliöstöä. Mutkittelun ansiosta vesisyvyys ja virtausnopeus ovat vaihtelevia mikä tarjoaa erilaisten rantatörmien ja kasvillisuuksien kanssa monipuolisia suoja- ja lisääntymispaikkoja. Suoristaminen ja koskipaikkojen
perkaaminen muuttavat elinympäristön yksipuoliseksi eliöstölle. Uoman
leventäminen ja tasaaminen myös pienentää vesisyvyyttä vähäisemmän
virtaaman aikana. (Järvenpää & Savolainen, 2015, s. 19) Kuvissa 8-10, sivut
15 ja 16, on esimerkki, miten Suomenjoen uomaa on muutettu perkauksissa 1933 ja 1969.
Suomenjoen kohdalla veden lisääntymiskohdissa syntyvät putoushäiriöt
jätettiin vuoden 1933 perkauksessa huomiotta, sillä niiden katsottiin olevan vähäisiä, korkeintaan muutamia senttimetrejä. Näin ollen katsottiin,
ettei vaikutus tulvavedenpinnan korkeuteen ole merkittävä. (KA JKL,
Fi:138, päätös ja lausunto N:o 4650 31.8.1931) Järvenpää & Savolainen
(2015, s. 19) mukaan alapuolisen uoman virtaama ja tulviminen kasvavat,
kun tulva-alueita poistetaan ja uoman vedenjohtokyvyn kasvattamista lisätään. Nykyään pyritäänkin tulvien hallinnassa säilyttämään vajaakäyttöiset tulva-alueet tai palauttamaan niitä, sillä hetkellinen vedennousu pellolle ei ole kasvustolle haitaksi.
Ojitusten vaikutuksia vesistöön on tutkittu 1960 – luvun lopulta alkaen. Nykyään pohditaan ojituksien rinnalle muitakin mahdollisuuksia. Tuhkalannoitus perustuu vankkaan tutkimustietoon ja vähentää suometsien kunnostusojitustarvetta. Jatkuvapeitteisen metsätalouden mahdollisuuksia on
nostettu esille jatkuvan haihduttamisen näkökulmasta, mikä vähentää
ojien kunnostustarvetta. Vesiensuojelumenetelmiä kehitetään koko ajan,
suometsätalouden vesistökuormahaittojen hallitsemiseksi. Suometsien
ekosysteemit ovat myös tärkeässä osassa ilmastonmuutokseen liittyvissä
tavoitteissa. Valtio tukee suoekosysteemien ennallistamista, sillä niillä on
kyky, yhdessä turpeen kanssa, sitoa kasvihuonekaasuja. Ne toimivat kasvihuonekaasujen nieluna. Ojitettujen metsäpalstojen tarkastelu tulee olla
kokonaisuutta tarkastelevaa, ei kuviota tarkastelevaa ja tarkastelua tulee
tehdä valuma-alueen kautta. Hyvien metsätaloussuunnitelmien tekemiseen tarvitaan hyviä työkaluja, jotta suunnitellaan oikeita ja laadukkaita
toimenpiteitä tutkimustietoon perustuen. Kehittyvien työkalujen käyttö
vaatii osaamista ja puuntuotannon rinnalla otetaan huomioon vesiensuojelun vaatimukset, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja vaikutukset hiilitaseeseen. (Vesitalous, 2020, s. 4 – 5)

15

Kuva 8.

Yllä näkyy vuoden 1933 perkauksen yksi poikkileikkauskuva.
Joki kartoitettiin 50 m välein. Kuvassa näkyy punaisella värillä
viivoitettuna, miten luonnollinen uoma on muokattu perkauksen yhteydessä. Kohta on muun muassa Sillanmäen silta ennen
Koskipään koskea. Kohde näkyy liitteen 1 perkaussuunnitelmassa kuvien alalaidan numeroita seuraten ja kohtaa 46:50-47
katsoen. (KA JKL, Fa:138, perkaussuunnitelma ja poikkileikkaukset/ 7.12.1926) Kohtaa 46:80 on syvennetty huomattavasti ja
annettu uomalle virtauslaskumallin mukainen muoto. Tässä yhteydessä poikkileikkauskuvassa lukee esimerkiksi ”kallio”, jos
kohdassa on kalliota. Tällöin voidaan päätellä, että kuten luvussa 3.1 työtapoja luetellaan, niin kalliota on jouduttu työvälinein poistamaan. Myös Arto Stenhammar Padasjoen ladusta
kertoi, että kallion perkauksessa käytettiin poria ja poranteriä
käytiin aina kylällä teroittamassa sepällä (Stenhammar, 2020).
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Kuva 9.

Kappaleessa 3.2 mainittu Masonkoski rantojen kiviröykkiöineen
selittyy tällä kuvalla. Kuvan harmaa alue on kalliota, se mainitaan punaisena tekstinä kallio-osan alla. Vihreänharmaa väritys
on mutaa ja ruskea väri on kivisen hiekan sekaista moreenia.
(KA JKL, Fa:138, perkaussuunnitelma ja poikkileikkaukset/
7.12.1926)

Kuva 10. Masonkosken perkaukseen liittyvät poikkileikkauskuvat
15:30.16. (KA JKL, Fa:138, perkaussuunnitelma ja poikkileikkaukset/ 7.12.1926)
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Huolmannin (2020) mukaan Rummakonmutkan jälkeinen Suomenjoen
osuus, johon Leppäjärvenoja yhtyy, tulvii säännöllisesti (kuva 12, sivu 18).
Paikka on Rummakonmutkan jälkeen, Koivuniemeä vastapäätä. Stenhammar (2020) kertoi samaa, kun kohta ohitettiin kanootilla 8.6.2020.
Leppäjärven tilan omistaja kertoo Leppäjärven kuivumisen alkaneen näkyä
1970 – luvulla (Niemi, 2020). Leppäjärven pintaa laskettiin vuoden 1933
perkauksessa ja oli tiedossa, että tulvavedenpinta alenee ja aiheuttaa
232 800 m3 varastossapitokyvyn vähenemistä, mutta: ”kuten aikaisemmin
olen maininnut, Nerosjärvi, johon perkaus loppuu, on suuri ja korkearantainen säiliö, vettymisvaaraa ei sen rannoilla voi aiheutua” kirjoittaa perkauskatselmuksen 6.6.1929 tehnyt nuorempi insinööri V.V. Heikkilä. (KA
JKL, Fi:138, päätös ja lausunto N:o 4650/ 31.8.1931). Vuoden 1964 lausunnossa näkyy, että Tervajärven varastoimistilavuus ennen perkausta oli
2 928 300 m3 ja perkauksen jälkeen 2 940 200 m3, varastoimistilavuus siis
säilyi (KA JKL, Fa:1236, lausunto /27.2.1964).
Poistuneena tulva-alueena mainittakoon Masonjärvi Suomenjoessa. Kappaleessa 3.1 mainittu ”lampipullistuma” löytyy vuoden 1920 kartan avulla
(kuva 11). Kartassa näkyy Masonjärvi, mutta vuoden 1937 kartassa järveä
ei enää ole (kuva 12, s. 18). Masonjärven paikalla on kartalla jäljellä enää
vesijättö. Tästä voidaan päätellä, että ajallisesti tuolla välillä 1920–1937 on
Masonjärvi kuivunut vuoden 1933 perkauksen edesauttamana. Masonjärvi oli ennen Masonkoskea, josta perattiin peruskalliota pois 1933 (kuva
3, sivu 8). Kun vedenpinta laskee, niin lampipullistuma häviää. Masonjärvi
on myös ojitettu, sen ojat laskevat Suomenjokeen.

Kuva 11. Kartalla Masonjärvi, Leppäjärvenoja ja Tervaoja sekä Tervajärvi.
(Doria, n.d.d) Vuoden 1920 kartassa järvi on nimetty Masojärveksi, mutta raportissa käytetään sanaa Masonjärvi, sillä se on
yleisemmin käytetty termi niin puheissa kuin teksteissäkin.
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Kuva 12. Kuvassa on ympyröitynä vesijättö eli entinen Masonjärvi. (Doria, n.d.e) Punainen tähti on kohdassa, joka tulvii. Kohta on
Rummakonmutkan jälkeen Koivuniemeä vastapäätä ja Leppäjärvenojan yhtymäkohdassa.

4

SUOMENJOEN ESITTELY JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Tässä osiossa palataan nykypäivään ja tarkastellaan Suomenjokea sekä sen
tilannetta nykypäivästä käsin. Esittelyosio pohjautuu niin kirjallisuuteen
kuin paikan päällä tehtyihin havaintoihin maastokäynneillä.
Musta Paarlammin alue käsitellään omana alueenaan. Se ei ole Suomenjoen varrella, mutta kuuluu samaan valuma-alueeseen.

4.1

Suomenjoen esittely
Suomenjoki on voimakkaasti muutettu ja keinotekoinen joki. Se kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen (Ympäristöhallinto, 2018). Joki on perattu kahteen kertaan. Ensimmäisen ja toisen
perkauksen välissä on tehty myös ylläpitoperkauksia. Perkaukset ovat
köyhdyttäneet jokea elinympäristönä eri eliöstöille ja kasvillisuudelle (vrt.
kappale 3.4). Suomenjoen valuma-alue on 349,2 km2 (Value työkalu, n.d.).
Valuma-alue valittiin niin, että alueeseen tuli myös Suomenjoen Nerosjärveen loppuva osuus mukaan. Valintapiste oli Rummakonmutkassa. Riippuen siitä, mistä kohtaa Rummakonmutkaa pisteen ottaa, niin antaa valuetyökalu eri tuloksen. Tähän raporttiin otettiin valuma-alue, joka siis yltää
Nerosjärveen saakka (kuva 13, sivu 20).
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Haapanen ym. (1992, s. 11, 28) tuo esiin, että valuma-alueella tehtävät ojitukset ja muut toimenpiteet aiheuttavat vesistöjen hydrologisissa ja
muissa luonnonoloissa yksittäisen hankkeen osalta pieniä, mutta yhteisvaikutukseltaan merkittäviä muutoksia. Maa- ja metsätalous, perkaukset sekä
muu metsätalouden tehostamistoiminta vaikuttavat pienvesien tilaan.
Väylien rakentaminen, ruoppaukset ja soranotto vesialueilla vaikuttavat
niin vedenlaatuun kuin kalaston ja vesien eliöstön elinolosuhteisiin. Suomenjoen varrella on eniten ojitettua talousmetsää.
Pituutta Suomenjoella on noin 11,5 kilometriä (QGis karttaohjelman mittatyökalu) ja se sijaitsee Padasjoella Päijät-Hämeessä. Suomenjoki laskee
Paarlammilta Nerosjärveen, jonka pinta-ala on 7,8 km2, tilavuus 34,8 milj.
m3, keskisyvyys on 4,5 m ja suurin syvyys on 20,5 m (Antikainen ym., 2016,
s. 30).
Antikainen ym. (2016, s. 202) tuo ilmi, että vuonna 2009 Suomenjoki-Porraskoski ekologinen tila on ollut hyvä, vuonna 2013 tila on ollut tyydyttävä.
Tiedoissa näkyy, että pohjatietoaineisto on ollut suppea, myös kriteerit
ovat muuttuneet. SYKE:en avoin tietojärjestelmä Hertta antaa tunnuksella
35.783_v01 Suomenjoki-Porraskoski arvoksi, ettei Suomenjoki ole voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen, mutta Suomenjoki on muutettu joki.
Voimakkaasti muokatusta kohteesta toimii esimerkkinä kuva 14 sivulla 21.
Kuva pyrkii havainnollistamaan, miten uomaa on muokattu perkauksissa ja
miksi Suomenjoki on voimakkaasti muokattu kohde.
Monet kuivatushankkeina toteutetut perkaukset ja uomien suoristukset
eivät ole tulleet arvioiduiksi Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016 – 2021 (Antikainen ym., 2016, s. 38). Suomenjoki on
yksi tällainen kohde. Pohjatietoja on ollut vähän ja perkausta ei ole mainittu. Porraskoskesta mainitaan kalankulkua helpottava toimenpide (Antikainen ym., 2016, s. 112), mikä antaa kuvan siitä, että joen elinympäristökunnostuksen suunnittelu ja toteutus ovat koskeneet pääasiassa Porraskoskea ja kalojen kulkureittiä, ei niinkään Suomenjokea. Edellä mainittua
toimenpidettä ei ole toteutettu, sille on haettu lisäaikaa (Hertta, n.d.).
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Kuva 13. Suomenjoki täyttää “joki” termin määrityksen. Joen valuma-alueen tulee olla suuruudeltaan yli 100 km2 (Ympäristöhallinto,
2015). Suomenjoen valuma-alue on noin 349 km2 (Value työkalu, n.d.).
Suomenjoki-Porraskosken vesitila-arvion kokonaisluokka on tyydyttävä
(taulukko 2). Joen tyyppi Kk on ”keskisuurten kangasmaiden joet” (Antikainen ym., 2016, s. 40). Taulukossa H tarkoittaa hyvää ja T tyydyttävää.
Taulukko 2. Suomenjoki – Porraskoski, vesitila-arvio osatekijöittäin ja kokonaisluokka
Tyyppi

Kk

Fysikaalis-kemialliset tekijät

H

Biologiset laatutekijät
Kalat

T

Piilevät

-

Pohjaeläimet
-

Hymomuuttuneisuus
luokka

T

Ekologinen
kokonaisluokka,
tila-arvio
Tyydyttävä
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Kuva 14. Kuva perkaussuunnitelma kohdasta 14:90, Masonkoski (KA JKL,
Fa:138, perkaussuunnitelma ja poikkileikkaukset/ 7.12.1926).
Vihreä linja ja piiri on p= märkäpiiri eli alue, jolla vesi on kosketuksissa maa-aineksen kanssa, A = vesipoikkipinta-ala, L =
matka (m) ja I = uoman pituuskaltevuus (Järvenpää & Savolainen, 2015, s. 61). Nro 1 kuvassa vasemmalla on suunnitelman
50 m matka, nro 2 on suunnitelman poikkileikkauskuva ja nro 3
on perkaussuunnitelman 2-ulotteisesta suunnitelmasta. Kuvan
kohdassa 3 näkyy pohjan linja, joka on osa koko joen mittaista
vaaitusta. (Kuva, K. Ahonen) Kuvassa 3, sivu 8, on nähtävissä
perkauksen kivikasat, jotka Masonkoskella ovat. Masonkoskelta
on perattu peruskalliota. Raportin kappale 3 käy läpi sitä, mitä
perkaaminen tarkoittaa. Perkauksissa joen uoma käytiin läpi,
jotta saavutetaan tasaisempi virtaama ja saadaan laskettua veden pintaa tulvahallintana ja kuivatustoimenpiteenä, missä yhteydessä saatiin lisää viljelykelpoista maata käyttöön.
Tanskanen (2011, s. 18 – 20) käy opinnäytetyössään läpi Suomenjoella tutkittuja virtaamia. Mittauspisteet ovat 1 Palsanoja (Paarlammin koilliskulmasssa), 3 Suomenjoen alkupää Paarlammin polun luona, 4 Korvenniitunoja ja 19 Suomenjoen loppupää Savintien sillan kohdalla (taulukko 3, s.
23).
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Tanskanen toteaa, että virtaamahuipun aikana 26.4. Paarlammi vaikuttaa
virtaamaan. Altaan ollessa vesitilaltaan täynnä, se juoksuttaa vettä ohitseen. Kesäkaudella kun tapahtuu paljon haihduntaa, Paarlammi taas varastoi vettä, mikä näkyy niin, että Suomenjoen pisteen 3 virtaama on pienempi kuin pisteen 1. Suomenjoen alajuoksun virtaama on jopa kaksinkertainen keväällä sulamisvesien aikaan. ”Virtaamaero ylä- ja alajuoksun välillä tasoittuu virtaamamäärien pienentyessä, korostaen Palsanojan kautta
virtaavan vesimassan osuutta kokonaisvirtaamasta” (Tanskanen, 2011, s.
18). Virtaamat ovat olleet suurimmillaan 26.4. eli kevätaikaan, osa vielä
16.5., mutta syksyä kohden virtaamat hidastuvat selvästi. Pienimmät virtaamat on mitattu kesäkuussa.
Vesijaolta tuleva vesi siis varastoituu ja sekoittuu Paarlammilla jatkaen
matkaa Suomenjoelle. Paarlammilla sekoittuva vesi tulee Palsanojasta,
Musta Paarlammista, ojista ja muista vesilähteistä alueella (kuva 15, sivu
23). Musta Paarlammin virtaamia ei vuonna 2011 otettu. Pinnan korkeusero Musta Paarlammin ja Paarlammin välillä on vain 10 cm. Virtaama on
siis hidas ja kuljettaa vettä Paarlammiin tulvavetenä, kevään sulamisvesien
aikaan ja rankkasateisina ajankohtina. Suomenjoen ja Musta Paarlammin
keskiylivirtaamaa voidaan verrata Kaiteran monogrammin avulla (liite 3)
(Järvenpää & Savolainen, 2016, s. 10 – 11). Taulukkoon 4, sivu 23, ovat kirjattuna tiedot, joiden avulla Kaiteran monogrammia voidaan lukea. Suomenjoen valuma-alueen MHQ (keskiylivirtaama) on monogrammin mu𝑙
kaan noin 20 𝑠 ∙ 𝑘𝑚2 ja Musta Paarlammin valuma-alueen MHQ on noin
𝑙

25 𝑠 ∙ 𝑘𝑚2. Valuma-alue tiedot saatiin SYKE:en value-työkalulla. WEmax
eli lumen vesiarvo on molemmilla kohteilla sama. Luku on keskiarvo vuosilta 1954-1984 (Järvenpää & Savolainen, 2016, s. 11).
Tanskanen (2011, s. 28) on laskenut Suomenjoen valuma-alue ainemäärät
mittauspisteiden 1 – 19 välisillä arvoilla sekä suuntaa antavilla virtaamilla.
Osa pisteistä puuttuu tuloksista, koska luotettavaa virtaamaa ei ole saatu
mitattua ainakaan kahtena kertana. Puuttuvat pisteet ovat 4 (Korvenniitunoja 1), 7 (Suomenjoki 2), 10 (Suomenjoki 3), 12 (Suomenjoki 4), 15 (Lehtimäenoja) ja 17 (Suomenjoki 6) on jätetty tuloksista pois.
Jokinäytteiden tutkittujen muuttujien keskiarvot ja valuma-alueen ainemäärien tulokset ovat liitteessä 4, kuvassa 16. Mittauspisteet näkyvät
ARCgis verkkosovelluksen osoitteessa https://arcg.is/1K1qHX (Kartta ja
valokuvat, K. Ahonen ; Kuva Nerosjärvestä, E. Maijala). Kartassa näkyvät
myös edellä luetellut pisteet, jotka tuloksista on jätetty pois.
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Taulukko 3. Virtaamat 26.4., 16.5., 7.6. ja 28.9. Koko kuvan kartta nähtävissä osoitteessa https://arcg.is/1K1qHX (Kartta ja valokuvat, K. Ahonen)

26.4.2011
1 Palsanoja

1,75

3 Suomenjoki

2,35

4 Korvenniitunoja 4,00
19 Suomenjoki
4,10

𝑚3
𝑠
𝑚3
𝑠
𝑚3
𝑠
𝑚3
𝑠

16.5.2011
1,55
1,50
1,90
2,30

𝑚3
𝑠
𝑚3
𝑠
𝑚3
𝑠
𝑚3
𝑠

7.6.2011
1,20
0,95
0,80
0,90

28.9.2011

𝑚3
𝑠
𝑚3
𝑠
𝑚3
𝑠
𝑚3
𝑠

𝑚3
𝑠
𝑚3
0,55
𝑠
𝑚3
1,1 𝑠
𝑚3
1,2 𝑠

0,85

Taulukko 4. Tiedot Kaiteran monogrammin tulkistemiseksi.
Järvisyys
Suomenjoki
20,4
Musta Paarlammi 0,3

Valuma-alue
349,2 km2
10,8 km2

WEmax
120 mm
120 mm

Kuva 15. Kuvassa ympyröitynä Musta Paarlammi, keskellä alhaalla Paarlammi ja itäsuunnassa Paarlammiin laskeva Palsanoja. Paarlammista lähtevä Suomenjoki näkyy kuvan alaosassa tummennettuna. (Kuva, K. Ahonen)
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Suomenjoen perkauksessa uoman tavoite maksimivirtaaman (Qmax) suhteen ja uoman virtaama (Q) oli vuonna 1926 perkaussuunnitelmassa taulukon 5 mukainen (KA JKL, Fa:138, perkaussuunnitelma ja poikkileikkaukset/ 7.12.1926).
Taulukko 5. Perkaussuunnitelman virtaamia 1926.
Paikka
Savinkoski
Masonkoski
Tervakoski
Luhtakoski
Leppäjärvenoja
Tervajärvenojan alkupää
Paikka
Savinkoski
Masonkoski
Tervakoski
Luhtakoski
Leppäjärvenoja
Tervajärvenojan alkupää

Maksimivirtaama Qmax
7,31
7,31
6,00
5,33
1,27
1,08
Virtaama Q
7,36
7,36
6,06
5,50
1,43
1,15

𝒎𝟑
𝒔

𝒎𝟑
𝒔

Vuoden 1964 perkaussuunnitelman virtaamat ovat taulukossa 6. Vaikuttaisi siltä, että Luhtakosken virtaamaa nostettiin hiukan suhteessa 1933
virtaamaan ja Tervakosken virtaama on laskenut hiukan. (KA JKL, Fa:1236,
perkaussuunnitelma ja poikkileikkaukset 27.2.1964)
Taulukko 6. Perkaussuunnitelman 1964 virtaamia.
Paikka

Ylivirtaama HQ

Tervakoski
Luhtakoski
Tervajärven pään oja
Tervajärven oja

5,9
5,6
0,7
1,4

𝒎𝟑
𝒔

Tanskanen (2011, s. 26 – 27) tuo ilmi, että Suomenjoen tutkittujen muuttujien keskiarvot noudattavat veden laadullisen heikkenemisen trendiä.
Yläjuoksulta alajuoksulle päin luvut heikkenevät, sillä ne kasvavat (Sameus,
NO3 (nitraatti), TOC (kokonaishiili), DOC (liuennut orgaaninen hiili), pH (veden happamuus), alkaliniteetti (puskurikyky), sähkönjohtavuus ja väriluku). Tanskanen nostaa erikseen esiin pisteen 17, joka on kuvan 7, sivu 12,
alapuolisella alueella. Kuvassa näkyvät talousmetsäojat, joiden aluekuivatusoja laskee Suomenjokeen. Pisteen 17 humuskuormitus on kova. Suomenjoki on fosforirajoitteinen, nitraattitypen kertoessa hyvästä typen saatavuudesta. Joen alaosassa (Ala-Savin mittauspiste 19) huomataan veden𝜇𝑔
laadun muuttuminen jokimatkalla. Kokonaisfosforin keskiarvo on 19,75 𝑙 ,
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kokonaistypen osuuden ollessa 776

𝜇𝑔

𝜇𝑔

. Nitraattityppi Suomenojassa vaih-

𝑙
𝜇𝑔

telee näytteissä välillä 900 𝑙 ja 64 𝑙 , raportissa ei kuitenkaan mainita
onko kyse edelleen keskiarvosta vai vaihtelusta yleensä jokaisella näytteenottokerralla. Happamuuden minimiarvo Suomenjoella on hyvä, pH
𝑚𝑚𝑜𝑙
6,2. Kesän ja syksyn alkaliniteetin keskiarvoksi on saatu 0,125 𝑙 , sähkönjohtavuuden keskiarvo on 5,35

𝑚𝑆

𝑃𝑡

𝑚

, väriluvun keskiarvon ollessa 131 mg
𝑚𝑔

ja orgaanisen kokonaishiilen keskiarvon ollessa 19,20 𝑙 . Väriluku ja orgaaninen kokonaishiili kertovat valumavesien suuresta humuspitoisuudesta. Suomenjoen tutkittujen muuttujien keskiarvot jokinäytteenottopisteissä löytyvät liitteestä 4, kuvasta 16. Tanskasen tuloksissa näkyy, että
Suomenjoen loppupää ennen Nerosjärveä on ravinnerasittuneempi, mikä
on loogista, sillä vesi kuljettaa ja Nerosjärvi on valuma-alueen alin järvi.
Liitteessä 4, kuvassa 17 on Suomenjoen valuma-alueella (VA) syntyvät ainemäärät ja karkea virtaama.
𝑙

Taulukossa 7 on jokien vedenlaadun luokittelu (Aroviita ym., 2012, s. 50).
Suomenjoen kyseessä ollessa kyse on keskisuurten kangasmaiden joesta
(Kk).
Taulukko 7. Jokien vedenlaadun luokittelu
Muuttuja
kok. P

Kausi
vuosi

kok. N

vuosi

pH mi- vuosi
nimi

Yksikkö
𝜇𝑔
𝑙
𝜇𝑔
𝑙

Vertailuolot
E/Hy
< 15
15

Luokkarajat
Hy/T
T/V
35
55

V/Hu
85

< 335

335

800

1 400

2 400

> 5,8

5,8

5,6

5,1

4,9

Jokien vedenlaadun vertailuolojen kausi on yksi vuosi. Liitteessä 5 on
Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry:n yhteenveto näytteiden tuloksista
ja vertailu aikaisempiin vuosiin. Kevään 2020 koronarajoitteiden vuoksi kevään 2020 näytteet jäivät ottamatta. Vuoden 2016 tuloksia katsottaessa
kokonaistypen osalta Suomenjoki on Hy/T eli Hyvä/ tyydyttävä. Päästäkseen luokkaan E/Hy eli Erinomainen/Hyvä pitäisi lukeman olla alle 335. Kokonaisfosforin osalta luokka on myös Hy/T, sillä päästäkseen luokkaan
E/Hy lukeman pitäisi olla alle 15. pH:ta ei ole yhteenvedossa erikseen huomioitu, mutta jos pH on edelleen tasoa 6 ja sen yli, niin se on luokassa E/Hy,
sillä luvun pitää olla suurempi kuin 5,8. Mitä pienempi pH sitä happamempi
vesi. Suomenjoen kohdalla ei siis ole kyse happamesta vesistöstä eli happamoituminen voidaan sulkea pois (Ympäristöhallinto, 2014). Ala-Savin
mittaustulokset (mittauspiste 19) vuodelta 2011 menevät luokkaan Hy/T,
vaikka kohdalla huomataan vesistön kuormittuminen.
Tanskanen (2011, s. 30 – 36) nostaa esiin myös Korvenniitunojan tyypilliset
𝜇𝑔
pelto-ojan pitoisuudet kokonaisfosforin ollessa 48 𝑙 ja kokonaistypen

26
𝜇𝑔

ollessa 1 851 𝑙 . Hän ei kuitenkaan huomioi sitä, että ojaan liittyy metsätalousojastoa. Tanskanen käy läpi muitakin ojia: Tervaoja, Isoniitunoja,
Leppäjärvenoja, Letonkorvenoja ja Ruuttanajärvenoja. Ojille yhteistä ovat
korkeat fosfori ja typpipitoisuudet ja/tai humuspitoisuus. Etenkin typpipitoisuudet nousevat tasaisesti esiin läpi raportin.
Tanskanen (2011, s. 38 – 39) saa Bilaletdinin mallin tuloksena ominaiskuormitusluvuiksi Suomenjoen valuma-alueelle 7,6 kg P / km2/ a ja 179,2 kg N
/km2/ a. Valuma-alueelta tuleva laskennallinen kokonaiskuormitus oli
421,42 kg P / a ja 9936,64 kg N /a. Tanskanen tuo ilmi, että mallinnuksen
tulokset ovat suuntaa antavia. Vertailukelpoisempia arvoja saadakseen
Tanskanen yhdistää omat mittauksensa ja VEPS sekä Bilaletdn mallin. Näin
saadut keskiarvokuormitusluvut ovat Suomenjoen valuma-alueella 8,5 kg
P/km2/a ja 254,1 kg N/km2/a.
Tanskanen (2011, s. 29) nostaa esiin suhteessa osavaluma-alueen kokoon
ja kuormitukseen näytteenottopisteen 9 Tervaoja 1 ja Letonkorvenojan
huomattavat kuormitukset suhteessa pinta-alaan (liite 4, kuva 18). Hän
myös ynnää, että Suomenjoen fosforitilanne on hyvä, mutta typpitilanne
huono ja tasolla tyydyttävä. (Tanskanen, 2011, s. 42) Toimenpiteissä hän
kehottaa alentamaan typpikuormitusta sitä tuottavissa kohteissa, joista
maa- ja metsätalouskohteet ovat merkittävimpiä. Suomenjoen virtaamasta on vuotuisella tasolla Tanskasen (2011, s. 44) mukaan lähtöisin Vesijaosta karkeasti kaksi kolmasosaa ja suuri osa Suomenjoen vedenlaadun
muutoksesta on seurausta valuma-alueella tapahtuvasta, ihmistoiminnasta aiheutuvasta kuormituksesta.
4.2

Puhelinhaastattelut toukokuussa 2020
Oleellinen osa Suomenjokea ovat sen varrella olevat asukkaat ja mökkiläiset. Ennen suoritettavia maastokäyntejä, otettiin yhteyttä Suomenjoen
varrella olevien kiinteistöjen omistajiin ja tehtiin puhelinhaastattelu (liite
6). Haastattelun tärkein tavoite oli tavoittaa ihmiset ja informoida, että
Suomenjoen varrella liikutaan sekä kysyä lupa, jos tontti sattuu olemaan
niin, että se pitää Suomenjoen rantaa pitkin ohittaa. Samalla kartoitettiin
mielipiteitä alueen vesiensuojeluun liittyen muun muassa alustavan suunnitelman tekemiseksi.
Kyselyyn vastasi 48 henkilöä, joista osa vastasi useammankin kiinteistön
puolesta omistajuussuhteen mukaan. Kiinteistöt ja niiden omistajat, jotka
tavoitettiin Suomenjoen varrelta, oli yhteensä 55 kpl:tta. Kiinteistöjen kokonaismäärä on 65 kappaletta. Puhelimella tavoitettiin 70% tavoitelluista
henkilöistä, lisäksi kaksi tavoitettiin maastokäynneillä, mutta heille ei haastattelua suoritettu. Loput 30% olivat salaisia yhteystietoja tai kuolinpesiä.
Yksi kiinteistö antoi luvan kulkea tontin läpi, mutta ei halunnut osallistua
haastatteluun. Haastattelun sisällöt lähetettiin heille postitse tiedoksi. Yksi
vastanneista ei halunnut osallistua haastatteluun, hänet on sisällytetty
edellä mainittuun 30%:iin.
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Vastaajista 54%:lle Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry oli nimeltä tuttu
ja tiedossa, vastaavasti yhdistys ei ollut lainkaan tuttu 46% vastaajista. Yhdistyksen toiminnasta tiesi vain kaksi henkilöä.
Vastaajista 100% antoi luvan liikkua tontin läpi rantaa pitkin ja häiriötä aiheuttamatta. Yksi pyysi tiedon etukäteen, jos tontilla liikutaan. Kysymys
siitä mitä sana ”vesiensuojelu” ihmisissä herättää, toi esiin positiivisia mielikuvia. Vastaukset ovat liitteessä 7. Kenelläkään ei ollut mitään sitä vastaan, että harjoittelun yhteydessä tehdään alustavaa suunnitelmaa ja kartoitusta alueen vesiensuojeluun liittyen. Kaikkiin tavoitettuihin henkilöihin
saa myös olla vielä myöhemmin uudestaan yhteydessä esimerkiksi raporttiin liittyen ja kutsua koolle raportin sisältöjen esittämiseksi.
Majavahavainnoista kysyttäessä 79% vastanneista oli havaintoja majavista. Vastauksia majavahavaintoihin on liitteessä 8. 52% koki, että majavista on haittaa ja 48% koki ettei majavista ole haittaa tai hyötyä. Eniten
haittapuolia tuli esiin puuston kohdalla, joko majava kaataa puita veteen
tai nostaa vettä padolla niin, että vesi nousee maalle. Puiden kaataminen
ja patojen kautta veden pinnan nouseminen tulivat ilmi myös.
Kysymyksessä ”Onko tontillanne kiinteistökohtaisia vesiä, kuten jätevesiä,
joita johdetaan puhdistuksen jälkeen Suomenjokeen esimerkiksi ojan
kautta tai imeytetään imeytyskenttään?” 70% vastaa, että ei ole ja 30%
vastaa, että on. Tämä kuvaa sitä, että valtaosa Suomenjoen varren kiinteistöistä on vapaa-ajan asuntoja.
Kysymykseen siitä, miten Suomenjoki ympäristönä koetaan, vastasi 80%,
että vesi on tärkeä ja positiivinen elementti ympäristössä. Loput 20%, joihin asia ei vaikuttanut, olivat joko metsäpalstan omistajia tai henkilöitä,
jotka eivät enää ole tontillaan usein käyneet. Lähivesistön tila oli kaikille
vastanneille tärkeä asia, ainoastaan yksi henkilö ei ollut ajatellut asiaa. Kysyttäessä tulviiko vesi tontille 68% vastasi että ei tulvi ja loput 32% vastasi,
että tulvii. Noin kolmasosa (~10 %), joiden tontille vesi tulvii, sanoo tulvimisen syyksi majavat. Hauskana yksityiskohtana yksi kiinteistönomistaja
Rummakonmutkan tienoilta sanoo kohdalla tulvivan muutenkin niin, että
majavatkin näkevät hätää.
Ne, jotka eivät osallistuneet haastatteluun ja joita ei tavoitettu, heidän
kiinteistönsä kierrettiin maastokäynnillä, jos sillä sijaitsi rakennuksia ja
kyse oli piha-alueesta. Jos kyseessä oli metsä tai pelto, niin käytettiin jokamiehen oikeutta.
4.3

Suomenjoen ojat, vanhat kartat
Suomenjokeen liittyvä ojasto on kehittynyt historian kautta sitä mukaa kun
seutua on asutettu. Osion ojat on katsottu eri kartoista kuten Maanmittauslaitoksen maastokartoista, historiallisemmat kartat Kansallisarkiston
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ylläpitämästä julkaisuarkistosta, Maanmittauslaitoksen vanhat kartat palvelusta ja vanhatkartat.fi – palvelusta. Yksi kartta löytyi Kapsin sivuston
kautta (Meriluoto, n.d.).
Karttoja tutkimalla kartoitettiin mitä alueella on tapahtunut ojaston suhteen. Yksi vanhimpia karttoja oli 1700 – luvulta, mutta sen mukaan alueella
ei vielä ole muuta kuin metsää. Karttaan on merkitty kesä- ja talvitiet, jotka
ovat alueella siis polkuja ja vesireittejä.
Rummakonmutka on tunnistettava ja erottuu kaikissa kartoissa. Tätä kohtaa onkin käytetty läpi työn karttoja tutkittaessa.
Kalmbergin kartastossa vuosilta 1855 – 1856 (kuva 16, sivu 29) näkyvät jo
Luhtakosken, Jallin ja Rajalan tilat, mutta muutoin alue on tyhjää. Tervakoskella näyttäisi olevan rakennukset molemmin puolin uomaa ja Lieson
kylässä on kaksi rakennusta. 1920 – luvun kartassa (kuva 17, sivu 29) näkyy,
että esimerkiksi Jelminniemi on ollut suota.
Vuoden 1936 (kuva 18, sivu 30) kartassa suo alkaa hävitä ja Jelminniemeen
on ilmestynyt peltoa. Ojia ei näy, mutta pääsääntöisesti jokaista viljelyspeltoa kiertää kuivatusoja eli voidaan olettaa peltojen olleen ojitetut jo tuolloin. Ilmakuvissa näkyvät nykyäänkin sarkaojat Jelminniemellä. Vuoteen
1936 mennessä Suomenjoen perkauksesta oli kulunut kolme vuotta ja alueen muutos aikavälillä 1920 – 1936 on ollut melkoinen.
Vuosien 1936 – 1947 (kuva 19, sivu 30)kartoissa ei näy suurta muutosta
Jelminniemen alueella. Joko tavoiteltu muutostila kuivatuksessa ja perkauksessa oli saavutettu tai 1930- luvun lopun ja 1940 – luvun alun sodat
ovat vaikuttaneet asiaan omalta osaltaan.
Vuoden 1965 kartassa (kuva 20, sivu 31) maisemaan alkavat ilmestyä ojitukset. Tervajärven ympäristö on edelleen ojittamatta.
Vuoden 1985 kartassa Tervajärven ympäristö on ojitettu ja metsätalousojia on ilmestynyt jo muuallekin Suomenjoen ympäristöön (kuva 21,
sivu 31). Vuoden 1996 kartassa (kuva 22, sivu 32) ojitukset muistuttavat jo
nykypäivää.
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Kuva 16. Kalmbergin kartasto kuvaa alueen vetisyyttä lähes kolmiulotteisesti, selitettä kartassa ei ole (Doria, n.d.b). Pienet katkoviivat
ovat polkuja.

Kuva 17. Rummakonmutka kiertää Leppäjärven ohi kohti Masonjärveä.
1920 – luvulla Jelminniemi on ollut pääosin suota. (Doria, n.d.c)
Isopunainen katkoviivoitettu linja on kihlakunnanraja ja pienemmät punaiset katkoviivoitetut ovat kylänrajoja.
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Kuva 18. Kartassa vuodelta 1936 näkyy jo, että Jelminniemellä on sekametsää korpimaisella mutasuolla, on myös peltoa ja niittyä sekä
rahkasuota. (Doria, n.d.d) Tervakosken länsipuolella Vähä-Tervakoskella näkyy talo ja peltoja sekä niittyä tai pensaikkoa (kartassa Tervakoski sanan päällä).

Kuva 19. Vuoden 1947 kartassa (Meriluoto, n.d.) Jelminniemen alueessa
ei näy suurta muutosta vuoteen 1936 verrattuna.
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Kuva 20. Vuonna 1965 alkaa ojituksia näkyä (Vanhatkartat, n.d.). Kuvassa
kehystettynä Tervajärven alue, jossa ei vielä ole ojituksia. Korvenniitultä Jelminniemen mutkaan on yhdistävä oja sivun yläosassa.

Kuva 21. Vuoden 1985 kartassa metsäojitukset alkavat jo näkyä (Vanhatkartat, n.d.).
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Kuva 22. Vuoden 1996 kartassa ojituksia on ilmestynyt jälleen lisää.
(MML, n.d.) Mm. Korvenniitun ja Jelminniemen mutkaan yhdistävä osa on saanut lisää haaroja ja muun muassa Kusettimenkorpi on ojitettu.
4.4

Suomenjoen ojat, nykypäivä
Edellisessä kappaleessa 4.3. näkyy ojitusten kehittyminen. Metsätalousojituksia tehtiin etenkin 1960 ja 1970 luvuilla. Nykyisestä ojitetusta pintaalasta 3⁄4 on ojitettu kyseisellä aikajaksoalla. (Finér ym. 2020, s. 10)
Maankäyttöä selvitettiin karttaohjelmien ilmakuvia vertaamalla ja maastokäynneillä. Maastokäynnit tehtiin 25.5., 8.6., 25.6. ja 23.7. Maastokäynnit
kestivät pääsääntöisesti 12 h per kerta. Lisäksi Musta Paarlammilla käytiin
jo 13.5., käynti oli nopea ja kesti vain 1,5 h (ei sisällä ajomatkaa).
Karttojen tutkimisen lisäksi paikan päällä on maastokäyntien aikana havainnoitu karttoihin merkittyjen ojien paikkansapitävyyttä. Yleiskartoituksena käytiin läpi ARCQis verkko-ohjelmalla kaikki Suomenjokeen laskevat
ojat. ARCQis-ohjelman kartastoa verrattiin Maanmittauslaitoksen avoimen
tiedon kartastoon, joka tuotiin oman tietokoneen paikalliseen QGis-ohjelmaan. QGis ohjelma on avoimen lähdekoodin ilmainen karttaohjelma.
ARCQis verkkopalvelun hyvä puoli on se, että kartan voi jakaa verkon välityksellä ja sen pystyy elävöittämään kuvilla ja videoilla sekä muulla materiaalilla. Eri merkintätavoilla voi korostaa verkkokartassa eri asioita katsojalle. Maastokäynneillä käytettiin myös Maastokartta – puhelinsovellusta,
joka löytyy Google Play kaupasta.

33

ARCQis ohjelmalla piirrettiin kartalle ja laskettiin ohjelman mittatyökalulla
maankäyttötavat hehtaareina Suomenjoen varrella (taulukko 8). Samalla
ojastot saatiin kuvaavasti korostettua karttaohjelmaan alueina. Rajaus tehtiin lähellä ulointa ojaa niin, että sekä piiri, että aluekuivatusojat huomioitiin. Kaikki ojat, jotka laskevat Suomenjokeen päin, ovat mukana hehtaareissa.
ARCQis ohjelmalla tehty kartta näkyy linkissä: https://arcg.is/1KvrHG1
(Kartta ja valokuvat, K. Ahonen ; Kuva Nerosjärvestä, E. Maijala). Huomiona mainittakoon, että ARCGis:lla tehty Masonjärven aluemittaus (alla)
on tehty tiukalla rajauksella. Jos seuraa peruskarttarasterin rajoja ja ottaa
uloimmat ojat mukaan, niin alue on noin 6,5 ha.
Taulukko 8. Suomenjokeen laskevat ojastot hehtaareittain
Metsätalous
793,7 ha

Peltoa (sis. riistapellot)
105,1 ha

Niitty
21,3 ha

86 %

11 %

2%

Muu
5,5 ha (ent. Masonjärvi, vesijättö)
1%

Yhteensä Suomenjoen varrella on ojitettua aluetta noin 925,6 ha verran.
Taulukosta nähdään, että noin 86 % Suomenjokeen laskevista ojista tulee
metsätalousojista ja vain noin 11 % on maanviljelysojia eli mm. peltoa kiertäviä kuivatusojia ja kokoomaojia sekä piiriojia. Loput prosentit taulukossa
jakaantuvat niittyjen ja Masonjärven vesijätön kanssa.
Alueen suurin ojasto on määrällisesti siis metsätalousojastoa. Kyseiset ojat
on kaivettu maapohjan kuivattamiseksi niin, että pohjavesi pysyy oikealla
korkeudella talousmetsän kasvattamiseksi (vrt. kappale 3.3).
Ojat myös mitattiin Maanmittauslaitoksen karttapaikan työkalulla (Kuva
23, sivu 34). Mitat jäävät sovelluksessa näkyviin, joten ne saatiin syötettyä
Exceliin ja laskettua yhteen. Suomenjokeen päättyvien ojien pituusluku on
noin 128 626 m eli noin 129 km. Mitatut ojat olivat samat, jotka merkittiin
ARCQis karttaan. Ojien pituutta laskettaessa verrattiin QGis kartastosta
korkokuvia ja arvioitiin ojien laskusuuntia maaston perusteella. Joistakin
ojastoista puuttui joiltakin osuuksilta veden laskusuuntaa osoittava nuoli
kartalta. Peltojen piiriojia ei laskettu. Osa metsä- ja pelto-ojista yhtenee,
esimerkkinä Korvenniittu (kuva 23, sivu 34).
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Kuva 23. Metsätalousojat yhtyvät Suomenjokeen Korvenniitulta kahdesta kohtaa (pallot joen varrella) jatkaen matkaa jokeen
saakka muun muassa pelto-ojaa pitkin. Kuvassa mukana ote pituuslaskimen näkymästä, jonka pohjalla käytettiin selkokarttaa
(Kuva, K. Ahonen).
Alueellisesti suurimmat ojastot, joiden laskusuunta on Suomenjokeen
päin, ovat Suomenjoen länsipuolella olevat Leppäjärvi ja Leppäjärvenoja
sekä Pehkukorpi, Jussinsuo ja Letonkorpi (kuva 24, s. 33). Leppäjärveen
johdettua ojastoa on noin 210 ha kokoisella alueella, riippuen siitä miten
tarkasti mittatyökalua käyttää. Pehkunkorpi on noin 12 ha, Jussinsuo ja Letonkorpi ovat noin 63 ha, yhteensä ala on noin 75 ha. Huomion herättää
myös soiden määrä joen varrella (paikannimet) ja niiden tiheät kuivatusojat.
Suomenjoen itäpuolella suurinta ojastoa edustaa Tervajärvi (kuva 25, sivu
35). Tervajärveen laskevat ojat ovat noin 249 ha ja Tervajärvenoja noin 15
ha. Tervajärvenoja on linkki Tervajärven ja Suomenjoen välillä.
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Kuva 24. Kuvaan ympyröityinä yhteiskooltaan suurimmat ojastot Suomenjoen länsipuolella. Korvenniitunoja laskee Suomenjoen alkupäähän ja Rummakonmutkan tienoille kuivatusvetensä.
(Kuva, K. Ahonen)

Kuva 25. Tervajärvi ja Tervajärvenojan ojastot yhteensä noin 264 ha.
(Kuva, K. Ahonen)
Suomenjoen varrella olevat isoimmat peltoalueet kuivatusojineen ovat tasaisemman kokoisia. Mitään niin suuria eroja ei ole nähtävissä kuin metsätalousojitusten koossa. Pääsääntöisesti jokaista peltoa kiertää yleensä kuivatusoja. Jos pelto rajautuu vesistöön (joki), niin pitää jättää suojakaista.
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Etenkin jos kohta tulvii pellolle, niin on hyvä käyttää tulvatasannetta (Ympäristöhallinto, 2014). Suurimmat pellot ovat Korvenniittu noin 8,8 ha ja
Peltomäki noin 12 ha (kuva 26) sekä Tervajärvenojan varrella Niittymäki
noin 24 ha ja Jelminniemi on noin 21 ha (kuva 25).

Kuva 26. Vasemmalla Korvenniittu, joka on joen yläosassa ja oikealla Peltomäki Luhtakosken jälkeen. Punertavat alueet ovat niittyä.
Luhtakosken niityn salaojat laskevat Suomenjokeen (Kuva, K.
Ahonen)

Kuva 27. Vasemmalla Niittymäki (sijaitsee ennen Tervajärveä) ja oikealla
Jelminniemi Rummakonmutkassa (Ku, K. Ahonen)
Kappaleessa 4.1 esitellään Suomenjokea ja tuodaan ilmi, että joki on typpipainotteinen eli typpitilanne on huonompi kuin fosforitilanne. Peltojen
ympärillä oleva vesi toki kuljettaa veteen huuhtoutuneita ravinteita eteenpäin jokeen kevättulvien aikaan tai rankkasateisena jaksona, mutta alueellisesti suurin vaikuttaja Suomenjoen varrella on metsätalous ojineen. Taulukossa 9 ovat ojat lukuina, näiden ojien laskupää on suoraan Suomenjoessa kiinni (liite 9).
Taulukko 9. Suomenjokeen päättyvä ojasto lukuina
Paikka
Kaikki ojat (kpl)
Metsätalousojat (kpl)
Peltoalueelta tulevat
ojat (kpl)
Kaikki ojat
Suomenjoki

Suomenjoki
58
45
13

Tervajärvi
Leppäjärvi
(20.73 ha)
(28,68 ha)
100%
38
100%
1
100%
82%
13
93%
1
100%
18%
3
7%
0
0

128 626 m
11 500

128, 63 km
11, 50 km

37

Suomenjokeen päättyvistä ojista 13 tulee pelloilta, joihin osaan yhdistyy
myös metsätalousmetsästä tulevaa ojastoa. Ojastot muodostavat siis suuren ja laaja-alaisen verkoston maastossa. Tämä on mahdollista, kun ojien
päitä yhdistetään olemassa oleviin ojiin. Suomenjokeen liittyvän Tervajärvenojan kautta ojia yhdistyy Suomenjokeen 38 kappaletta. Pelloilta tulevia
ojia, jonka laskusuu yhdistyy Tervajärvenojaan, on alueella vain 3 kappaletta. Tervajärvenojan vieressä olevien peltojen sivut päättyvät Tervajärvenojaan, joka on näin ollen osa pellon piiriojaa. Pelloilla on oltava suojakaistat myös valtaojiin (Ruokavirasto, 2019, s. 31). Leppäjärveen päättyviä
ojia on vain yksi kappale ja se tulee metsätalousalueelta. Vastaavasti Leppäjärvestä Suomenjokeen yhdistyviä ojia on vain yksi kappale.
Leppäjärvenojan pituus on noin 400 m, Tervajärvenojan ollessa noin 2 000
m. Molempien ojien takana on paljon vettä ja ilmeisesti Leppäjärvi tulvii
enemmän liittyessään Suomenjokeen.
Luvuista puuttuvat Luhtakosken tilan salaojat, jotka laskevat suoraan Suomenjoen rantavallista jokeen. Salaojia ei kuitenkaan huomattu laskea toukokuun käynnillä, jolloin kasvusto oli matalaa ja ojien päiden merkit näkyvissä. Heinäkuussa 2020 oranssit merkkikepit olivat jo hukkuneet rantakaislikkoon. Samaisella maastokäynnillä havainnoitiin, että peltolohko oli
heinällä.
Esimerkiksi 23.7. maastokäynnin aikana kävi ilmi, että avoimessa datassa
eivät ole kaikki metsäojat. Esimerkiksi Masonjärven vieressä olevalla lohkolla 576-408-2-43 on metsäojia (Suomenjoen rannasta itään päin mäkeä
kohti), joita avoimesta kartastosta ei löydy. Sama koskee lohkon 576-4025-56 metsäojia, jotka yhtyvät Peltomäen pellon lounaiskulmassa piiriojaan,
joka laskee Suomenjokeen. Palstan 576-408-9-16 metsäojat puuttuvat kartasta kokonaan, ojat liittyvät Tervajärvenojaan.
Samalla maastokäynnillä todettiin, että toista Ruutanajärven ojaa, joka laskee lohkon 576-408-2-36 peltoa kohden, on oikaistu tai on kaivettu uutta
ojaa (kuva 28, sivu 38). Uuden oikaisun ojanpää on suorassa yhteydessä
jokeen (kuvan punainen piste). Mistä yhteys uuteen ojaan tästä kokonaisuudesta syntyy, sitä ei päästy selvittämään vaikeakulkuisen maaston
vuoksi. Tämän olisi selvittänyt helposti toukokuussa, kun kasvusto oli matalaa, mutta tuossa kohtaa työskentelyä ei pohjatietoa ollut vielä kertynyt
tarpeeksi niin, että näin olisi jo heti työskentelyn alussa osattu toimia.
Maastossa oja jatkaa kuvan 28, sivu 38, punaista pistettä kohden ja ojan
päässä on ilmeisesi laskeutus- tai lieteallas, jossa kasvaa muun muassa osmankäämiä ja vesi on hyvin levämäisen vihreää sekä seisovaa. Kohta vaikuttaa sen verran isolta työkokonaisuudelta, ollen suoraan Suomenjoen
vieressä, että tällainen oja- ja allaskaivuu tarvinnee luvan toteutukselle.
Uusi oja, joka vedetään jokeen kiinni, se vaikuttaa välittömästä vesistöön,
joten ojalle on oletettavasti tarvittu lupa sen kaivamiseen.
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Kuva 28. Ruuttanajärvestä lähtevää ojaa on oikaistu tai lisätty (punainen
piste kartalla). Uusi oja ja sen hahmotelma punaisella, kuvassa
hahmoteltuna myös liete- tai laskeutusallas. Hahmotelmien kokosuhteet eivät pidä paikkaansa. (Kuva, K. Ahonen)
Lisätietoa ojiin ja Suomenjoen yläosan perkauksessa perustettuun ojitusyhtiöön saatiin myös Päijät-Hämeen ELY-keskukselta. Tiedot olivat samat
kuin kansallisarkiston tiedostot vuoden 1964 perkauksesta. Tarkastusraportti vuodelta 1975 oli uutta tietoa, mutta kyseinen raportti on jo tässä
kohtaa niin vanha, että sen hetkisillä tiedoilla ei suoraa yhteyttä nykypäivään ole. Raportista kävi mm. ilmi, että Tervakosken paaluväli 0-12 oli liettynyt (perkaus 1969, tarkastus 1975), myös Luhtakosken tilan kohdalla oli
liettymää ennen Luhtakosken siltaa. (Laine, 2020) Kyseessä oli kohta, jossa
joen mutkat oikaistiin. Esimerkiksi 8.6.2020 (Suomenjoen lasku kanootilla)
voitiin todeta, että kohta on edelleen humuspitoista ruskeaa vettä. Kohdalla on paljon paljasta ja mutaista rantaa sekä jälkiä majavista. Luhtakoski
virtaa sen verran reippaasti, että se pitää hyvää virtaamaa yllä, mikä näkyy
muun muassa siinä mihin liete päätyy ja kertyy ajan kanssa.
Metsätalousojien pituuden tarkempaa kokonaistietoa yritettiin raporttiin
tavoitella, mutta todettakoon, että tässä kappaleessa ilmoitettujen ojastojen pituudet ovat alakanttiin ilmoitettuja, koska tulokset on saatu saatavilla olevan tiedon pohjalta (avoimet kartastot). Kävi ilmi, että myös Metsäkeskus on saman avoimen tiedon varassa (Jyrkilä, 2020). Metsänhoitoyhdistykset ja Metsäkeskus toimivat suometsätalouden parissa. Alueella on
paljon ojituksia, jotka ovat tämän luokittelun ulkopuolella. Ojitukset eivät
mene myöskään maatalousojituksiin, ne ovat metsätalousojituksia (muu
kuin suomaa).
Metsänhoitoyhdistykseen soitettaessa kävi ilmi, että yksi syy siihen miksi
kaikki metsätalousojat eivät ole kartoilla ja tiedossa on se, että maanmuokkauksen yhteydessä ojia voi korjata pienessä mittakaavassa ja tässä
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yhteydessä saatetaan kaivaa myös uusia ojia. Sitä ei ole kielletty, kun tekee
”vähäisessä määrin”. Jos kaivuumäärä on vähäistä suurempi, niin pitää ilmoittaa ELY:lle. Mäkiranta (2020) tuo myös ilmi, että Metsänhoitoyhdistys
toimii vain suomaiden ojitusten parissa.
Määrällisesti: kun yksittäinen henkilö kaivaa vähäisen määrän, on määrä
vähäinen, mutta jos pari naapuriakin tekee saman, niin määrä ei välttämättä enää ole vähäinen. Aukkohakkuiden yhteydessä saatetaan kunnostaa myös ojia vähäisessä määrin vuosi vuodelta peräjälkeen, kun aukkoja
syntyy. Käytännössä ojitusmäärä voi lopulta olla suurikin. Kunnostusojitushankkeitakin on, mutta niihin ei voida pakottaa, vaikka nähdään, että tarve
on. Maanomistaja saattaa käytännössä kuitenkin teetättää työn itse
omista varoistaan ilman byrokratiaa vähäisten ojitusten kautta. (Mäkiranta, 2020)
”Vähäinen ojitus” – terminä arvioi kuivattavan alueen kokoa suhteessa ojituksen vaikuttavuuteen. Termi pyrkii myös kuvantamaan johdettavien vesien määrää pinta – alan kautta ja vaikutuksia alapuoliseen vesistöön. Kun
ei olla sulfaatti- tai pohjavesimailla, niin vähäistä ojitusta ovat: pienehkön
metsäkappaleen ojitus, kun oja tehdään omalle maalle rakennuspaikan
kuivattamiseksi, vähäisen peltolohkon ojittaminen, peltolohkon täydennysojittaminen ja peltolohkon salaojitus. (Ympäristöhallinto, 2013)
4.4.1 Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020, referointi
Finér ym. (2020) kirjoittaa, että typen pitoisuusyhtälöissä ajallinen vaikutus
on merkitsevä, ei niinkään vuosi-muuttuja. Vuosi-muuttuja muuttui tutkimuksissa merkitseväksi, kun siihen yhdistettiin ojitus%-muuttuja. Tässä
suppeamman aineiston tutkimuksessa ojitus%-muuttujan vaikutus näkyi
ajan myötä. Vaikutus on nouseva viimeisen 35 vuoden aikana ja typenpitoisuuden nousu on sitä suurempi, mitä suurempi on ojitusprosentti.
Aiemmin metsätalouden aiheuttamaa ihmiskuormitusta suhteessa kaikesta ihmiskuormituksesta pidettiin tasolla 6%, nykyään luku on 12% typpikuormituksen kohdalla ja fosforikuormituksen kohdalla arvo on noussut
8%:sta 14%:iin. Ihmistoiminnan osuus siis kasvoi ja luonnonhuuhtouman
pieneni. Luonnonhuuhtouma on suurinta Etelä-Suomessa, samoin kuin orgaanisen hiilen luonnonhuuhtouma. Tarkasteltaessa pinta-ala yksikköä
kohden, on typen ja orgaanisen hiilen kuormitus suurinta ojitetuilla soilla
ja pienintä kangasmetsissä. Kuivatuksessa kuivuminen hävittää suokasvillisuuden ja monilta ohutturpeisilta paikoilta myös turvekerroksen, jolloin
soita siirtyy luokituksessa kangasmaiden luokkaan.
Veden virratessa jokien alajuoksulle metsäalueilta, typpikuormitus suurenee peltojen vaikutuksesta ja pienenee järvien vaikutuksesta. Typpeä pidättyy järvisedimentaation kautta ja denitrifikaation kautta järvistä ilmakehään. Lämpösumman kasvaessa kasvavat myös typen, fosforin ja orgaanisen hiilen pitoisuudet (vrt. myös kappale 3.3). Ojitusprosentti lisää
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pitoisuuksia ja suoprosentin kasvu lisää orgaanisen hiilen ja typen pitoisuuksia, mutta laskee fosforipitoisuuksia. Suoprosentin vaikutus orgaaniseen hiileen (TOC) on suurempi kuin ojitusprosentin. Ojitusprosentti taas
nostaa typen ja fosforin pitoisuuksia.
Fosforipitoisuus on laskenut selvimmin suometsissä, sillä suometsien fosforilannoitus on loppunut siirryttäessä hidasliukoisiin lannoitteisiin. Suometsien lannoitus oli runsaimmillaan 1960 – luvun lopusta 1980 – lopulle.
Pitkän aikajakson trendianalyysissa 41 vuoden ajalta huomattiin, että kuudella nousevan orgaanisen hiilen valuma-alueella myös kokonaistypen pitoisuudet nousivat. Tämä johtui orgaanisen typen osuuden noususta alueilla. Orgaanisen typen ja orgaanisen hiilen pitoisuudet korreloivat keskenään eli humusyhdisteiden huuhtoutumista ajavat tekijät ovat yhteisiä,
sillä tutkimuksessa kuvaajat kuvansivat humusyhdisteiden huuhtoutumista.
Sateisina vuosina orgaanista hiiltä huuhtoutuu enemmän, jolloin orgaanisen hiilen pitoisuudet voivat kaksinkertaistua verrattaessa kuivimpiin vuosiin. Kokonaistyppi korreloi voimakkaasti orgaanisen typen kanssa. Tulokset antavat viitteen siitä, että sekä suot ja niiden ojitukset voimistavat typen ja orgaanisen hiilen huuhtoutumista vesistöihin. Vuodenaikoihin liittyvät trendit kuvaavat, että valunnan nousu vuodenaikaisvaihtelulla tarkasteltaessa painottui talvikauteen ja kevääseen, keväästä huomattiin myös
kevättulvien aikaistuminen. Valunnan kasvu ja orgaanisen hiilen sekä typen pitoisuuksien kasvu (alkutalvi ja kevät) ajoittuivat samalle aikajaksolle,
mutta myös loppusyksyyn. Leutoina talvina ainevirtaamat voivat kasvaa
kasvavien vesimäärien ja pitoisuuksien takia. Lämpötilan nousu vaikuttaa
muun muassa niin, että syyssateiden myötä vesistöihin huuhtoutuu enemmän orgaanista ainesta, sen hajoamisen maaperässä voimistuessa. Tämä
vaikuttaa osaltaan orgaanisen hiilen ja typen huuhtoutumiseen. Syystulvien suurissa vesimäärissä orgaanisen hiilen osuudet olivat paljon suurempia hajoamisprosessien takia kuin vastaavissa tulvissa keväällä. Lämpötila
ja voimistuneet hajoamisprosessit tuottavat enemmän huuhtoutumiselle
altista orgaanista ainesta, jota etenkin tulvavedet huuhtovat metsistä ja
soilta.
Ojitusprosentti vaikuttaa typen huuhtoutumiseen niin, että jos ojitusprosentti nousi 10%:sta yli 50%:iin, niin keskimääräinen typpipitoisuus kaksinkertaistui. Ojitusalueiden metsien biomassan haittapuolena voi olla se,
että ne lisäävät typen huuhtoutumista vesistöön, kun turpeen hajoamisprosessit ja hydrologian muutokset voimistuvat. Korkeammat typpipitoisuudet painottuvat enimmäkseen maille, joilla turvemaiden ojitusprosentti on suurin (> 65%). Monen tutkimuksen mukaan typen ja orgaanisen
hiilen virtaamat ovat kasvussa muuttuvan ilmaston myötä lämpötilojen kohotessa ja hydrologisten olosuhteiden äärevöityessä. Orgaanisen aineksen
huuhtoutumisprosessien voimistuessa globaalisti, on laajoilla alueilla aiheutunut vesistöjen tummumista etenkin pohjoisella pallonpuoliskolla.
(Finér ym., 2020, s. 10, 30 – 32, 34, 37 – 38, 40, 44, 46, 47 – 50, 54 – 55, 58
)
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4.5

Suomenjoen majavat
Maa-aineksen huuhtoutumiseen alueella vaikuttaa myös ilmeisen hyvinvoiva majavayhteisö. Maastokäynnillä 8.6. Suomenjoki laskettiin kanootilla, jolloin saatiin parhaat pesähavainnot (liite 10). Kaikki pesät eivät olleet aktiivisia. Jelminniemellä, majavan ruokalautoista (kuva 30) päätellen
aktiivisia pesiä oli kolme tai neljä kappaletta.
Majava liikkuu mielellään vedessä, mutta sillä on myös ravinnonhakupolkuja (kuva 29), jotka ovat iltahämärässä ahkerassa käytössä. Majavan liikkuminen kuivalla maalla on lyllertämistä ja ne kantavat sylissään oksia tai
pilkkomiaan runsaan puolen metrin pituisia runkoja, joita on helppo siirtää
ja kuljettaa. Isoista rungoista jyrsitään vain kuori. (Nummi, 2015, s. 20).
Aktivisuudesta kieliviä jälkiä oli eniten pesien ja patojen lähellä (kuva 30 ja
31, sivu 42). Tämä näkyi etenkin polkuina tai ojastoina, jotka olivat kuin
kaislikkoon häipyviä käytäviä (kuva 29, 32 ja 34).

Kuva 29. Majavan kaivamaa ojastoa 8.6.2020 Jelminniemellä. Ojastot
johtavat ravinnon luokse. (Kuva, K. Ahonen)

Kuva 30. Jelminniemen majavapato kestää kävelyn ja ihmisen painon.
Patoa on purettu keskeltä. Vesi kiertää padon päästä pajukon
kautta. Alueella hyppi kaloja. Majavan pato saattaa joskus
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muodostua esteeksi kalojen liikkumiselle (Määttäinen, 2004, s.
5). (Kuva, K. Ahonen)

Kuva 31. Majavan ruokalautta joessa. (Kuva, K. Ahonen)

Kuva 32. Taustalla Tervajärven majavapesä ja edustalla Rummakonmutkan majavanpesä. (Kuva, K. Ahonen)

Kuva 33. Jelminniemeä ja kaislikkoista sekä mutaisia rantoja, joilla oli jälkiä majavasta runsaasti. (Kuva, K. Ahonen)
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Kuva 34. Metsä-Savin ja Jelminniemen välissä kaivelujälkiä. Kaislikossa
näkyi majavan mentävä aukko kasvillisuudessa.
Liitteestä 10 näkyy, että majavien toiminta on runsainta Jelminniemellä.
Majavien ojastoja ei kartoitettu, koska se olisi kokonaan oma työnsä. Majavat kuitenkin kaivelevat mielellään jo olemassa olevia ojia sekä tekevät
uusia, mistä syystä osa kaivuukohdista näkyy tuoreina ojina. Kivikkoisilla
rannoilla ja niissä kohdin Suomenjokea, jossa on peruskalliota, niillä majavan toiminta oli vähäisempää ja paikallistenkin havainnot keskittyivät pääasiassa majavan ravinnon hakuun (puiden kaataminen rannoilta).
Huono puoli majavan kaivelussa on se, että kiintoaines pysyy liikkeellä ja
riippuen vuodenajasta sekä Suomenjoen virtaamasta kiintoaines voi liikkua pitkänkin matkan ajan kanssa. Pääsääntöisesti majava kuitenkin kaivelee alueitaan niin, että sen ojastosta irrottama maa-aines jää padon taakse
ja painuu joen pohjalle ollen näin poissa altaiden välisistä puroista. Majava
kerää patoonsa puuta ja mutaa 5-10 m3, pato kuitenkin pidättää majavaaltaan pohjalla monta tuhatta kuutiota lietettä. On laskettu, että vesistön
lietettä voi kerääntyä majava-altaiden pohjalle määrä, joka levinneenä tasaisesti puroihin vastaisi noin 40 cm:n mutakerrosta (Nummi, 2015, s. 14).
Kaivaminen tapahtuu etujaloilla, joissa on terävät kynnet ja maa-aines
työnnetään pois takajaloilla. Majavan pesässä on kaksi huoneistoa, joista
toinen on ruokailua varten veden äärellä ja toisessa ylempänä nukutaan.
Makuuhuoneen pohja on peitetty säännöllisen kokoisilla ja muotoisilla lastuilla, joita majava tekee jatkuvasti lisää ja pesee niitä joka päivä (Nummi,
2015, s. 17, 51).
4.5.1 Suomenjoen majavat, toimenpide-ehdotukset
Tulisi selvittää miltä osin runsas majavakanta rasittaa eniten vesistöä ja
missä suurin haitta syntyy. Ennen toimenpiteiden suunnittelua tulisi ottaa
yhteyttä maanomistajiin, joiden alueella majavapadot ja -pesät ovat sekä
käydä läpi niiden hyödyt ja haitat. Padon purkamiseen vaaditaan maanomistajan lupa. Tästä huolimatta padon saa Suomenjoen alueella purkaa
vain 15.6.–31.10. välisenä aikana. Muina aikoina padon tai pesän
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rikkomiseen pitää olla Riistakeskuksen lupa. Päätöksiä tehtäessä tulisi sopia myös ympärivuotisesta seurannasta ja tahosta tai tahoista, jotka sitä
tekevät. (Riistakeskus, 2019) Padon purkaminen lähinnä siirtää ongelmaa
tai jopa pahentaa ongelmaa, jota majavat alueella mahdollisesti aiheuttavat. Vesi- ja kanalinnut hyötyvät tilanteesta, metsätalousalueet taas voivat
kärsiä haittaa (Riistakeskus, 2019). Jos hyötyalue on kiinni majavan muokkaamalla alueella, eli lähinnä jokea, on haitta metsätaloudelle todennäköisempää, jos kohdalla on alavaa rantamaata.
Suomenjoen alueella maanviljely joen varrella on vähäistä nykypäivänä ja
painottuu joen yläjuoksulle Pellin tilalle ja alajuoksulla Suomelan tilalle
joen välittömässä läheisyydessä. Iso osa Suomenjokea reunustavista pelloista on metsätalouden lisäksi hyötyheinällä, riistapeltona tai kasvaa vapaasti. Ruskein vesi virtaa Jelminniemellä ja Rummakonmutkassa, tähän
kohtaan yhdistyvät myös Leppäjärvenojan virtaama. Tätä kohtaa tulisi käsitellä ongelmakohtana, koska monta asiaa yhdistyy samassa kohdassa.
Joen virtaus kiihtyy huomattavasti alajuoksua kohti virratessaan, Rummakonmutkassa virtaus on hidas (havainnot silmämääräiset ja tehty maastokäynneillä).
Majava ei ole yksin vastuussa humuspitoisesta jokivedestä. Perkaukset
ovat edesauttaneet tilannetta veden huuhtoessa paljaita rantoja ja kun
luonnolliset pohjapadot eli kosket kivineen on perattu pois. Joessa liikkuu
lietettä, jonka huomaa rannoilla, kun painaa esimerkiksi melan joen pohjaan. Pohjasta nousee ruskea ”humus- tai lietepilvi”, joka laskeutuu hitaasti. Joen kyseessä ollessa tulee muistaa, että yläjuoksun asukkaat harvemmin näkevät ja kokevat samoja haittoja kuin alajuoksun asukkaat. Katselmuksia tulisi tehdä yhdessä patikoiden niin, että kaikilla on sama ja kokonaisvaltainen kuva alueesta sekä sen vesistön tilasta. Tulisi myös pohtia
pitäisikö majavakantaa säännöstellä esimerkiksi niin, että Jelminniemellä
ja Rummakonmutkassa ei majavia olisi ollenkaan. Voidaanko Tervajärven
ja mahdollisesti Leppäjärvessä olevat majavat ”eristää alueilleen”, miten
niiden kulkua ja kaivelua Suomenjokeen voidaan estää ja ehkäistä? Ympärivuotista seurantaa tehtäessä tulisi havainnot kirjata ylös säännöllisesti
yhdessä sovituilta alueilta tai kohdista. (Huomaa lukea myös yhteenvedon
osuus majavista, kappale 6.)
4.5.2 Toimenpide-ehdotukset Suomenjoki
Suomenjoen varrella, sen välittömässä läheisyydessä, on metsätaloutta
86% alueen maankäyttöasteesta. Suometsätalouteen liittyvää teoriaa käsitellään kappaleessa 4.6. Musta Paarlammin kohdalla. Tässä kappaleessa
käsitellään teoriaa toimenpide-ehdotuksen näkökulmasta.
Suomenjokeen laskee 58 kappaletta ojia, jotka ovat verkostona levittäytyneet laajalle alueelle. Tämän takia toimenpide-ehdotuksen ja -ratkaisun pitää myös olla iso kokonaisuus, joka kattaa isoa aluetta. Käytännössä kauimmaisten ojastojen vesi, ja sen vaikutukset, eivät yhden kasvukauden aikana
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Suomenjokeen saakka välttämättä ulotu, mutta ajan kanssa tilanne on toinen. Joen kyseessä ollessa puhutaan valuma-alueesta, joka Suomenjoen
kohdalla on noin 349 km2. Alue syntyy, kun vesistöt linkittyvät toisiinsa ja
termi kuvaakin veden valumista. Vaikka kansallisarkiston historiatiedoissa
kuvataan Suomenjokea vähättelevästi lähes puroksi eikä alaveden aikaan
poistettava vesimääräkään ole saanut painoarvoa, koska joki ei ole kulkuväylä (KA JKL, Fa:138, välilausunto Hämeen Läänin maaherralle/ 27.2.1931
; KA JKL, Fa:138, Päätös N:o 4650/ 31.8.1931), niin puro tai puron tapainen
Suomenjoki ei ole, kuten sen valuma-aluekin osoittaa. Joessa on kyse
muustakin kuin pelkästä vedestä. Se on osa ekosysteemiä, jossa on elämää.
Voimakkaasti muokatuissa kohteissa tavoitteena on saavutettavissa oleva
hyvä ekologinen tila, jossa toteutuvat teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoiset hydrologis-morfologiset parantamistoimenpiteet (Antikainen ym.,
2016, s. 33). Luonnontilaiselle joelle tyypillistä ovat koski- ja suvantopaikkojen vaihtelu, erisyvyiset ja levyiset alueet, eliöstön vapaa liikkuminen
(mm. kalat), uoman tulviminen ja rantavyöhykkeen monimuotoinen kasvillisuus. Jokiuomaan huuhtoutuu maa-ainesta, joka kulkeutuu virran mukana ja luo joen uomaan elämää. (Ympäristöhallinto, 2015) Uoman luontaisessa palautumisessa uusi mutkittelu alkaa pitkän ajan kuluessa. Samalla uoman ekologiset olosuhteet elpyvät. Eroosio on luonnollinen ilmiö,
joka voi muuttua haitalliseksi, jos alueiden kuivatustarve johtaa siihen, että
uoma tukkeutuu haitallisesti, vedenjohtokyky vähenee tai kuivatussyvyys
pienenee. Eroosiota voidaan myös käyttää apuna uuden mutkittelukehityksen aikaan saamiseksi tekemällä uomaan suisteita. (Järvenpää & Savolainen, 2015, s. 20, 70)
Kun uomaa muutetaan ja sen pohjaa levitetään, niin vesisyvyys yleensä
pienenee vähäisen virtaaman takia. Suoristaminen aiheuttaa eroosiota,
joka syntyy, kun uoman kaltevuutta ja virtausnopeutta kasvatetaan (vrt.
liite 1). Tämä samentaa ja kuljettaa lietettä uoman alapuoliseen vesistöön,
mikä taas aiheuttaa kunnostustarvetta. Kunnostus taas palauttaa ympäristön kannalta yksipuolisen tilan, mikäli noudatetaan ainoastaan alkuperäisen suunnitelman periaatteita. Perkaukset ovat tehneet uomista yksipuolisia virtausväyliä, joissa on elinympäristöjä vain harvoille eliöille (Kauppinen, Yrjänä & Sarajärvi, 2013, s. 12). Luonnonmukaisen vesirakentamisen
näkökulmasta perkaushankkeen tavoitteena tuleekin olla uoma, joka vaatii
mahdollisimman vähän ylläpitoa. Uoman muotoutuessa luontaisen kehityksen kautta, on elintilaa enemmän muullekin vesieliöstölle. (Järvenpää
& Savolainen, 2015, s. 19 – 20) Kunnostustarve siis aiheuttaa kierteen, joka
ei korjaa itse ongelmaa, se vain siirtää sitä.
Järvenpää & Savolainen (2015, s. 19 – 20) mukaan tulva-alueiden poistaminen ja vedenjohtokyvyn kasvattaminen lisää alapuolisen uoman virtaamia ja tulvimista. Uittojen seurauksena monen vesistön alivedenpintaa on
laskettu tulvavedenpinnan pysyessä ennallaan, jolloin tulvavesivaraston
koko pienenee (vrt. Leppäjärvi ja Leppäjärvenoja) (Kauppinen, Yrjänä & Sarajärvi, 2013, s. 36). Nykyään vajaakäyttöisiä alueita otetaan tulva-alue
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käyttöön joko säilyttämällä ne tai palauttamalla niitä. Jos alueella on vettymishaitoista kärsiviä peltoja, niin niiden käyttötarkoitus tulisi pohtia uudelleen. Niitä voidaan käyttää suojavyöhykkeinä, kosteikkoina tai tulvaalueena. Myös metsämaiden ojituskunnostuksissa käytetään nykyään parasta saatavilla olevaa tekniikkaa (BAT = best available technic), johon luetaan virtaamanhallintarakenteet, lietekuopat, laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, suojavyöhykkeet ja kosteikot (Järvenpää & Savolainen, 2015,
s. 25).
Kuten aiemmin on todettu, on Suomenjoessa uitettu tukkeja. Esimerkiksi
Iijoella on ennallistamista tehty palauttamalla kiviä koskipaikkoihin, mikä
on palauttanut joen ”kaavamaista” purkamista takaisin luonnontilaan.
Koskia on myös suunnitelmallisesti rakennettu uudelleen, huomioita on
kiinnitetty jokiuoman monimuotoisuuteen ja maisemaan. Ennallistamisessa on huomioitu myös seikkoja, kuten konekaluston kuljettajan kokemus ja pätevyys. Kunnostustyössä on myös törmätty kiinteistörajaepäselvyyksiin, jotka on selvitetty ennen työn aloitusta. Näitä epäselvyyksiä voi
syntyä, kun uomaa muutetaan, mutta paperilla kiinteistö pysyy alkuperäisen uoman mukaisella paikalla. (Kauppinen, Yrjänä & Sarajärvi, 2013, s. 12
– 13) Iijoen kunnostustöissä koskia on palautettu ja kivetty sekä kalojen
kutupaikkoja on palautettu. Työtä on tehty useammassa vaiheessa, toisessa vaiheessa on hävitetty rantojen kivipenkereitä palauttamalla niitä takaisin koskiin. Työ on vaikuttanut merkittävästi myös maisemaan. Esimerkiksi Kouvanjoen koskiin saatiin hitaammin ja kiivaammin virtaavien kynnyspaikkojen vuorottelua. Tässä kohtaa tehtiin myös ensimmäinen merkittävä järven nosto. Sen yhteydessä todettiin, että latva alueella olevan suuren järven pintaa piti nostaa vähitellen ja sen aikana piti uomaan juoksuttaa vettä ohituskanavan tai putken avulla, ettei uoma tyhjene. Iijoen yläosassa tehtiin kunnostustöinä myös pohjapatoja. Järvien vedenpinnan
noston yhteydessä piti ensin puhdistaa rannoilta suuriakin alueita (yli 50
ha). Poistettu maa-aines sijoitettiin maisemallisesti ja läjittämistä vältettiin. (Kauppinen, Yrjänä & Sarajärvi, 2013, s. 21, 35, 39) Järvennostoja tehtäessä tulee huomioida ennakkoon kerrannaisvaikutus, jos on peräkkäisiä
järviä, joiden alapuolella on veden pintaa nostavia patoja. (Kauppinen, Yrjänä & Sarajärvi, 2013, s. 36)
Suomenjokeen johtavat 58 ojaa verkostoineen ovat hyvä perustelu kosteikon perustamiselle. Kosteikolla tarkoitetaan luontaista tai rakennettua
vesialuetta. Kosteikkoja on kunnostusojitusten vesiensuojelussa käytetty
lähinnä silloin, kun suunnittelussa on havaittu siihen sopiva luontainen
paikka, esim. vanha järvikuvio tai tulvaniitty. Kosteikon tulee olla aina veden vallassa tai märkä ja kostea muulloinkin kuin ylivirtaaman aikana. Kosteikko toimii ravinteita pidättävänä vesiensuojelualueena, kun kosteikkoala on vähintään 1…2% valuma-alueesta. Veden virtauksen tulee olla alueella hidas ja tasainen. Hankkeen voi toteuttaa yhdessä ELY-keskuksen
kanssa. Jos kosteikkoa määrittelevät ehdot eivät täyty sellaisenaan (peltoa
yläpuolisella valuma-alueella 10%, kosteikon vähimmäispinta-ala 0,5%),
niin ELY keskus harkitsee asiaa erikseen ja voi silti antaa luvan harkintansa
mukaan. (Järvenpää & Savolainen, 2015, s. 34, 100, 120) Value-työkalulla
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katsottuna Suomenjoen koko valuma-alueen pinta-alasta on viljelysmaana
2,2% (sulkeutuneita metsiä on 62,6%) (Value, n.d.). Suunniteltava kosteikko ei kuitenkaan koske näin suurta alaa, vaan keskittyy korjaamaan
Suomenjoen oikaisuista ja perkauksista aiheutunutta pitkäkestoista ongelmaa, mikä rasittaa alinna sijaitsevaa Nerosjärveä (kuva 35).

Kuva 35. Rehevöitynyt Nerosjärven jokisuisto, kuva on otettu kohdasta,
johon joen uoma laskee (kuvassa keskellä). Kohta mataloituu ja
on nykyään kuivimpaan kesäaikaan hankalasti ohitettavissa
moottoriveneellä. Kohdassa pitää työntää vene alueen ohi käsivoimin. Moottoria ei voi käyttää. Tilanne kuvastaa lietteen kertymistä. (Maijala, 2020 ; Kuva, E. Maijala)
Kosteikko pidättää osaltaan ylimääräisen kasautuvan aineksen eli kiintoaineen (liete), se vaikuttaa virtaamaan, vähentää uomaeroosiota ja edistää
kiintoaineksen laskeutumista. Kosteikon pysäyttäessä ja pidättäessä kiintoaineksen saadaan pysäytettyä myös ravintoaineiden kulkeutuminen ja
etenkin fosforin kulkeutuminen, joka on usein maa-ainekseen sitoutuneena. Kosteikko pidättää myös torjunta-aineita ja raudan pitoisuuksia vedessä. Tärkein puhdistusprosessi kosteikossa on liukoisen (veteen liuenneen) ravintoaineen pidättäminen biologisilla ja kemiallisilla reaktioilla (reaktiot vedessä elävän mikrobiston ansiosta ja esimerkiksi typen poistuminen kaasuna ilmakehään denitrifikaation avulla, joka on kemiallinen reaktiosarja) sekä pidättyminen kasvustoon. Kasvusto myös vapauttaa ravinteita lakastuessaan ja kuluttaa happea. Kosteikon tärkein ominaisuus onkin veden viipymä. Tutkimusten mukaan ravinteiden pidättyminen kosteikoissa on selvästi tehokkaampaa kuin laskeutusaltaissa. (Järvenpää &
Savolainen, 2015, s. 34, 70, 95) Kosteikon huoltotoimenpiteet huomioivat
kasvuston ravinteita muun muassa niin, että rannan kaislikoita niitetään
ajoittain ja niittojäte viedään pois veden ääreltä.
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4.6

Kosteikon perustaminen ja kohteen valinta
Jotta kosteikosta saadaan monimuotoinen, niin siinä tulisi olla erilaisia
vaihteluita ja erikorkuisia paikkoja kasvillisuudelle kasvaa. Yleensä vesisyvyys on 0,5…1,0 m ja sen matalimmissa osissa alle 0,5 m. Veden virtausta ohjataan ja pitkitetään erilaisilla saarekkeilla sekä niemekkeillä jottei synny oikovirtauksia. Kosteikko lisää maiseman ja luonnon monimuotoisuutta. Lintulajisto monipuolistuu ja alueelle saattaa palata sieltä jo kadonneita lajeja. Niemet, saaret ja penkereet liitetään osaksi olemassa oleviin maaston muotoihin, muodot ovat kaarevia ja loivarantaisia. Kosteikon
avoimen veden pintaosa syntyy vedenalaisilla pohjakynnyksillä, jotka kulkevat kosteikon poikki ja ovat tarpeeksi leveät kestääkseen veden virtausta. (Järvenpää & Savolainen, 2015, s. 96; Hagelberg, Karhunen, Kulmala & Larsson, 2009, s. 12 – 13, 24) Vesiensuojelun näkökulmasta käsiteltävä alue on iso. Kosteikon voi helpoiten perustaa entiseen järvikuvioon,
joka tässä tapauksessa olisi Masonjärvi, joka on ennen Masonkoskea (kuva
35, 36 ja 37).

Kuva 36. Kuvassa entinen Masonjärvi, joka on ennen Masonkoskea.
(Kuva, K. Ahonen)
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Kuva 37. Maanmittauslaitoksen ilmakuva vuodelta 2018 kohteesta
Masonjärvi (Paikkatietoikkuna, n.d.)

Kuva 38. Masonjärven näkymää 8.6.2020. Vanha järvi voisi toimia kosteikkona, tällä hetkellä joki virtaa suorana uomana sen läpi.
(Kuva, K. Ahonen)
4.6.1 Kosteikon perustamisen prosessi
Tässä käydään lyhyesti läpi TEHO-hankkeen käytännönohjetta niin, että
sen sisältöihin tutustutaan Suomenjoen näkökulmasta. Kosteikon perustamiseen liittyvä prosessi on kuvattu lyhyesti liitteessä 15. Hakemuspohja
kosteikon perustamiseksi pienelle alueelle, kuten pellolle, löytyy sisältöotsikoineen kaksisivuisesta liitteestä 16. Kun haetaan isomman alueen lupaa,
niin tehdään vesitaloushankehakemus, jonka pohja on liitteessä 17. TEHOhankkeen toteuttamassa ”Käytännön kosteikkosuunnittelu”-materiaalissa
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on tarkempaa ohjeistusta siitä, miten kosteikon perustamista lähestytään.
Linkki materiaaliin löytyy tämän työn lähteistä.
Hehtaareina Suomenjoen koko valuma-alue on 34 900. Masonjärven koko
on 5,5 – 6,5 ha riippuen miten alueen ulkorajan vetää. Käytettäessä kokoa
5,5 ha olisi kosteikon vaikutusalue 550 ha ja käytettäessä kokoa 6,5 ha on
kosteikon vaikutusalue 650 ha. Kuvassa 39, sivu 51, näkyy minkä kokoisesta valuma-alueesta kosteikon kohdalla olisi kyse. Masonjärven keskipiste on taulukon 10 koordinaateissa.
Taulukko 10. Masonjärven koordinaatit EPSG:3067 (QGis karttaohjelma)
Itä
388975.518

Pohjoinen
6798807.742

Kosteikon suunnittelu alkaa
Käytännössä kosteikon suunnittelu ja toteutus vaatii aikaa, sillä ensin tehdään maastokäynti maanomistajien, suunnittelijan ja viranomaisen
kanssa. Asiasta informoidaan lähinaapureita ja joen kyseessä ollessa on
hyvä pitää joen varren kiinteistöjen omistajat ajan tasalla projektin suhteen. Kun alustavasti tiedetään, että kosteikon toteuttaminen on mahdollista, niin suunnittelua tehdään haetun rahoituksen näkökulmasta. Ennen
alustavaa suunnittelua, joka joudutaan joka tapauksessa tekemään, sovitaan mahdollisesta alueen vuokraamisesta sopimuskauden ajaksi, etenkin
jos kyse on pellolle perustettavasta kosteikosta, joka ei ole vastuutahon
omistuksessa. Suunnitelma pitää olla, vaikka ei haettaisi ulkopuolista rahoitusta vaan rahoitus järjestyisi muuten. Kun alustava suunnitelma on valmis, niin pidetään toinen kokous ja jos edelleen kosteikon perustaminen
on mahdollista, niin alkaa konkreettinen suunnittelu, jonka yhteydessä on
jälleen maastokäynti. Tällä käynnillä määritellään kosteikon konkreettinen
sijainti. Tässä kohtaa aloitetaan myös lupien hakeminen suunnitelman
pohjalta.
Maanomistajan lupa suunnittelulle ja perustamiselle tarvitaan aina. Jos
alueella on osakaskuntia tai -kunta, niin tulee olla yhteydessä myös heidän
yhteyshenkilöönsä. Tarvittaessa ollaan yhteydessä myös AVI:in eli aluehallintovirastoon jos suunnitelma koskee vesistöä, muuttaa vesistön pinnantasoa tai maata läjitetään enemmän kuin 5 00 m3.
Tiedottamisessa huomioidaan naapurit aina ja koko projektin läpi. Kosteikon perustaminen ei saa aiheuttaa tulvia peltoalueille tai kauemmaksi
metsäalueillekaan. Suunnittelussa tulee huomioida luonnonsuojelualueet
sekä vaikutukset niihin ja kartoittaa alueen eläimistöä sekä kasvillisuutta
(ks. liite 15 ja 17). Etenkin uhanalaiset lajit tulee kartoittaa ja tulee tarkistaa, ettei alueella ole muinaismuistoalueita. Mikäli kohde olisi asemakaava-alueella ja/tai taajamassa, niin oltaisiin yhteydessä myös kuntaan.
Kaikki nämä asiat tulee huomioida lopullisessa suunnitelmassa.
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Kosteikon mitoitus ja virtaama
Kosteikon mitoittamisessa ja käytännön suunnittelussa käytetään ammattilaista ja ammattimaista tahoa. Tässä kappaleessa esitetään ideaa ja ajatusta aiheeseen ymmärrettävästi.
Kuvassa 39 on alustava kosteikon mitoitus, kosteikko kattaa koko Suomenjoen yläpuolisen osan, jolla vesiensuojelullinen ongelma muodostuu (liete,
eroosio, ravinteet ja rapautuminen sekä majavat). Kosteikkoalue pitää
myös vaaittaa ja virtaama alueella laskea. Suunnitelmassa tulee huomioida
korkeimman tulvan aikainen veden virtaama, joka näkyy kuvassa 40, sivu
52.

Kuva 39. Valuma-alue kattaa koko Suomenjoen yläosan ja on kooltaan
noin 585 ha. Valuma-alue seuraa alueen korkeimpia huippuja.
Suomenjokeen päättyy kuvan valuma-alueella 49 ojan päät.
(Kuva, K. Ahonen)
Vesijaon Palsankosken korkeimman keskivirtaaman keskiarvo (kuva 40,
𝑚3

𝑙

sivu 52) on noin 1,4 𝑠 ∙ 𝑘𝑚2 , litroina sama on siis 1 400 𝑠 ∙ 𝑘𝑚2. Kuvan
39 mukainen alue 585 ha on 5,85 km2. Kosteikon tulee siis suurimman virtaamahuipun aikana pystyä varastoimaan, hidastamaan ja puhdistamaan
𝑚3

𝑙

𝑙

2,8 𝑠 ∙ 𝑘𝑚2 eli 2 800 𝑠 ∙ 5,85 = 16 380 𝑠. Kuutioina luku on 16,38
(taulukot 13 ja 14, sivu 54).

𝑚3
𝑠

Tämä ylivirtaama tulee huomioida, kun kosteikon patoa suunnitellaan, sillä
kosteikko perustetaan veden pintaa nostamalla. Vuosittaisen virtaaman
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keskiarvo välillä 1985 – 2010 on kuvan 40 yläosassa ilmoitettu 0,80

𝑚3

𝑙

𝑠

∙

𝑘𝑚2 eli 800 𝑠 ∙ 𝑘𝑚2 , luvut myös taulukossa 11, sivulla 53.
Tulva-aikana Palsankosken läpi tuleva vesimäärä purkautuu Suomenjokeen Paarlammista ohijuoksuna, kun Paarlammin vesivarasto on täysi.
Tämä vaikuttaa Suomenjoen virtaamiin, jotka ovat taulukossa 11 ja 12.
Tanskasen (2011, s. 19) mukaan yläjuoksun suurimmat virtaamat ovat kevään tulva-aikaan 26.4.2011 olleet pääuomassa lähelle samaa luokkaa kuin
yllä esitetty 2,8
2,3
4,1

𝑚3
𝑠
𝑚3
𝑠

𝑚3
𝑠

. Suomenjoen Yläjuoksun virtaama on ollut noin

. Alajuoksulla virtaamat ovat olleet lähes tuplasti suurempia, jopa
.

Alajuoksun suuri virtaama johtunee 1933 tehdystä perkauksesta ja silloisesta vaaituksesta. On mahdollista, että uitto on vaikuttanut asiaan niin,
että yläjuoksulta alaspäin virtaama on ollut rauhallisempaa, jotta uittoa
voitiin hallita rannoilta käsin. Alajuoksulle saavuttaessa puut eivät kuitenkaan ole saaneet aiheuttaa sumaa järvensuulle, joten lasku on antanut
puille sellaisen vauhdin, että ne uivat tarpeeksi kauas selkää kohti. Lisäksi
Suomenjoen alaosassa on Savinkoski, jonka ohi puiden on pitänyt päästä
tukkimatta uomaa. Näin tukit on helppo koota yhteen järvenselällä eivätkä
ne aiheuta tukkisumaa jokisuulle. Muun muassa tällä tavoin uittajat ovat
hyvinkin hyötyneet perkauksista, vaikka Suomenjoen tapauksessa avustus
haettiinkin alueen maatalouden kehittämiseksi (kappale 3).

Kuva 40. Sininen käyrä kuvaa vuosien 1985 – 2017 keskiarvoa, käyrän
korkein kohta on suurin virtaama-arvo, (Ympäristöhallinto,
2020), suurin virtaama tulee huomioida kosteikkosuunnittelussa (harmaa alue).
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Taulukko 11. Virtaamat taulukkomuodossa
Palsankoski
𝒍

𝒍

𝒍

MQ (𝒔)

HQ (𝒔)

Q (𝒔)

1 400

2 800

800

Vertailu Suomenjoen yläjuoksu 26.4.2011 (Tanskanen, 2011, s. 19)
ei annettu
2 300
ei annettu
Leppäjärvenoja ja Tervajärvenoja 26.4.2011 (Tanskanen, 2011, s. 20)
ei annettu

yht. 840

ei annettu

Taulukko 12. Leppäjärvenojan ja Tervajärvenojan virtaamat 26.4.2011
𝒍

Q mittaushetkellä (𝒔)
Leppäjärvenoja

Tervajärvenoja (Suomenjoen pää)

370

470

Leppäjärvi ja sen oja tulee huomioida suunnittelussa myös, sillä kuten
aiemmin on mainittu, niin Leppäjärvenoja tulvii Suomenjokeen, koska sen
alivedenpintaa on vuoden 1933 perkauksessa alennettu niin, että tulvatilavuus ei ole muuttunut. Tämä tarkoittaa sitä, että Leppäjärven tulvaveden
varastoimistilavuus on pienentynyt, mistä syystä järvi juoksuttaa veden
ojaa pitkin Suomenjokeen aiheuttaen Rummakonmutkan jälkeen Koivuniemen paikkeille ajoittaista tulvintaa. Tästä lisää kappaleessa 4.6.2.
Tanskasen (2011, s. 20) mukaan Leppäjärvenojan virtaama on 26.4. huip𝑚3

𝑙

puvirtaama-aikaan ollut mittaushetkellä 0,37 𝑠 eli 370 𝑠 . Terväjärvenojan Suomenojaan liittyvästä ojasta Tanskanen on mitannut 26.4. vir𝑚3

𝑙

taamaksi 0,47 𝑠 eli 470 𝑠 (taulukko 12). Tervajärvenoja on ennen Rummakonmutkaa ja ennen Tervakoskea. Tervaojasta Suomenjokeen laskeva
vesi on nimensä mukaista.
Leppäjärvenoja ja Tervajärvenoja ovat Suomenjokeen laskevat suurimmat
ojat, mutta myös muut ojat laskevat Suomenjokeen. Tanskanen (2011, s.
19) ilmoittaa 26.4.2011 virtaamat: Peltomäenojan (0, 1
𝒎𝟑

𝒎𝟑

𝒎𝟑
𝒔

), Isoniitunojan
𝒎𝟑

(0, 1 ), Korvenniitunojan (0, 02 ) ja Letonkorvenojan (0,035 ). Tau𝒔
𝒔
𝒔
lukoissa 13 ja 14, sivu 54, esitetään miten nämä kaikki edellä mainitut virtaamat vaikuttavat Suomenjokeen, kun tarkastellaan kosteikon näkökulmasta ylivirtaama aikaa.
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Taulukko 13. Palsankoski, virtaamat kokonaislukuina 𝑋
Palsankosken luvut
Q 1985 – 2010
Ka. MQ 1985 – 2017
HQ 1985 - 2017

𝒍
𝒔
800
1 400
2 800
𝑿

𝑙
𝑠

∙ 5,85 𝑘𝑚2
𝑙

Kerroin

Tulos (𝑠)

5,85
5,85
5,85

4 680
8 190
16 380

Taulukko 14. Suomenjoki 26.4.2011, huippuvirtaamat kokonaislukuina
𝑙
𝑋 𝑠 ∙ 5,85 𝑘𝑚2
Suomenjoen luvut
26.4.2011
Suomenjoen yläjuoksu
+ Leppä,- ja Tervajärenojat
+ Peltomäen-, Isoniitun-,
Korvenniitun- ja Letonkorvenojat

𝒍
𝒔
2 300
3 140
3 140,255
𝑿

𝑙

Kerroin

Tulos (𝑠)

5,85
5,85
5,85

13 455
18 369
18 370, 49

Kartat ja ilmakuvat
Kartan tekemiseen suositellaan mittasuhdetta 1:2500. Lupahakemukseen
pitää liittää alueesta peruskartta, josta nähdään kosteikon sijainti (liite 18).
Suunnitelmaan tulee suunnitella ja piirtää seuraavat kosteikon osat (liite
19 ja kuva 41): tulouoma, syvän veden alue, matalan veden alue, patorakennelma, niemekkeet ja saaret, vedenalaiset harjanteet, tulva-alueet,
poistouoma ja kasvillisuus.

Kuva 41. Kosteikon muotoilujen pitää seurata sitä linjaa miten veden halutaan kosteikolla liikkuvan. Kosteikolla voisi olla enemmänkin
mutkittelua ja estettä sekä hidastusta veden kulkemiselle kuin
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mitä kuvassa on. Tulva-alue on kuvan alaosassa kaakossa ja
idässä, osin myös lännessä. Väri näkyy kuvassa heikosti. Kosteikon padon yli tulva ei saa päästä tulvimaan, mikä huomioidaan suunnittelussa (vaaitus ja virtaama). Periaatteessa koko
alue voi tarvittaessa jäädä ajoittaisen tulvimisen alle niin, että
metsätalousalueille ei synny haittaa. (Kuva, K. Ahonen)
Pohjapadot, pintapato
Pohjapadoilla tarkoitetaan patorakennetta, jonka yli vesi juoksee vapaasti
altaasta pois (ylisyöksypato). Loivassa patorakenteessa myös kalat pääsevät liikkumaan vapaasti. Masonjärven kosteikon vieressä on Masonkoskella suuri määrä lohkareita (perkausjätekasat rannoilla), joita voi tässä
kohtaa hyödyntää. Tulee myös huomioida mahdollisten melojien kulku padon yli. Tarvittaessa alivirtaaman aikaan melojat voisivat vetää kajakin padon yli. Niin tehdään tälläkin hetkellä majavien patojen kohdalla.
Pohjapadon loivuudeksi suositellaan 1:10 ja patoharjanteen ollessa 4 m leveä, tai enemmänkin, voidaan patorakenteen yli kulkea traktorilla tai metsäkoneella. Suomenjoen kohdalla tämä säästäisi ylityskohdan suoraan veden yli, joka on nyt Masonkosken laavun rantautumispaikassa.
Jos pato toteutetaan lohkareilla ja kivillä, joita paikan päällä on runsaasti,
niin tulee huomioida, että rakenne on kourumainen, jolloin vesi hakeutuu
keskelle patoa. Kivistä tehty pohjapato on lähes huoltovapaa vaihtoehto,
jos verrataan putkipatoihin, jotka saattavat tukkeutua esimerkiksi kasvillisuuden jäänteistä ja joita tulee seurata muutenkin.
Pintapato on putkitettu pato, jossa putket ja vesi virtaavat padon korkeimman kohdan alapuolella. Tällainen pato suunnitellaan usein siihen yhteyteen, jos kosteikkoa pitää huoltaa niin, että sen vedenpintaa pitää laskea
alas. Suomenjoen kohdalla tämä ei välttämättä ole tarpeellista ja suositeltavaa, koska kyseessä on joki, joka virtaa koko ajan, ja jos pyritään luonnonmukaiseen ratkaisuun, jossa huoltoa tehdään mahdollisimman vähän.
Luonnonmukaisessa ratkaisussa ekosysteemi rakentuu ja palautuu hitaasti
omaan tahtiinsa.
Maapohja
Metsäkeskuksen ARCGis-kartasta ”Vesiuomien maa-aineksen huuhtoutumisriski” nähdään, että Masonjärven alue on Saraturvetta (Metsäkeskus,
n.d.). Masonjärven itäpuoli (joesta katsottuna) on Metsäkeskuksen kartoittama eli kohteessa on käyty paikan päällä. Kyseistä karttaa katsomalla on
nähtävissä, että suurin osa Suomenjokeen päätyvästä kiintoaineksesta jäisi
kosteikkoon. Masonjärven maapohja muodostuu vaateliaiden sarakasvien, sammaleiden, lehtien, heinien ja ruohikon jäänteistä (Geologia,n.d.).
Rakentamistyöt
Kaivaminen ja työkoneiden käyttö tehdään alivedenaikaan kesällä tai aikana, jona maa on jäässä ja roudassa. Lintujen pesimäaikaan rakentamista
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ei tule tehdä, jos alueella on pesivää linnustoa. Suunnittelija pohtii etenemisjärjestyksen, mutta pääpirteittäin edetään näin:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

puiden ja pensaiden raivaaminen (suunnitelman mukaan)
kaivuukaluston valinta
veden virtauksen estäminen tai ohjaaminen ohi kaivuutyön aikana
vesialueilta poistetaan ruokamultakerros
(Pohditaan suojaukset maa-ainesten suhteen, tarvitaanko suodatinkankaita? Nämä pohditaan jo suunnitelmassa.)
kaivetaan syvän veden allas (tai altaat)
tehdään pato- ja pengerrakenteet sekä
niemekkeet, saaret ja vedenalaiset kannakset
viimeistely, kuten kasvien istuttaminen tai siirto tai niiden luontainen lisääntyminen ja paikalle ilmestyminen, tämäkin näkynee
suunnitelmasta. Kasveja on listattu liitteisiin 19 ja 20.

Kun kosteikko valmistuu, niin sitä tulee hoitaa, kuten suunnitelmassa sanotaan. Kosteikolla pitää olla vastuuhenkilö tai -taho, joka huolehtii alkuinnostuksen jälkeenkin alueesta. Mahdollisia huoltotoimenpiteitä ovat esimerkiksi ympäröivien alueiden niitto, niittoaineksen korjuu, poisto ja rannan äestys, jos paikalle halutaan kahlaajalintuja. Jos kosteikkoon päätyy
roskia, niin ne tulee poistaa. On myös pidettävä päiväkirjaa kosteikon huolloista ja tapahtumista (pakollinen).
Hakemusten tekeminen
Masonjärvi (kuva 16, sivu 29) olisi luonnollinen ja lupien kannalta hyvä
kohde kosteikolle, sillä vielä 1920 - luvulla paikalla oli vetinen lampi. Hakemus kannattaa tehdä yhteistyössä paikallisen ympäristösihteerin, tai vastaavan tahon, ja ELY-keskuksen kanssa. Tällaisessa kosteikkohankkeessa
lupa pitää pyytää AVI:lta, sillä kyseessä on lampipullistuma joessa, jota halutaan käyttää Suomenjoen kiintoaineksen ja ravintoainekuorman pidättämiseen.
4.6.2 Leppäjärvi ja Leppäjärvenoja sekä Tervajärvi ja Tervajärvenoja
Leppäjärvi aiheuttaa tulvintaa Rummakonmutkan jälkeen suurin piirtein
Koivuniemeä vastapäätä, koska sen alivedenpintaa on muutettu tulvavedenpintaa muuttamatta vuonna 1933. Kansallisarkistossa ei ollut perkausasiakirjojen (1933 perkaus ja 1969 perkaus) mainintojen lisäksi Leppäjärveen tai sen ojaan liittyen muita tietoja, joten ei ole varmaa onko alueella
tehty muitakin ojitustoimenpiteitä Leppäjärvenojaan liittyen. Leppäjärvi
on Pirkanmaan puolella oleva luonnonsuojelualue. Leppäjärvenoja on 310
m matkalta Päijät – Hämeen puolella.
Tulisi selvittää mitä toimenpiteitä Leppäjärvenojan suhteen voidaan tehdä,
kuten voidaanko alivedenpintaa nostaa riittävän tulvatilavuuden takaamiseksi? Voidaanko ojaa madaltaa niin, että vettä varastoituisi enemmän
Leppäjärveen? Tällä hetkellä Leppäjärven rannoilla ei ole aktiivista

57

maatilatoimintaa tai peltoja. Jos sellaisia on, niin niiden käyttöä tulvaniittyinä ja suojakaistoina tulisi pohtia.
Jos ojan vedenjohtokykyä ei ole mahdollista muuttaa, niin tulisi miettiä voidaanko ojaan tehdä virtaamansäätöpato, joka puhdistaisi vettä, mutta
myös varastoisi tulvavettä sekä hidastaisi tulvaveden tulvimista Suomenjokeen? Leppäjärvenojan kohdalla kyseessä olisi suurempi laskeutusallas
(tulvapidätys), sillä oja on lyhyt ja ojastoon vettä ei voi näin ollen varastoida paljoa. Putkipato eli virtaamansäätöpato selitetään Musta Paarlammin kohdalla kappaleesta 4.7.2. Tulisi arvioida olisiko virtaamansäätöpato
tässäkin kohtaa hyvä ratkaisu kiintoaineen pidättämiseen ojasta laskeutusaltaan ja putkipadon avulla.
Maastokäynnillä 23.7. Leppäjärvenojassa oli jälkiä majavasta ja pieni majavan pato, joka pidätti vettä Leppäjärven puolelle. Myös Leppäjärvellä
saattaa elellä majava, mutta maasto on hankala kulkuista. Asia pitäisi tutkia esimerkiksi veneestä käsin. Jos Leppäjärvellä on majava, niin tulee selvittää Riistakeskukselta mitä luonnonsuojelualueella elävälle majavakannalle voidaan tehdä? Huomaa lukea myös raportin loppuyhteenveto majavista (kappale 6).
Tervajärven ja sen alkupään ojan kohdalla alueen kosteikosta vastaa tällä
hetkellä majava. Jäljistä päätellen Tervajärvenoja on myös aktiivisessa käytössä yhteytenä Suomenjokeen.
Tervaojan (pituus 2 000 m) Suomenjokeen päättyvän ojanpään suhteen tulisi pohtia vesiensuojelutoimenpiteitä. Ojan vesi on matalaa, koska majava
patoaa vettä. Majavan pysyvyydestä alueella ei ole tietoa, joten jossakin
kohtaa voi olla ajankohtaista pohtia Tervajärveä ja sen ojaa kokonaisuutena. Tervajärveen johtava ojaverkosto on jonkin verran suurempi kuin
Musta Paarlammiin johtava ojasto (kappale 4.7). Tervajärvellä voisi jollakin
aikataululla olla tarpeen tehdä joko samantyylisiä toimenpiteitä kuin
Musta Paarlammilla tai esimerkiksi mahdollisuuksien mukaan jatkaa majavan aloittamaa kosteikkoa.
4.7

Musta Paarlammin alue
Kuohi-Nersojärven suojeluyhdistys ry:n teettämät näytteet tuloksineen
ovat liitteessä 5. Kevään 2020 koronarajoitteiden vuoksi kevätnäytteet jäivät ottamatta. Musta Paarlammen ojan sameus, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi ovat taulukossa 15, sivu 58.
Musta Paarlammi on suolampi, jota ympäröivät metsätalousmetsät (taulukko 16, sivu 58). Alue kartoitettiin samaan tapaan ja samoilla työkaluilla
kuin Suomenjokeen laskevat ojat kappaleessa 4.4. Musta Paarlammin alue
on haastava, sillä matkaa tielle ojaa pitkin on vain noin 680 m. Metsätalousalueen ojastoa on 369 ha ja pituutta alueen ojille on kertynyt noin
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37 865 m eli noin 38 km. Huomioitakoon tässäkin kohtaa, että luku saattaa
olla alakanttiin (vrt. kappale 4.4).
Musta Paarlammin (järvitunnus 35.783.1.011, 103.0 m) pinta-ala on noin
3,88 ha ja korkeuseroa Paarlammiin (järvitunnus 35.783.1.010, 102.9 m)
on vain 10 cm. Paarlammin pinta-ala on noin 96,59 ha ja siihen päätyy ojia
11 kpl:tta mukaan lukien Musta Paarlammin oja. Paarlammiin linkittyviä
ojastoja ei tässä työssä laskettu.
Taulukko 15.

Näytetulokset Musta Paarlammi 20.9.2016.

Yksikkö
Sameus
FNU
𝜇𝑔
Kokonaisfosfori
𝑙
𝜇𝑔
Kokonaistyppi
𝑙

20.9.2016
9,1
74

28.9.2011
7,7
41

1200

1476

Kokonaisfosforin ja -typen kohdalla Musta Paarlammi pääsee luokkaan
Tyydyttävä/ Välttävä. Kokonaisfosforilla paino on arvolla välttävä ja kokonaistypellä paino arvolla tyydyttävä. Musta Paarlammen ojan vesi on tummaa ja seisovaa (kuva 42).
Taulukko 16.

Musta Paarlammi ja sen oja lukuina

Paikka
Ojat (kpl)
Metsätalousojat
(kpl)
Peltoalueelta tulevat ojat (kpl)
Ojat yhteensä (kpl)
Kaikki ojat (km)
Musta lammin oja

Musta Paarlammi
(3,88 ha)
12
63 %
12
100 %
0

Musta Paarlammin oja

0%

7
7

37 %
100 %

0

0%

19
37 865 m

37,87 km
680 m

Kuva 42. Musta Paarlammin oja, jonka leveys on paikoitellen kolmen
metrin luokkaa ja enemmänkin. (Kuva, K. Ahonen)
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Maanmittauslaitoksen vanhat kuvakartat-palvelun mukaan Musta Paarlammilla ei ollut metsätalousojia vielä vuonna 1965 (kuva 43) (MML, n.d.).
Tilanne on muuttunut vuoteen 1985 mennessä ja pysynyt samana vuodesta 1996. Vuoteen 1996 mennessä ovat ilmestyneet myös Kurkijärveltä
saakka lähtevät metsätalousojat.

Kuva 43. Musta Paarlammin suometsätalousojien kehitys.
4.7.1 Toimenpide-ehdotukset Musta Paarlammi, teoria
Musta Paarlammi ojineen on haastava kohde. Kappale 4.4.1 käy läpi Metsätalouden päästöjä valuma-alueella. Ennen Musta Paarlammin suometsäalueen ratkaisuehdotusta käydään lyhyesti referoiden läpi teoriaa.
Valtaosa Suomen ojitetuista suometsäekosysteemeistä on nopeassa ja jatkuvassa muutoksen tilassa. On tarve kehittää metsikkö- ja puustorakenteiden kuvaustapoja, jotta saavutetaan muun muassa metsien uudistamisen
ja biodiversiteetin arviointiin sekä hoidon tarpeisiin parempia ja tarkempia
työkaluja. (Hotanen, Maltamo, Reinikainen, 2006, s. 89) Ilmakuvat ja laserkeilaus auttavat tutkittaessa metsäpalstaa yli ajan. Ensimmäiset ilmakuvat
on Suomessa otettu jo 1920 – luvulla ja ne ovat taltioituina kuva-arkistoissa. Metsän muutosten tulkinnassa taltioidusta aineistosta on hyötyä,
sillä niiden pohjalta pystytään tekemään analyysejä yhdessä ilmakuvien ja
laserkeilausmateriaalin kanssa. Kuvilta voidaan seurata esimerkiksi yksittäisiä puita, ajoittaa ja tehdä päätelmiä hakkuista sekä metsänhoitotoimenpiteistä. Joissakin tapauksissa saadaan käsitys edellisestä puusukupolvesta. Tekniikan soveltaminen edellyttää, että ilmakuvilta voidaan osoittaa
yli ajan mitattavia pisteitä, joiden XYZ-, XY- ja/tai Z-koordinaatit ovat pysyneet paikallaan tai muuttuneet tunnetulla tavalla (esimerkiksi maankohoaminen). (Korpela, 2006, s. 90 – 91)
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Vikman, Saari & Väänänen (2009, s. 389) toteavat jo vuonna 2009, että
suometsätalouden kuormitus tulee kasvamaan puuston saavuttaessa hakkuukypsyyden ja kunnostusojitusten lisääntyessä. He myös tuovat ilmi,
että merkittävin vesistöhaitta on kiintoaineskuorma, joka lähtee liikkeelle
ojituksia kunnostettaessa. Kiintoaineskuormaa voidaan pidättää pintavalutuskentällä, joka pidättää myös liukoista orgaanista ainesta ja ravinteita
vähentäen niiden kulkeutumista vesistöön. Paras pidätystehokkuus on
saavutettu tarpeeksi suurella pintavalutuskentällä, jonka toimivuuteen
vaikuttavat koon lisäksi sen muoto ja kentälle saapuvan veden määrä. Hynninen, Saari, Nieminen & Alm (2010, s. 81 – 82) tuovat ilmi, että pintavalutuskentän rakentaminen mahdollisimman tasaiselle alueelle ja riittävän
suuren alueen varaaminen pintavalutukseen on olennaista. Veden viipymän kentällä pitää olla oikea, ettei synny oikovirtausuomia, jolloin vesi ei
ehdi pidättäytyä kentän kasvillisuuteen ja maaperään. Suurin riski oikovirtaamalle on vuodenaika, jona lumet sulavat. He tuovat myös ilmi, että hieskoivikko ja mäntypuusto voivat hyvinkin selvitä veden noususta, mutta
kuuset ovat hyvin herkkiä vedenpinnan muutoksille. Jos puusto kuolee, voi
ravinteita päätyä runsaasti vajoveteen. Tulisikin pohtia jo ennakkoon metsän kaatamista pintavalutuskentän alueelta, sillä puustoon sitoutunut ravinnekuorma voidaan arvioida ennakkoon. Pintavalutuskentän perustaminen nostaa alkuun ravinnepäästöjä, kun maata muokataan ja kenttää tehdään. Perustamisvaiheen lisäkuormitusta voitaisiin ehkäistä siten, että pintavalutuskentän alaosat ojituksineen ennallistetaan ensin, jolloin myöhemmin ennallistettavien alueiden yläpuolisen alueen vapautuvat ravinteet voisivat pidättäytyä aiemmin (alapuolelle) ennallistetulle alueelle.
Tästä tavasta ei vielä vuonna 2010 ollut paljon kokemuksia.
Pintavalutuskenttien hyödyt
Hynninen, Saari, Nieminen & Alm (2010, s. 77 – 78) mukaan pintavalutuskenttien suurin hyöty on se, että typpi ja fosfori voivat sitoutua biologisesti
kasvillisuuteen ja maaperän mikro-organismeihin tai kemiallisesti turpeeseen. Typpi myös poistuu oikeissa olosuhteissa kaasumaisessa muodossa
ilmakehään.
Ravinteiden käyttäytyminen lyhyesti, fosfori
Vikman, Saari & Väänänen (2009, s. 389 – 390) mukaan fosfori sitoutuu
mielellään rauta- ja alumiiniyhdisteiden kanssa turpeessa, fosforin pidätyskykyä siis määrittää se kuinka paljon näitä yhdisteitä on turpeessa. Tällainen pidättyminen tekee fosforista niukkaliukoisen ja poistaa sen ravinnekierrosta. Se voi kuitenkin palautua liukoiseen muotoonsa takaisin, jos rautayhdiste joutuu hapettomaan tilaan esimerkiksi vedenpinnan korkeuden
muuttuessa tai kun hapellisen turpeen osuus vähenee. Jos alumiini- ja rautayhdisteitä on vedessä veteen liuenneena, niin fosfori voi myös saostua.
Fosfori sitoutuu myös biologisesti kasvillisuuteen ja mikrobeihin, mutta
suurin osa myös vapautuu, kun biomassa hajoaa pysyvästi. Näin pysyvästi
kasvi- ja mikrobibiomassaan sitoutuneen fosforin osuus on usein pieni.
Hynninen, Saari, Nieminen & Alm (2010, s. 78) tuo myös ilmi, että mikrobisto voi saturoida nopeasti (saturaatio tässä yhteydessä tarkoittaa sitä,
että voi tapahtua mikrobiston nopea kyllästyminen, jolloin hiilivarasto ei

61

enää kasva). Kasvillisuuden kohdalla ravinteidensidonta taas rajoittuu kasvukauteen. Fosforin pidättymiseen vaikuttaa myös vuodenaika. Lumensulamisaikaan fosfori pidättyy turpeeseen (koska pidättävää kasvillisuutta alkaa vasta kehittyä).
Typpi
Typen kohdalla Vikman, Saari & Väänänen (2009, s. 390) tuo ilmi, että se
pidättäytyy pintavalutuskentällä biologisesti mikrobi- tai kasvibiomassaan
sekä kemiallisesti turpeeseen. Maaperän mikrobeille typpi on rakennusaine ja energialähde eli ne hyödyntävät typpeä massansa kasvattamisessa.
Nitrifikaatio ja denitrifikaatio ovat kemiallisia prosesseja, jotka vapauttavat
typpeä. Hynninen, Saari, Nieminen & Alm (2010, s. 79) tuovat ilmi, että
turpeen kationinvaihtokapasiteetti on suuri ja suon käyttäminen pintavalutuskenttänä voi kasvattaa kationinvaihtokapasiteettia, mikä parantaa
kentän ammoniumtypen sidontaa. Nitraattityppi eroaa ammoniumtypestä
siten, että se ei varaudu sähkövarauksin maaperään (mihin edellä mainittu
kationinvaihtokapasiteetti viittaa). Maaperän mikrobisto sitoo typpeä
maasta ja vedestä, typensitojabakteerit myös suoraan ilmakehästä. Mikrobien sitoma epäorgaaninen typpi (ammonium- ja nitraattityppi) muuntuu
mikrobeissa ja niiden solukkorakenteissa orgaaniseen muotoon. Typen
saatavuuden parantuessa mikrobiston biomassa ja biomassan typpipitoisuus siis kasvaa. Kuten edellä jo mainittiin voi mikrobibiomassa saturoida
typellä nopeasti, lisäksi osa mikrobibiomassan typestä vapautuu takaisin
kiertoon mikrobiston kuollessa. Ammoniumista muodostuu nitrifikaation
kautta dityppioksidia (N2O), joka on merkittävä kasvihuonekaasu alailmakehässä ja voi vahingoittaa otsonikerrosta. Nitraatista muodostuu denitrifikaation sivutuotteena dityppioksidia ja typpikaasua (N2).
Orgaaninen hiili
Pintavalutuskentillä hiiltä vapautuu jatkuvasti mikrobiston käyttöön turpeen hajotessa. Osa orgaanisesta hiilestä liukenee veteen (liukoinen orgaaninen hiili, DOC). Huuhtoutunut orgaaninen hiili on mikrobiston ravinnonlähde vesistöissä, joihin se huuhtoutuu. Tämä saattaa lisätä perustuotantoa vähähumuksisissa vesistöissä ja johtaa rehevöitymiseen. DOC pitoisuus vedessä heijastaa liukoisen orgaanisen aineksen (DOM) määrää. Kunnostusojitusten on todettu vähentävän DOC määrää, mutta hakkuut näyttävät lisäävän DOC-kuormitusta. Hynninen, Saari, Nieminen & Alm (2010,
s. 80) Vikman, Saari & Väänänen (2009, s. 390) mukaan orgaaninen aines
sisältää ravinteita ja hiiltä, joka tarjoaa mikro-organismeille sekä hiilen,
että energian lähteen, minkä vuoksi orgaanisen aineksen kulkeutumista
vesistöön pyritään estämään. Maaperän rauta- ja alumiinioksidit lisäävät
pidättymistä, mutta maaperän orgaaninen hiili saattaa puolestaan vähentää sitä. Pidättyminen on voimakkainta, kun pH on neljän ja viiden välillä.
Vikman, Saari & Väänänen (2009, s. 390) tuo ilmi, että turpeen rauta- ja
alumiinipitoisuudet ovat pieniä. Hynninen, Saari, Nieminen & Alm (2010,
s. 80) mukaan DOM (orgaaninen aines) sisältää humusaineita, jotka kilpailevat fosfaatin kanssa samoista pidätyspinnoista, mikä saattaakin johtaa
siihen, että orgaanisen aineksen huuhtoutuminen huonontaa fosforin pidätyskykyä.
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Kasvillisuus ja puusto pintavalutuskentillä
Hynninen, Saari, Nieminen & Alm (2010, s. 80 – 81) tuo ilmi kasvillisuuden
ja puuston merkityksen pintavalutuskentillä muun muassa maanpäällisten
ja -alaisten osien kautta. Ravinteiden pidättyminen maanalaisiin osiin on
pitkäkestoisempaa maanpäällisten osien lakastuessa kasvukauden lopulla,
jolloin ravinteita vapautuu uudelleen kiertoon. He tuovat myös ilmi, että
tutkimuksissa kasvien ravinnepitoisuuksien raportoidut muutokset pintavalutuskentiltä ovat olleet ristiriitaisia ja nostavat esiin tiedon siitä, että
hetkellisestä ravinteidenotosta huolimatta kasvillisuuden ravinteidenotto
voi vähetä merkittävästi jo muutamassa vuodessa uuden biomassatason ja
ravinnepitoisuuden saavuttamisen seurauksena. Pintavalutuskentän perustaminen siis johtaa muutoksiin kasvillisuuden lajikoostumuksessa.
Muun muassa metsäkasvillisuus korvautuu luhtalajeilla, varvut korvautuvat heinillä ja ruohoilla sekä metsäsammal korvautuu rahkasammalilla.
Kun lajisto korvautuu yksivuotisilla lajeilla voi ravinteiden kierrot nopeutua. Toisaalta rahkasammal muodostaa turvetta ja kasvattaa näin pidättämispotentiaalia. He nostavat esiin myös suuren juuribiomassan omaavien
lajien, kuten tupasvillan ja saran, peittävyyden kasvuston kasvaessa pintavalutuksen jälkeen. Tällöin voi ravinteiden sitoutuminen kasvillisuuteen
kasvaa.
Vielä lopuksi Hynninen, Saari, Nieminen & Alm (2010, s. 82 – 83) nostaa
esiin, että metsätalouden vesiensuojelua ja sen kustannustehokkuutta arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon, että kiintoaineen huuhtoutuminen
ojituksen seurauksena on metsätalouden suurin ongelma. Laskeutusaltailla saavutetaan kiintoaineen osalta vain noin 20 – 30 %:in pidätysteho.
Pintavalutuskentät metsätalouden vesiensuojelussa ovat erittäin perusteltu vaihtoehto, sillä metsävaluma-alueilla valtaosa fosforista huuhtoutuu
kiintoaineeseen sitoutuneena. Riittävän suurilla pintavalutuskentillä kiintoaineen huuhtoutuminen voidaan torjua lähes täysin. Pintavalutuskentän
perustaminen on perustelua, jos yläpuoliselta valuma-alueelta on esimerkiksi metsänkäsittelytoimien seurauksena odotettavissa selvästi lisääntynyttä ravinnekuormitusta.
4.7.2 Toimenpide-ehdotukset Musta Paarlammi
Edellisessä kappaleessa käytiin lyhyesti läpi teoriaa siitä, mikä aiheuttaa
tarpeen suometsätalousalueen vesiensuojelulle. Musta Paarlammin alue
on haastava tilankäytön kannalta, jos ajatellaan pintavalutuskentän perustamista. Tapion vesiensuojeluopas tuo ilmi, että pintavalutuskentät ja laskeutusaltaat tulisi tehdä ennen kuivatusojia (kunnostus, perkaus). Musta
Paarlammin kokoisella alueella pintavalutuskentän toteutus vaatii huolellista suunnittelua ja alue tulisi muun muassa vaaittaa, että pintavalutuskenttä varmasti toimisi ja jotta hyötyala olisi tarpeeksi suuri. (Joensuu,
Kauppila, Lindén & Tenhola, 2012, s. 46 – 47) Musta Paarlammilla tila
yleensä, iso pääoja ja alueen sekä Paarlammin välissä kulkeva tie tekevät
pintavalutuskentän perustamisesta hankalaa yhdessä metsän omistusrajojen kanssa.
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Alueella on hyvin pieni perusvirtaama, koska korkeuseroa Musta Paarlammin ja Paarlammen välillä on vain 10 cm. Musta Paarlammin ympäristöön
voisi rakentaa virtaamasäätöpatoja niin, että yksikään oja ei olisi suorassa
yhteydessä Musta Paarlammin tai sen ojaan. Näin suora yhteys vesistöön
saadaan katkaistua. Ajan kanssa tapahtuu muutos parempaan veden ravinnepitoisuuden suhteen.
Putkipadon (kuva 45, sivu 64 ) toiminta perustuu siihen, että se varastoi
hetkellisen ylivirtaaman metsäojiin. Puhdistusprosessit tapahtuvat ojastossa sinä aikana, kun vesi padotaan ojastoon. Kiintoaines vähenee, kun
virtausnopeus ojastossa pienenee, niin myös eroosio vähenee ja samaan
aikaan kiintoaine pidättyy ojan pohjalle. Tämä viimeksi mainittu on laskeuttamista (painovoima vetää kiintoaineksen lopulta pohjaan, kevyt aines
painuu hitaammin kuin painava aines). Puhdistumista tapahtuu myös fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten prosessien kautta, jotka on kuvattu
edeltävässä kappaleessa 4.6.2. Laskeutumisen myötä poistuvat kiintoaineeseen pidättyneet ravinteet, etenkin fosfori ja orgaaninen typpi. Menetelmä vähentää kuormitusta jo ojitusalueella. Vesiensuojelullisia etuja ovat
kiintoaine- ravinnekuorman vähentyminen ja tätä kautta vähentynyt rehevöityminen, pienentynyt eroosio, ala- ja yläpuolisten vesiensuojelurakenteiden parempi toimivuus ja virtaamapiikkien vähentyminen. Ekologian
kannalta tätä kautta saavutetaan parempi vedenlaatu eroosion ja liettymisen vähentyessä. Metsätalouden näkökulmana huomioidaan se, että eroosio vähenee ja patoa voi myös käyttää kulkuväylänä alueella. Haittoja vesiensuojelullisesti ovat tieto- taidon puute ja metsätalouden näkökulmasta
mitoitusvirheet ja mahdolliset vaikutukset pohjaveden korkeuteen
(osaava suunnittelu ja toteutus). Riskejä vesiensuojelun näkökulmasta on
se, että jostain syystä kiintoaine ja ravinteet lähtevät uudelleen liikkeelle,
padon putki tukkeutuu ja tarkkailua ei saada järjestettyä. Metsätalouden
riskinä mainitaan väärä mitoitus (jolloin vesi nousee, vrt. osaava suunnittelu ja toteutus). (Metsäkeskus, 2012, s. 3)
Keski – Suomessa tehdyssä laajassa tutkimuksessa kiintoaineen poistoaste
(reduktio) oli 86 %, kokonaistypen 65 % ja kokonaisfosforin 67 % virtaamahuippujen pienentyessä 10-91%. Vähäisempi virtaamaleikkaama syntyi
liian suuren putken takia tai maaston kaltevuudesta johtuvasta riittämättömästä varastotilavuudesta. (Metsäkeskus, 2012, s. 3 – 4) Padon tai patojen suunnittelussa tulee käyttää kokenutta ammattilaista apuna, joka laskee putkikoot ja laskeutusaltaiden koot suhteessa valuma-alueeseen sekä
tekee maastokäynnin alueelle. Koko Musta Paarlammin valuma-alueeksi
Value-työkalu antaa kuvan 44, sivu 64, mukaisen alueen (Value, n.d.).
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Kuva 44. Musta Paarlammin valuma-alue value-työkalulla määritettynä
(Value, n.d.).
Kuvissa 46 ja 47, sivu 65, (jota täydentää liite 12) on esimerkkikuva siitä,
miten ojien päät saataisiin pois suorasta yhteydestä Musta Paarlammiin ja
sen ojaan niin, että yksikään oja ei johda suoraan vesistöön. Tällaista ratkaisua pohdittiin, koska alueen tilanne vesiensuojelun näkökulmasta on
huono. Patojen paikat tulee tarkistuttaa ammattilaisella (kuvan putkipadot
ja lietealtaat eivät ole mittasuhteessa). Kuva antaa mielikuvaa, miten huononeva tilanne voitaisiin saada haltuun. Kuva 48, sivu 66, näyttää miten
putkipatoon johtavan ojaston hehtaareita määritettiin. Hehtaarit tarvitaan
putkipadon putkipatoa määritettäessä Metsäkeskusuksen monogrammilla
(liite 13). Suunnittelun tekee ammattilainen, mutta esimerkkikuvan mukaisessa jaossa putket olisivat 6 m pitkiä ja niiden halkaisija olisi 200 mm. Suomen sääolosuhteissa huomattava osa kiintoainekuormituksesta ja eroosiosta ovat ylivirtaama-aikaan, jolloin tapahtuu suurin osa koko vuoden kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta (Metsäkeskus, 2012, s. 8).

Kuva 45. Putkipadon rakennekuva on tehty mukaillen metsäkeskuksen
ohjeen kuvaa. Putken koko määritetään Metsäkeskuksen monogrammilla (liite 13). (Metsäkeskus, 2012, s. 3, 12)
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Virtaamansäätö (kuva 45, sivu 64) tapahtuu putken päässä olevalla kulmayhteen avulla, supistuksen määrä määrittää padon läpi virtaavan veden
määrää. Putkensuu jää alivedenpinnan alapuolelle ja se kiinnitetään hyvin,
esimerkiksi ruuvein, putkeen kiinni. Padon rakenne on huoltovapaa mutta
sitä pitää tarkkailla säännöllisesti (ks. koko Metsäkeskuksen ohje). (Metsäkeskus, 2012, s. 3, 10, 12) Musta Paarlammin kohdalla olisi hyvä käyttää
padossa ylivirtaamaputkea.

Kuva 46. Musta Paarlammin ojastot ohjataan laskeutusaltaisiin, joiden
päissä ovat putkipadot. Musta Paarlammille tulisi esimerkiksi
kolme putkipatoa ja Musta Paarlammin ojaan kaksi putkipatoa.
(Kuva, K. Ahonen)

Kuva 47. Musta Paarlammin ojan kaksi putkipatoa, myös ojan ojien suora
päätyminen vesistöön estetään. (Kuva, K. Ahonen)
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Kuva 48. Kuvassa Musta Paarlammin putkipatojen valuma-alue määritystä silmämääräisesti hehtaareita tehtynä (ARCGis). Valumaaluetta arvioitiin Metsäkeskuksen ohjeen monogrammin käyttöä varten. (Kuva, K. Ahonen)
Metsäkeskuksen (2012, s. 14) mukaan putkipadon rakentamiskustannukset muodostuvat noin taulukon 17 lukujen mukaisiksi. Toimenpide vaikuttaa toimivalta ja kustannustehokkaalta vaihtoehdolta alueella. Ohje on kirjoitettu 2012, joten hintoja on hyvä tarkistaa. Luvut perustuvat Keski-Suomessa tehtyihin putkipatorakenteisiin. Hinnan kohdalla on hyvä ottaa huomioon myös alueen majavatilanne.
Taulukko 17. Putkipadon rakennuskustannuksia
Toimenpide tai materiaali
Suunnittelu
Säätöputki (runkoputki ja kulmayhde)
Padon rakentaminen
Esimerkkihinta yhteensä

Kustannukset (€)
50 – 100
100
50 – 100
300 €

Alueen tarkistelussa ladattiin myös maanmittauslaitoksen materiaalin
pohjalta laserkeilakuvat. QGIs-karttasovelluksiin asennettiin LAZ lisäosa,
jolla kuvia pystyy katsomaan ja värejä säätämään. Laserkeilakuvia muokkaamalla saadaan alueesta esiin eri tasoja ja yksityiskohtiakin. Kuvassa 48
vaaleanpunaiset alueet ovat hakkuualueet ja kellertävät alueet ovat matalampaa, nuorempaa kasvustoa. Kuvassa 49 ja 50, sivu 67, näkyy miten värivalinnat vaikuttavat kuvan luettavuuteen.
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Kuva 49. QGis sovellukseen asennetulla LAZ katseluohjelmalla tehtiin
alueelle laserkeilauskuvasäätöä. Musta Paarlammi näkyy kuvassa vasemmalla lounaassa, valkoinen osio on Paarlammia.
Hakkuuaukeat näkyvät hyvin vaaleanpunaisen sävyisinä.

Kuva 50. Laserkeilauskuvat ovat kolmiulotteisia, niitä pystyy kääntämään
ja värejä muuttamalla saa esiin alueita eri tavoin. Kolmiulotteisiin kuviin tarvitaan kappaleessa 4.6.2 mainitut X, Y ja Z
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koordinaatit. Tämän kuvan värikorostus ei ole yhtä selkeä kuin
edeltävän. Hakkuualueet näkyvät tässä punaisella.
Musta Paarlammin alueen toteutuksessa yhteistyötä tehdään metsänomistajien ja Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Rahoitusmahdollisuudet
kartoitetaan metsätalouteen liittyvien kanavien kautta (vrt. kappale 5).
4.7.3 Biosuodatus
Virtaamansäätöpatojen lisäksi Musta Paarlammilla voisi myös asettaa suoraan veteen Musta Paarlammin ojaan ravinteita poistavia rakenteita eli
biosuodattimia. Tämä edesauttaisi tilanteen kehittymistä parempaan
suuntaan jollakin aikataululla.
PuuMaVesi – hankkeessa on tutkittu puun osuutta vesistön biosuodattimena. Kyse on uppopuusta, jota sijoitetaan ojastoon. PuuMaVesi – hankkeen biosuodattimet ovat risu- ja rankatukkeja sekä -kasetteja. Niiden toiminta perustuu puun pinnalle kasvavaan biofilmiin, jota eliöstö hyödyntää
ravinteinaan (mikrobi ja mikrobiomassaa, josta puhutaan kappaleessa
4.7.1). Tämä luontainen päällyskasvusto koostuu levistä, sinibakteereista,
mikrobeista ja mikroskooppisesta sienirihmastosta. Tätä kasvustoa hyödyntävät mikroskooppiset ja makroskooppiset selkärangattomat sekä niitä
ravintonaan käyttävät selkärangattomat ja selkärankaiset pedot. Luonnontilaisissa vesissä ja vesistöissä on runsaasti uppopuuta, sen merkitys edellä
kuvatulle päällyskasvustolle ja tätä kautta muulle eliöstölle on suuri. Uppopuu rakenteilla voidaan pidättää myös kiintoainesta. (Vesitalous, 2020,
s. 10 – 11 ; SYKE, 2020)
Biohiilen rakenne on hunajakennorakenne, sen huokoisuustilavuus on
hyvä ja se varastoi ravinteita. Biohiileen liittyy aina vedensidonta, ravinnesidonta ja mikrobit. (Suutari, 2020) Tässä kohtaa korostuu biohiilen ominaisuudet ravinteiden sitojana ja mikrobien kasvualustana. Biohiili toimisi
ravinteiden lataajana ja mikrobien kasvualustana. Kyseessä olisi vaihdettava suodatin, sillä biohiili kyllästyy jossain kohtaa ravinteista ja on hyvä
vaihtaa. Biohiilen voi käyttää edelleen maanparannusaineena pellolla tai
puutarhassa.
Kuvassa 52 ja 53, sivu 70 ja 71, on ehdotus, miten uppopuuta ja biohiiltä
yhdessä voitaisiin hyödyntää Musta Paarlammin ojan yhteydessä osana vesiensuojelullisia toimenpiteitä. Ojassa kulkee kalaa, joiden kulkua ei voida
estää. Idea Musta Paarlammin ojaan sijoitettavien biosuodattimien suunnasta ja muodosta syntyi Evolla sijaitsevasta Luutajoen Taimenpolusta.
Kuvan 52, sivulla 70, rakenne on sellainen, että se on ajan kuluessa poistettavissa, jos sille ei enää ole tarvetta tai pitää tehdä muutoksia. Rakenteissa on huomioitu pientä virtaamanohjausta, virtaaman määrään ei haluta vaikuttaa eikä veden pintaa nostaa. Musta Paarlammen oja kulkee
suometsätalousalueen läpi ja se mutkittelee hieman. Määttäinen (2004, s.
4) toteaa, että puiden juuristo ei avohakkuiden jälkeen sido enää maata.
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Sadevesi huuhtoo maata, jolloin ravinteet ja kiintoaine lähtevät liikkeelle
aiheuttaen kuormitusta. Ojia ja jokia sekä niiden rantoja perattaessa pohjaeläimistö vähenee ja hyönteisravinnon määrä pienenee, jolloin kalojen
ravintotilanne heikkenee. Kalojen talvehtimistilanne huononee myös, perkauksissa syntyy syviä kuoppia ja kertyy lietettä.
Majavien takia rakenteessa olisi hyvä käyttää puuta, joka ei vedä majavaa
puoleensa. Tästä syystä puuksi on valittu mänty, jota myös PuuMavesihanke käyttää. Jos käytettäisiin esimerkiksi haapaa, niin tuloksena saattaisi
olla se, että majava söisi vähintäänkin kuoret. Parhaimmassa tapauksessa
osa rakennetta saattaisi lähteä majavan matkaan.
Rakenne on suunnattu aina ojan mutkaa kohden tai kulkee suoraan keskellä tai lähes keskellä uomaa (kuva 51, sivu 70). Rakenne ei ole tiivis koko
matkaltaan ylös, alas ja sivuille vaan vesi virtaa sen ali, yli ja läpi. Rakenne
tulee juntata ojan pohjaan niin, että se pysyy paikoillaan, kun ajankohdallisesti on ylivirtaamaa tai kun muodostuu jäätä. Pienen virtaaman takia oletetaan, että jäiden lähteminen ei kuljeta rakenteita helposti pois virran ja
jäiden mukana. Kynnyksiä tai vedenpintaa nostavia suisteita ei tehdä ojan
hitaan virtaaman ja Musta Paarlammin sekä Paarlammin vähäisen pinnan
eron vuoksi (10 cm).
Hoidon ja seurannan tulee olla säännöllistä. Rakenteita seurataan vähintään niin usein kuin putkipatojen seurantaa tehdään. Seuranta tulee sopia
erikseen yhdistyksen ja maanomistajien kesken. Alkuun seurantaa tulee
tehdä tiheämpään ja havainnot kirjata ylös muistiin. Kun havaintoja alkaa
kertyä, niin niiden pohjalta voidaan seurantaa muuttaa. Seurantakertoja
voidaan esimerkiksi vähentää ja ajoittaa tarkemmin. Alkuun seurantaa
kannattaa mieluummin tehdä liian usein kuin liian harvoin.
Mahdollinen huolto kannattaa huomioida niin, että se on tehtävissä rannalta käsin esimerkiksi traktorilla tai ihmisvoimin. Ihmisvoimin tehtävä
huolto rasittaa maastoa vähiten. Huolto traktoria apuna käyttäen tulee
tarkistaa etukäteen ennen kuin rakenteita tehdään. Traktorilla huollettavat kohteet voivat olla suurempia ja painavampia kuin käsityönä huollettavat. Ne tulee suunnitella niin, että ne nostetaan traktorilla ylös. Vetäminen
saa ojan pohjalietteen liikkeelle. Käsityön apuna taas voi toimia esimerkiksi
käsivintturi, mutta tällöin vedessä oleva rakenne pitää olla nippuna tukirakenteiden välissä (joka pitää rakennetta vedessä paikoillaan) ja nippuja ei
saa sitoa tukirakenteisiin kiinni liikuttamisen helpottamiseksi. Silti tulee
myös pohtia, miten rakenne pysyy paikoillaan vedenpinnan korkeuden
vaihteluissa. Rakenteen biohiili tulee olla ravinteilla rikastamatonta. Vielä
tässä kohtaa ei ole tutkimusta siitä missä kohtaa biohiili kyllästyy ravinteilla
ja tulee vaihtaa.
Tässä esiteltiin idea ja sisältöä idealle. Suunnittelussa tulee käyttää apuna
teknisesti osaavaa tahoa, joka arvioi rakenteiden pysyvyyttä ja lopullista
toteutustapaa (esimerkiksi Metsänhoitoyhdistys). Tässä ideassa yhdistyy
biosuodatus biohiilellä (liite 14) ja puulla, PuuMaVesi-hankkeessa käytetty
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termi on rankatukki. Kyseessä on puunippu, joka on tehty rangoista yhteen
sitomalla. Liitteen 14 mukaisen biosuodatusrakenteen riskinä saattaa olla
vedenpinnan nousu. Musta Paarlammin ojassa rakenne olisi erilainen,
mutta säkit ovat hyvä vaihtoehto. Säkit ovat muovikuitua ja niissä on sangat nostamista varten, muovikuitu kestää painon, aikaa ja veden (Suutari,
2020a).

Kuva 51. Biosuodatusrakenteiden sijoittelu Musta Paarlammin ojan uomaan. (Kuva, K. Ahonen)

Kuva 52. Kuvassa on tavoiteltu ilmavaa rakennetta, jossa vesi kiertää. Tavoitteena on, että kokonaisuuteen kasvaa biosuodatuspinta ja
biohiili lataa itseensä ravinteita. Kuvassa ojan pohjaan on juntattu tukirakenteet, joiden välissä alinna on biohiilisäkkejä pohjaan tuettuna. Alas keskelle on siirretty suuri kanto, joka on ensin puhdistettu maa-aineksesta. Tappien varassa ylinnä on rankatukki. Tämä rakenne huolletaan käsivoimin, jolloin Musta
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Paarlammin ojan kohdalla kahluusaappaat ovat tarpeen. Ennen
rakenteiden vettymistä, tulee huomioida rakenteen tukeminen
paikoilleen. Tällainen rakenne saattaa ajan kuluessa ohjailla
hiukan veden virtausta ja vaikuttaa uoman mutkaan pitkällä aikavälillä. (Kuva, K. Ahonen)

Kuva 53. Yksinkertainen rakenne: kanto tai kantoja, biohiilisäkkejä sekä
kasvillisuutta kannossa. Myös kalojen piilopaikkoja voidaan
huomioida. (Kuv, K. Ahonen)
Kuvien 52 ja 53, sivu 70, mukainen rakenne ei ole kallis, jos se toteutetaan
talkootöinä. Hintaa kertyy biohiilelle, tukiranteet voivat olla kaikki rankapuuta (esimerkiksi harvennuksesta). Jos biosuodattimen toimintaa halutaan nopeuttaa, niin rakenteeseen voidaan kiinnittää alueella jo valmiiksi
olevaa kasvustoa, jota löytyy uppopuiden ja kivien pinnoilta. Käsin siirreltäessä maksimipaino biohiilisäkille on 25-30 L, jotta se saadaan vettyneenä
ylös vedestä (Suutari, 2020a). 70 litran biohiilisäkki maksaa 79 €, isot erät
saattavat tulla halvemmiksi (Carbons, n.d.). Jos yhdessä rakenteessa käytetään 8-10 säkkiä, niin hinta lasketaan sen mukaan.
4.7.4 Musta Paarlammin majavat
Musta Paarlammin ojassa näkyi jälkiä majavan toiminnasta ja ojan suulla
on kaksi vanhaa pesää (kuva 54, sivu 72), jotka on hylätty. Joen suulla näkyi
tuoreita jälkiä majavasta ja sinne käveltäessä 25.6. maastokäynnillä. Jäljet
näkyivät tien viereisessä ojan heinikossa. Jälkiä majavasta Musta Paarlammilla on vähemmän kuin Suomenjoen aktiivisimmissa kohdissa, tosin aluekin on pienempi. Majavien pesää ei maastokäynneillä löytynyt. Saattaa olla
mahdollista, että kulkevat alueelle kauempaa?
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Kuva 54. Kaksi hylättyä ja rikkoutunutta majavan pesää Musta Paarlammin ojan suulla. (Kuva, K. Ahonen)
Musta Paarlammin ojassa näkyy, että majavat kaivelevat mielellään ojastoa ja pehmeitä rantoja (kuva 55). Alueella toimittaessa tulisi ottaa huomioon majavien kaiveluinto. Onko tästä haittaa putkipadoille? Miten putkipatoja tulee tukea majava huomioiden? Sinällään putkipadot katkaisevat
suoran kulun ojaan ja estävät näin majavien kulkua sekä kaivelua (mahdollisesti myös leviämistä ojastojen kautta?), mutta asia tulisi ottaa esille, kun
patoja suunnitellaan. Majavanäkökulma tulee tuoda ilmi suunnittelijalle,
joka osannee selvittää ja ottaa kantaa siihen, miten vahva padon pitää olla
tai tarvitseeko se rakenteellisesti jotakin lisää (huomaa lukea myös yhteenvedon osuus majavista, kappale 6).

Kuva 55. Musta Paarlammilla on jälkiä majavista. (Kuva, K. Ahonen)
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4.7.5 Suomenjoen muut kohteet
Tässä kappaleessa käydään läpi muita kunnostustöitä, joita Suomenjoen
kohdalla voitaisiin tehdä. Yleisellä tasolla joen ja sen ekosysteemin palautumista voidaan edistää ja edesauttaa palauttamalla sen luontaista toimintaa. Tämä tarkoittaa kivien siirtämistä takaisin koskiin ja matalien pohjapatojen tekemistä kohtiin, joissa joki liettyy (muun muassa suoristettu yläosa). Jokeen yhtyvien ojien päitä olisi hyvä tehdä luonnonmukaisemmiksi
eli puromaisiksi, jolloin kiintoaines ja ravinteet ehtivät pidättäytyä (vrt. liite
23). Kosteikon perustamisesta huolimatta perusongelma säilyy, ellei tilannetta muuteta.
Oiotut joenmutkat
Kuten edellä on todettu, niin oikaistut joenmutkat aiheuttavat liettymistä
ja alapuolisen vesistön tulvintaa. Mahdollisuuksien mukaan tulisi selvittää
onko joenuoma mahdollista palauttaa luonnontilaan eli alkuperäiseen
muotoonsa (kuva 4, sivu 10). Jokiympäristöissä joen uoman mutkittelulla
on oma tehtävänsä veden puhdistamisessa ja virtaaman hidastajana, liikkeelle lähteneen maa-aineksen pysäyttäjänä sekä sitojana. Nykyään tulisi
pohtia vesihaitasta kärsivien maa-alueiden käyttöä muussa tarkoituksessa,
jos vesihaitta on ilmeinen (vrt. kappale 4.5.2).
Paljaat rannat ja törmät
Suomenjoen
paljaat
rannat
ja
törmät
näkyvät
linkistä
https://arcg.is/15vTey klikattaessa Nerosjärven rannalla olevaa plus –
merkkiä. Koko kartta pitää sisällään suuren määrän informaatiota kuvina
ja videoina. Kuvista näkyy, että Suomenjoki huuhtoo suurta määrää rantoja. Paljaita rantoja on paljon (liite 11). Pahimmat kohdat löytyvät esimerkiksi Luhtakosken mutkasta, jossa on paljas korkea rantavalli ja samanlainen löytyy Ruuttanajärven puolella sijaitsevasta joen mutkasta. Paljaiden
rantojen kohdalla puhutaan tulvasuojelusta. Tulva-aikaan vesi on korkealla
ja huuhtoo rantoja. Jos muodostuu jäätä, niin jään lähdön yhteydessä lähtee myös maa-ainesta, mikä edesauttaa sitä, että kohta pysyy paljaana.
Toukokuun maastokäynnillä 25.5. Luhtakosken mutkassa oli paljas seinämä. Heinäkuun maastokäynnillä 23.7. kohta oli heinittynyt vesirajasta ja
ylempää. Tällaisessa kohdassa olisi hyötyä syväjuurisista kasvilajeista, jotka
sitovat vallin maa-aineksen paikoilleen (esimerkiksi sarat). Vuoden ikäisitä
pajuista on myös mahdollista sitoa suuria nippuja, joista rakennetaan tulvapengerrys. Niput kiinnitetään maahan vinosti seipäillä ja pajut juurtuvat
sekä kasvavat paikoilleen. Tällainen nippu voidaan rakentaa ja asentaa vedenrajan välittömään läheisyyteen. Pajunippu on suuri rulla, jonka läpi tulvapenkereen paikoillaan pitävät seipäät lyödään (Unalab, 2019, s. 94 – 98)
Kevyempänä vaihtoehtona voisi olla ”pajutikkaat”, jotka kiinnitetään seinämään vinosti sopivan kokoisilla ja syvään kiinnittävillä seipäillä. Mitä tiheämpi tikasto, sitä suurempi pinta-ala rakenteen alle jää. Kuvassa 56 on
rantaveteen levitetty pajumatto, joka on tehty vuodenikäisistä versoista.
Pajumatto kasvaa vedessä kesän ja se poistetaan syksyllä (Suutari, 2020b).
Tänä aikana kasvava pajuversosto käyttää kasvuunsa veden ravinteita.
Rannan penkereen pajutikastoon edellä sovellettiin tätä periaatetta.
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Osaa paljaista rantatörmistä voisi myös kivetä, mikä estäisi majavienkin
kaivelua. Tämä olisi toteutettavissa paikoissa, joissa kiviä on runsaasti tarjolla jo muutenkin (perkausjäte). Kiveäminen tulisi tehdä luonnonmukaisesti. Paikoittain alueella on myös nähtävissä luonnon omaa korjaamista
(liite 23). Ajan kuluessa ojan laskusuun eteen on kerääntynyt korkeampi
maakerros. Jos vettä ojasta tällaisessa kohdassa kulkeekin, niin se suodattuu kasvuston läpi. Tällaista suodattumista oli havaittavissa Pellin maatalousojissakin Suomenjoen varrella. Kasvien avulla tapahtuva puhdistaminen on fytoremediaatiota eli biopuhdistusta (Tieteen termipankki, 2020).
Kasvit keräävät haitta-aineet itseensä juurillaan ja varastoivat ne itseensä.
Kevään tulva-aikaan kasvusto ei tosin vielä ole runsaimmillaan. Riippuen
haitta-aineesta kasvi voidaan polttaa tai kerätä pois ja kompostoida. Suomenjoen varrella maastokäynneillä tavattuja kasveja on listattu liitteessä
21.

Kuva 56. Pajumatto, joka kasvaa ja kerää kasvukauden ajan ravinteita vedestä. Se poistetaan kasvukauden lopulla. (Suutari, 2020b).
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Tulva-alueet
Tämä kappale on maastokäynneillä kävellen huomioitua asiaa: Suomenjoen tulviessa vedenpinta nousee ja virtaama lisääntyy, kun vesi työntyy
Paarlammin ohi sen varastotilavuuden ollessa täysi. Osa Pellin tilan eteläisimmistä pelloista vaikutti siltä, että vesi korkeimman veden aikaan voi pahimpina tulva vuosina nousta pelloille. Pellot olivat kesällä 2020 heinällä.
Joen rannan läheisyydessä kasvoi jokin saralajike tuppaana, myös tupasvillaa oli useamman metrin päässä joen rannasta. Alue on kosteaa ja ojissa
olikin seisova vesi joen pinnan tasossa. Vesillä on siis suora yhteys toisiinsa.
Tulvimiselle on hyvä olla tilaa, johon vesi saa levitä hetkellisesti pahimpina
tulvavuosina. Seuraava tulva-alue on Luhtakosken jälkeen oleva joen
mutka. Pellot molemmin puolin näyttivät olevan heinällä kesällä 2020.
Luhtakosken jälkeen oli myös tulvatasanne pellon puolella, sillä toisella
puolella kulkee tie, siihen suuntaan ei tulvatilaa oikein ole.
Tässä kappaleessa on 8.6.2020 kanootilla laskettaessa huomioitua asiaa:
Joen suoristetussa kohdassa yläjuoksulla vesi voisi tulvan aikaan työntyä
vanhoihin uomiin, mutta niiden suunta on väärin. Vesi pääsee niihin vain
vanhojen mutkien alaosista, mutta vesi kulkee alas- ja eteenpäin, joten
vanhoissa mutkissa seisoo vedenpinnan tasossa oleva vesi. Vesi ehkä ”pullistuu” kohtiin, mutta ei niinkään virtaa niihin. Vanhoissa uomissa vesi on
seisovaa. Jos mahdollista, niin nämä mutkat voisi palauttaa osaksi joen
ekosysteemiä.
Jelminniemessä on kosteikkomainen ympäristö ja hitaampi virtaama.
Maita ei ole maanviljelykäytössä, joten veden levittäytymisestä ei synny
niin suurta haittaa. Levittäytyminen kuitenkin vie mukanaan enemmän
maa-ainesta. Yläosan suoristus antaa vedelle lisää vauhtia ja suoremman
uoman, joten maa-ainestakin irtoaa enemmän suoristuksen vaikutusalueella ja sen jälkeen.
Saavuttaessa Rummakonmutkaan ohjautuu vesi etenkin tulva-aikaan joen
mutkan ulkosyrjän kautta veden liikkuessa normaalia virtaamaa nopeammin. Rummakonmutkan jälkeen Suomenjokeen yhdistyy Leppäjärvenoja
vesimassoineen ja omine tulvineen. Kohdassa on tie lähes kiinni joessa, joten vesi pääsee ajoittain tulvimaan tielle sillä tulvatilaa ei kohdassa ole.
Vesi virtaa kohdassa rauhallisemmin, mutta vesimassat huuhtelevat silti
rantoja ja uomaa.
Padankoskentien Jokirantaan saavuttaessa on kohdassa kapea silta, mikä
luo veden liikkumiselle ajoittaisen lisäpaineen tulva-aikaan. Jos silta olisi
tehty leveämmäksi, niin tilanne saattaisi olla toinen. Jokirannan jälkeen on
pari jyrkkää mutkaa, minkä jälkeen virtaama rauhoittuu ja saapuu lopulta
vanhalle Masonjärvelle, joka on sararämeen (nevaräme) tyyppinen alue.
Maastossa on muun muassa pystyyn kuolleita koivuja, pajua, heinikkoa ja
vesikasvillisuutta (kuva 37, sivu 47). Alueesta on video ARCGis verkkokartan linkin takana (linkki sivulla 71).
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Masonkosken jälkeen meno kiihtyy tasaisesti, kunnes ennen Ala-Savia on
pari tiukkaa mutkaa, jotka rauhoittavat virtaamaa ennen Savinkoskea,
jossa on joen kiivain virtaama. Suomenjoelle on tyypillistä korkeat perkauspenkereet ja etenkin joen loppupäässä ennen Nerosjärveä ovat rannat syvään uurretut, sama koskee joen yläosaa, jossa uoma on perattu ja suoristettu. Perkauksen kaavamainen ilme vallitsee Suomenjoen yleisilmettä,
vaikka joki kaunis onkin. Alajuoksua kohden tultaessa tilaa tulvimiselle on
vähän ja vasta Savin kosken jälkeen on leveämpi kohta joessa, jossa virtaama rauhoittuu ja jatkaa rauhallisena järveä kohden.
4.8

Työjärjestyksestä ja työskentelystä
Kosteikon perustaminen Suomenjokeen on pitkäjänteinen prosessi, johon
liittyy byrokratiaa hakemuksien muodossa. Luvat pitää hakea viranomaiselta ja suostumukset muilta osapuolilta. Projekti on hyvä tehdä yhteistyössä Padasjoen kunnan ympäristösihteerin ja ELY-viranomaisen kanssa.
Kosteikon suunnittelu ja toteutus vaatii mukaan ammattilaisen, joka osaa
asiansa ja katsoo virtaamat yhdessä kosteikon koon sekä kosteikon läpi virtaavan veden kanssa.
Suunnitteluun ja lupien hankintaan menee aikaa, joten työjärjestys voisi
olla seuraava:
1. Musta Paarlammi ja Musta Paarlammen oja 2021 - 2022
2. Pienen mittakaavan uomakunnostukset 2021- (vrt. kappale 4.7.5)
3. Kesällä 2021 opinnäytetyö Suomenjoen majavien hyödyistä ja haitoista, samalla kartoitettaisiin joen eläimistöä ja kasvistoa (vrt. kappale 4.6.1)
4. Kosteikon suunnittelun tekemistä 2022, minkä jälkeen projektin
käytännön toteutuksen eli töiden hinnoittelu ja ajoittaminen.
5. Kosteikon toteutus 2023, riippuen lupien saamisesta
6. 2023 (rinnakkaistyönä) Leppäjärven ojan ja tulvinnan ratkaisun
suunnittelu ja toteutus, vesiensuojelulliset toimenpiteet (ojan yhteys Suomenjokeen)
7. 2023 tai 2024 Tervajärvenojan ja sen ravinnepäästöjen haltuun ottaminen vesiensuojelun näkökulmasta (ojan yhteys Suomenjokeen)
8. Mahdollisen uoman suoristuksen palauttaminen luonnonmukaiseen tilaan 2025Käytännössä talvet suunnitellaan ja kesät toteutetaan. Kesän 2021 opinnäytetyöllä saataisiin kosteikon perustamisessa tarvittavia tietoja.
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5

LUPA-ASIAT JA RAHOITUS
Vesilaki määrittelee missä kohtaa lupia pitää hakea ja laista löytyy mitä sisältöjä hakemuksessa pitää olla (liite 17). Hakemuksen sisällöt kirjoitetaan
kohteeseen sopivilta osin ja sen rahoituksen näkökulmasta, jota haetaan.
Hakemuksen tekee hakija yhteistyössä muiden osapuolten kanssa siltä
osin, että esimerkiksi suunnitelmasta ja sen työohjeesta saadaan lisätieto
muun muassa siirrettävien maamassojen määrästä kuutioina. Esimerkki,
jos siirretään maata 2 000 m3, niin lupa voi maksaa jopa 1 600 €. Maksutaulukko löytyy tämän linkin lopusta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181244
Kun lupaa haetaan AVI:lta (aluehallintokeskus), niin lupamaksu määräytyy
hakemuksen pohjalta, mistä syystä se pitää heti täyttää mahdollisimman
hyvin. Hyvin tehty hakemus käsitellään noin 6 kk kuluessa. Jos hakemus
palautetaan täydennettäviksi, niin luvan saaminen venyy jopa vuoteen. Lupaa haetaan, kun toimenpide on toteutuskohdassa eli tämä kuvaa pohjalla
olevien suunnitelmien tilaa. Lupa tulee hakea tämän työn kohdalla, koska
työ koskee padon rakentamista ja vesistön säännöstelyä. Kosteikon kohdalla vaikutetaan myös veden pinnan korkeuteen ja vesistön virtaukseen.
(Salonen, 2019) Jos alue olisi luonnonsuojelualue, jossa olisi jo esimerkiksi
linnustoa, niin ELY keskus saattaa vaatia lisäksi luontoselvityksen EU direktiivilajeista. Suomenjoen kosteikon kohdalla kyse ei ole tästä.
Suomenjoen kohdalla tulee myös pohtia, että tehdäänkö yksi hanke vai
jaetaanko useampaan hankkeeseen? Rahoituksen näkökulmasta tulee
huomioida, että haettavan rahoituksen ehdot rajaavat sitä mihin rahoitusta voi hakea ja samaan kohteeseen ei saa kuin yhden rahoituksen.

5.1

Kunnostushankkeen keskeiset osapuolet
Euroopan unionin direktiiviin (2000/60/EY) tavoite on pysäyttää EU:n alueella sijaitsevien vesimuodostumien tilan heikentyminen ja saattaa ne vähintään hyvään ekologiseen ja kemialliseen tilaan vuoteen 2015 mennessä. Jos tässä on epäonnistuttu, niin tavoiteaikaa ollut mahdollista pidentää vuoteen 2021 tai 2027. Suomessa EU direktiivi on laitettu toimeen
lailla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004), lakia tarkentavilla valtioneuvoston asetuksilla vesienhoitoalueista (1303/2004) ja
lailla vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006). (Laine, 2017, s.7)
Suomessa ylin viranomainen on ympäristöministeriö sekä metsä- ja maatalousministeriö, joiden alla toimivat ELY – keskukset, jotka toimivat myös
ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) valvontaviranomaisina. (Laine, 2017, s. 7) Ilmoitus lupapäätöksestä menee AVI:lta ELYkeskukselle, kun päätös on tehty, koska ELY on valvontaviranomainen (Pyhähuhta, 2020). Tällä hetkellä on meneillään suunnittelun toinen kausi
2016–2021 (Laine, 2017, s. 8).

78

ELY-keskusten rooli hankkeiden asiantuntijana ja alulle panijana on tärkeä.
Ratkaisevassa roolissa ovat kuitenkin vesialueiden omistajat ja käyttäjät
kunnostusten vireillepanossa ja suunnittelussa. (Antikainen ym. 2016 s.
107)
Vesiluvalla, tai vesitalousluvalla, on vahva oikeudellinen pysyvyyssuoja.
Suoja koskee myös sellaista toimintaa, johon kulloisenkin ajan viranomainen on katsonut, että se ei tarvitse lupaa, koska toiminta ei aiheuta sen
aikaisen lain (vuodelta 1902) mukaista haittaa. Pysyvyyssuoja tarkoittaa,
että sen hetkisen lain mukaiset luvat ovat voimassa, ellei niihin ole vaikuttanut myöhemmin säädetyn lain muutokset. Ainoat muutokset, jotka nykylupa sallii pysyvyyssuojan mukaan vanhalle vesiluvalle tehtävän, on vesiluvan tarkistus, joka tehdään nykylainsäädännön mukaan. (Laine, 2017,
s. 8)
Vanha vesilupa siis kattaa sisällöt ja velvoitteet edelleen nykypäivänäkin,
ellei esimerkiksi perkaus- tai ojitusyhtiötä ole purettu. Käytännössä siis
Suomenjoella on esimerkiksi edelleen olemassa oleva perkausyhtiö vuodelta 1931 ellei yhtiön toimintaa ole lopetettu virallisesti. Kyseinen yhtiö
on edelleen vastuussa kunnostus-, perkaus-, ja ojitussuunnitelmista.
”Maankuivatuksen järjestämiseksi perustettujen perkaus- ja ojitusyhtiöiden osalta asia on monimutkaisempi. Sukupolven vaihdokset sekä laajemmat yhteiskunnan ja maatalouden rakennemuutokset ovat aikaansaaneet
sen, että vanhat yhtiöt ja niiden kunnossapitovelvoitteet ovat saattaneet
vaipua unohduksiin. Mainituista syistä huolimatta vesioikeudellisten yhtiöiden asema nauttii tällä hetkellä pysyvyyssuojaa, jota voidaan luonnehtia
lähes ikuiseksi.” (Laine, 2017, s. 13) Sama koskee ojitusyhtiötä, joka Suomenjoelle on perustettu vuonna 1964.
Yhtiöiden nimityksiä lainsäädännössä yhtenäistettiin vuonna 2012 ja nimike on nyt ”vesioikeudellinen yhteisö”, johon kuuluvat myös entiset uittoyhdistykset. Nykyään laki mahdollistaa sen, että myös vesistön kunnostamiseksi voidaan muodostaa yhteisö. (Laine, 2017, s. 14) Hankevastaajana voi vesistökunnostuksen yhteydessä toimia esimerkiksi yhdistys, tärkeää on, että taho on oikeustoimikelpoinen. On myös oleellista, että heti
hankkeen alkuvaiheessa tiedotetaan mahdollisimman laajasti kaikkia
hankkeen vaikutusalueella olevia tahoja. (Laine, 2017, s. 16 – 17) ” Vesioikeudellisen yhtiön antama suostumus tulisi olla kunnostussuunnitelman
liitteenä myös vesilain mukaista vesitalouslupaa haettaessa aluehallintovirastolta, jos luvantarve täyttyy.” Esimerkiksi kosteikon kohdalla kyse on vesiensuojelurakenteesta, joka ei liity yhtiön kunnossapitovelvollisuuteen.
(Laine, 2017, s. 21, 23)
5.2

Rahoitusmahdollisuuksia
Suomenjoen alue on iso, alueella tehtävät isommat työt ja osatyöt kannattaa eriyttää omiksi kohteiksi (mahdollisuuksien mukaan), joilla on oma aikataulu ja oma rahoitus. Osana vesienhoitoavustushanketta tai
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yhteishanketta teetettävään monimuotoisuuskartoitukseen (vrt. liite 15 ja
kohta selvitykset) on mahdollista saada ELY-keskuksen myöntämää avustusta. (Laine, 2017, s. 19) Avustusta haetaan ELY-keskukselta loka-marraskuun aikana. Avustusten käsittely ja tukipäätökset tehdään aina seuraavana keväänä ELY-keskukselle osoitettujen määrärahojen puitteissa. Valtion tukiosuus on lähtökohtaisesti enintään 50 % kunnostushankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. (Laine, 2017, s. 23) Yhteistyötä kannattaa
tehdä oman alueen ELY-keskuksen kanssa.
Rahoituskanavia hankkeen toteuttamiseksi ovat esimerkiksi Maaseuturahasto eli Leader-rahoitus, joka tähtää maaseudun kehittämiseen. Suomenjoen kosteikon kohdalla tulisi olla yhteydessä Hämeen Leader yhdistyskeen. Maaseudun kehittämisvarat voivat tukea Musta Paarlammin alueen
kunnostusta. Asiassa voi lähestyä esimerkiksi Vanajavesikeskusta (Joensuu, 2020).
Muita mahdollisia rahoituskanavia hankkeelle ovat:
• MAKERA eli maatilatalouden kehittämisrahaston avustus (Tämä
avustus esimerkiksi Tervajärvenojan kohdalla).
• Maatalouden erityisympäristötuki, mitä kautta saa tuet kosteikon
hoitoon sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman
hoitoon.
• KEMERA on kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuva tuki
ja se on yksityiselle maanomistajalle tarkoitettu tuki. Tässä kohtaa
kyseessä olisi tuki suometsän hoitoon (Musta Paarlammin, Tervajärven ja Leppäjärvenojan kohteet, joissa enemmistö valumasta tulee ojitetuista suometsistä).
• Vesien- ja merenhoidon kärkihankeavustukset (ympäristöministeriö), missä yhteydessä kohteet sopivat Veden vuoro – vesiensuojelun tehostamisohjelmaan.
• Kalataloudellisten kunnostusten ja kalatalouden edistämisen määrärahat (ELY-keskusten kalatalousyksiköt), sopiva kohde olisi Suomenjoki ja kyseessä olisi joen tilan parantaminen.
• Lisäksi rahoitusta voivat myöntää osakaskunnat, kalastusalueet,
kunnat, alueen yritykset, yksityiset rahastot ja säätiöt. (Laine, 2017,
s. 24)
Hankevastaavan tulee jo työn alussa kartoittaa omarahoitusosuus, jolla työ
lähtee käyntiin, sillä hankerahoitus maksetaan tuensaajalle takautuvasti.
Maksu suoritetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. (Laine, 2017, s.
24) Valtio voi myöntää kunnostushankkeisiin ns. harkinnanvaraista valtionavustusta. Avustuksen hakee hankkeesta vastaava taho alueelliselta
ELY-keskukselta. Valtion avustus on enintään 50 % kunnostushankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. (Laine, 2017, s. 23)
50 %:n valtionrahoitusosuus on mahdollinen kohteille, jotka vesienhoidon
tilaluokituksensa perusteella vaativat kunnostustoimenpiteitä, joita uhkaa
tilaluokituksen heikkeneminen ja joissa kyseessä on merkittävä yleinen
etu. (Antikainen yms. 2016, s. 108) Hankkeessa on tärkeä tehdä huolellista
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kirjanpitoa ja säilyttää kaikki kulukuitit. Takautuva maksu tarkoittaa, että
tuet ja avustukset maksetaan jälkikäteen.
Kosteikkojen kohdalla on myönnetty jopa 100 % avustuksia ei tuotannollisten investointien tuilla (Ruokavirasto, n.d.), kun kosteikko on perustettu
esimerkiksi tuottamattomalle peltomaalle. Kosteikkoinvestoinneissa korvauksen määrä on enimmillään ollut 11 669 €/ha. Kosteikon hoitoon korvausta on saanut enintään 450 €/ha/vuosi. (Ruokavirasto, n.d.)
ELY:n harkinnanvarainen avustus on haettavissa, kun kyseessä on vesipuolen avustus eli vesien hoidon edistäminen erilaisille hankkeille. Hakijan pitää olla yhdistys. Kyseessä on 50 % avustus, joka on määrältään matala,
mutta hyvä mahdollisuus, sillä omarahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä, kuntarahalla tai sponsoroinneilla. Avustusta saa suunnitteluhankkeisiin, valmisteluhankkeisiin, tarvehankkeisiin ja toteutushankkeisiin.
Tätä voidaan hakea myös lupamaksuihin (ympäristöluvat, vesiluvat). Tällaisessa avustuksessa, jossa omaosuus voidaan kattaa talkootyöllä, voi
kunta osallistua toteuttamalla maanmittaustyön tai kunta voi sponsoroida
hankemittauksen (tällöin tällaisen osuuden voi jättää budjetista pois, jolloin budjetti pienenee). (KVVY, 2019) KVVY on vesiensuojeluyhdistys, joka
myös auttaa ja neuvoo lupa-asioissa.
Jos rahoitusta hakee yhdistys, niin kilpailuttaminen on järkevää, mutta ei
pakollista. Jos rahoitusta hakee kaupunki tai kunta, niin kilpailuttaminen
on ilmeisesti pakollista yli 10 000 € summissa. Rahoituksen valinnassa on
hyvä käyttää asiantuntijaa, kuten Vanajavesikeskusta ja ELY-keskusta.

6

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Historiaosuudessa on nähtävissä, että elannon kannalta Suomenjoen perkauksille on ollut suuret odotukset, sillä lainaa on otettu ja avustusta haettu. Perkausyhtiö ei ollut kaikille vapaaehtoinen. Nykyään puhutaankin
pakkoyhtiöistä, jos kiinteistö on ollut hyötyalueen varrella. Vastaavasti jos
perkauksesta koitui haittaa tuli se korvata. (Laine, 2017, s. 14) Maastokäynneillä Suomenjoen historia ja nykytila kiteytyivät Kalle Tervakosken nykyään romahtaneessa suuressa navetassa, jonka päässä komeilee teksti ”K.T.
1934”. Rakennus herättää sympatiaa ja kertoo arvonalenemasta suhteessa
sijoitettuun aikaan sekä rahaan. Aika ei ollut perkaukselle paras mahdollinen, sillä 1939 tuli sota ja myös 1940 – luvulla sodittiin. Voi vain kuvitella
miltä vastoinkäymiset ovat aikalaisista tuntuneet. Eräässä asiapaperissa
pahoitellaan sitä, että peratun alueen käyttöasteilmoitus on myöhässä,
”kun oli se sotakin”. Tehdessäni tätä raporttia nyt vuonna 2020, koin, että
ympyrä sulkeutui ja sadan vuoden takaiset asiat koskettivat, niin vesistön
kuin ihmistenkin näkökulmasta. Kyse on ollut elannosta, joko selviää tai ei
selviä. Kaikki eivät selvinneet veloistaan. 1960 – luvulla Luhtakosken tila on
ulosmitattu, mutta perhe sai jäädä tilalle asumaan alaikäisten lasten
vuoksi.
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Taustatietoina ojituksista kävi myös ilmi, että ojitussuunnitelmia on toimitettu 1970 – luvulla maanmittauslaitokselle. Käytännössä kaikkia ojituksia
ei ole toteutettu, mutta ne näkyvät avoimessa karttatiedossa. (Lindberg,
2020). Liitteessä 24 on esimerkki tästä. Open street map näyttää QGis –
karttaohjelmassa Suomenjoen perkaussuunnitelman, josta käy ilmi, että
jokea aiottiin oikoa enemmänkin. Käytännössä vain suunnitelman yläosa
on toteutunut. Johtopäätöksenä todettakoon, että vesistöön ja ojiin liittyviä suunnitelmia tehtäessä korostuu huolellisen maastokäynnin tekeminen, sillä se on ainoa tapa saada tarkkaa tietoa ojituksista.
Suomenjoen vesiensuojelulliset toimenpiteet ovat perusteltuja ja ajankohtaisia. Ne linjautuvat yhteen niin poliittisten tavoitteiden, kuin paikallisten
olosuhteiden mukaan, millä viitataan tässä yhteydessä siihen, että Suomenjoki rasittaa Nerosjärveä, joka on koko valuma-alueen alin järvi. Alue
ongelmineen on laaja ja se sisältää monta maanomistajaa ojineen, mistä
syystä päädyttiin suosittelemaan tarpeeksi suuren kosteikon perustamista
niin, että se huomioi koko Suomenjoen yläosan. Lisäksi Suomenjoelle päädyttiin ehdottamaan muita pienempiä vesiensuojelullisia toimenpiteitä,
jotka eivät luvitusta tarvitse, mutta maanomistajan lupa pitää olla. Esimerkkinä paljaat joentörmän seinämät, jotka olisivat hyvä tukea esimerkiksi istutuksilla. Tässä yhteydessä huomioitiin myös alueen kaksi suurinta
ojaa, joiden valumiin tulee kiinnittää huomiota ja jotka tarvitsevat luvitusta, jos esimerkiksi työstetään laskeutusallasta yhdessä virtaamansäätöpadon kanssa.
Työssä huomioitiin myös Musta Paarlammi ja sen oja, joka laskee Paarlammiin. Johtopäätös on se, että Musta Paarlammin ojan veden ollessa tyydyttävä/välttävä on alueen vesiensuojelulliset toimenpiteet aloitettava kyseisestä kohteesta ja toimenpiteiden pitää olla riittävät, jotta ongelman
suunta muuttuu parempaan ajan kanssa.
Majavien patojen nostaessa veden pintaa, huuhtoutuu rannoilta kiintoainesta ja ravinteita veteen. Samaa tapahtuu, kun majavat kaivelevat rantoja
ja tekevät omia ravinnonhakureittejään. Tässä työssä suositellaan kartoittamaan majavien aiheuttamat hyödyt ja haitat laajemmin. Tässä kohtaa
olisi tilaisuus tehdä laajempaakin tutkimusta esimerkiksi opinnäytetyönä,
sillä tässä raportissa aihetta raapaistiin vain pinnalta. Työjärjestyksessä ehdotetaan, että ensin lähestytään ja toimitaan Musta Paarlammin suhteen.
Tämä antaa aikaa sille, että tehdään huolellista ja harkittua työtä hankkimalla ajankohtainen ja oikea tieto myös majavien vaikutuksista Suomenjoen alueella. Riskinä on se, että menetetään majavien mahdollisesti alueella tuottama hyöty, jos ei selvitetä mikä niiden osuus alueen ekosysteemissä on? Mitä niiden aiheuttamat konkreettiset haitat ja hyödyt ovat?
Haitat ja hyödyt tulisi punnita huolella ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
Samassa yhteydessä, kun kartoitetaan majavahavaintoja, niin tulisi kosteikkosuunnitelman pohjatyönä kartoittaa Suomenjoen kalakantaa, kasvillisuutta, linnustoa ja muuta eläimistöä.
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Lopuksi kiitos kaikille auttaneille ja puhelimeen sekä sähköposteihini vastanneille tahoille. Etenkin kiitokset Carbonsin Markku Suutarille ja Tapion
johtavalle vesiensuojelun asiantuntijalle Samuli Joensuulle. Koronakevään
2020 vuoksi tuntui työ alussa pelottavaltakin, sillä kirjastot olivat kiinni ja
liikkuminen minimissä. Kun tästä päästiin yli, niin kiitollisena voitiin todeta,
että suomalaiset viranomaiset ynnä muut tahot julkaisevat ja jakavat kiitettävää määrää aineistoa verkossa. Lopputoteama onkin, että kirjastot eivät mitenkään pysty kilpailemaan verkkoon tuotetun uusimman tutkitun
tietomäärän kanssa.
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Liite 5
YHTEENVETO NÄYTTEIDEN TULOKSISTA JA VERTAILU AIKAISEMPIIN NÄYTETULOKSIIN
Näytteet otettu 20.9.2016 Suomenjoen eri pisteistä. Näytteet 28.9.2011 on poimittu HAMK:in opinnäytetyöstä ”Suomenjoen valumaalueen ravinnekuormitusselvitys 12.12.2011”. Lisäksi on Suomenjoen suistosta otettu näyte 10.9.2015.

Kuva 20. Kuohi-Nerosjärven suojeluyhditys ry:n teettämä tutkimus. (Maijala, 2020)
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Liite 6
PUHELINHAASTATTELUN KYSYMYKSET
1.
1.1
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.

7.

7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.
10.

10.1.
11.

12.
13.
13.1.

Tilannimi ja numero
Saatiinko asukas kiinni puhelimitse?
Onko Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys teille tuttu?
Täydennyskenttä
Mitä tiedätte Kuohi-Nerosjärven suojeluyhdistys ry:n työstä?
Saanko liikkua alueella tonttinne läpi rantaviivaa pitkin ja häiriötä aiheuttamatta maastokäynneilläni?
Mitä ajatuksia sana "vesiensuojelu"" teissä herättää?
Onko teillä mitään sitä vastaan, että harjoitteluni yhteydessä
teen alustavaa suunnitelmaa ja kartoitusta alueen vesiensuojeluun liittyen? (Kysymys on pohjustettu.)
Saammeko olla yhteydessä teihin myöhemmin raporttiin liittyen ja esimerkiksi kutsua koolle raportin sisältöjen esittämiseksi?
Täydennyskenttä
Onko teillä majavahavaintoja alueelta?
Täydennyskenttä
Onko majavista ollut haittaa vai hyötyä?
Täydennyskenttä
Onko tontillanne kiinteistökohtaisia vesiä, kuten jätevesiä,
joita johdetaan puhdistuksen jälkeen Suomenjokeen esimerkiksi ojan kautta tai imeytetään imeytyskenttään?
Vastauksen täydennyskenttä
Miten koette Suomenjoen ympäristön osana loma-asumistanne/asumistanne/kiinteistö omistajuutta, miten ympäristö
vesistöineen vaikuttaa viihtyvyyteenne?
Onko lähivesistönne tila teille tärkeä asia?
Tulviiko vesi tontillenne/ pellollenne tms.?
Täydennyskohta
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Liite 7
VASTAUKSIA KYSYMYKSEEN: ” MITÄ AJATUKSIA SANA "VESIENSUOJELU""
TEISSÄ HERÄTTÄÄ?”
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Hyvä juttu se on, että suojellaan.
Herättää sanan "välttämätön".
PositiivisIa ajatuksia ja vihreät arvot ovat lähellä.
Ihan hyvä asian.
Hyvä asia se on, että joku kantaa huolta ja toimii sen eteen.
Yksi osa työnkuvaa.
Ihan hyvähän sitä on suojella.
Puhtaita vesiä.
Ettei lasketa paskoja suoraan sinne veteen.
Herättää sen, ettei tuhota vesistöjä, että hoidetaan asiat oikein.
Se on hyvä asia, että vesiä suojellaan ja tärkeä asia.
Suomenjoki on ollut uittoväylä ja ollut hienossa kunnossa viime
vuosisadan alkupuolella. On nähnyt uitonkin aikoinaan.
Tärkeä asia
Epämääräinen käsite
Onhan se ihan hyvä homma, enemmän se tuntuu olevan, että mökkiläiset ovat huolissaan.
Kyllähän niitä tarttis suojella, juu
Positiivisia ajatuksia
Se että vedet pysyisi puhtaana ja ei mene mitään ylimääräiStä mihinkään.
En tiedä sitä, mutta majavat tappaa puut rannalla, kun puut tukehtuu. Vesiensuojelu ei metsään vaikuta, kunhan ei nosta vettä niin
kuin majavat. (60-luvun vaihteessa loppui tukinuitto alueella)
Itseasiassa se on ihan hieno asia, olen ollut 80-luvun alUSta Auttoisten osakaskunnan sihteerinä ja Hauhon osakaskunnassa olen mukana. Sana on minulle positiivinen asia.
Hyvä asia, nykyään on niin paljon myrkkyjä mitä vesiin on mennyt
eli hyvä että pidetään huolta ja majavat kaataa puita eli niistä on
haittaa.
Sanotaan näin, että paljonkin ajatuksia herättää. Olen ikäni viettänyt sellaisen veden äärellä, jonka teollisuus on saastuttanut ja
vaikka on touhuttu, niin mitään ei ole tapahtunut.
Suojellaan vesiä, että ne pysyisivät puhtaana.
Positiivisia ajatuksia ja on tarpeellinen.

104

Liite 8
PUHELINHAASTATTELUSSA ESIIN TULLEET MAJAVAHAVAINNOT
⎯ Majavia on ollut jo pitkän aikaan. Metsästysaikoinani joen varrella
oli patoja, vaikka kuinka paljon, järvessäkin on havaittu majavia
(Nerosjärvi). Pari vuotta sitten velipojan katiskaan oli jäänyt majavan poikainen mökin rannassa.
⎯ Majava jyrsi ainoan haavan mökin rannassa.
⎯ Kolmisen vuotta sitten ollut yhteydessä metsästäjään, joka kysyi
kantaa majavan metsästysasiaan asiaan. Metsästäjä tekee majavasta makkaraa.
⎯ Ei ole näköhavaintoa, mutta tontilta on puita kaadettu vesirajassa.
⎯ Muutama iso puu on rannasta kaadettu.
⎯ Paljonkin on, teki tontin myötävirtaan päin patoa ja piti monta
vuotta vettä korkeammalla. Ollut nyt pari vuotta pois. Kanadanmajavia.
⎯ Kunnan alueelta ei ole.
⎯ Ei ole nykypäivänä.
⎯ Koivikko kuoli, kun monta hehtaaria jäi veden alle. Tekivät pesän,
nyt istutettu uudet koivikot (muutama vuosi sitten tapahtui).
⎯ Riesaksi asti kaatavat puita. Kun joen vartta mennään ylöspäin
Rummakonmutkaan, niin siellä on, mutta niitä on vähennetty metsästyksellä.
⎯ Kaatavat puita, pariin vuoteen ei ole näkynyt.
⎯ Rummakonmutkassa iso haapa, josta yrittivät patoa. Naapuri pelotteli ne pois. Rummakonmutkasta ylöspäin Tervakoskelle tekivät
patoa, patosi vettä Paarlammiin päin.
⎯ Eläimen tekemiä on nähty, kaikki puut mitkä mahdollista, se on
kaatanut.
⎯ Valtavasti havaintoja
⎯ Siinä kohdalla on ollut majavia. Hiukan patoa juuri syksyllä purin.
⎯ Isällä on havaintoja ja majavia alueella on kyllä.
⎯ Minulla ei ole, mutta veljelläni naapurissa on.
⎯ Jälkiä näkyy kyllä, mutta nähnyt en ole.
⎯ Yläjuoksulla on ollut, mökillä kalvavat välillä puita ja joku kaveri
niitä on yrittänyt vähentääkin. Tervaojassa ja -järvessä on ollut majavia ja Pekin ja Pellin kohdalla on havaintoja.
⎯ Majava on komentanut laiturillakin käydessäni ja maastossa näkyy
jälkiä. Puita on järsitty sieltä täältä.
⎯ On siinä niitä, Tervaojassa on pato (Padankosken tieltä, kun mennään 100 m ylöspäin). Tervaojan suulta ylöspäin Luhtakoskeen on
yksi pato, ellei useampaakin.
⎯ On niitä ollut
⎯ Viimeisen vuoden ajalta ei ole, mutta aikoinaan majava kävi haavikon noutamassa. Metsäojaan tekivät aikoinaan pienen padonkin.
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Liite 9
SUOMENJOKEEN LASKEVAT OJAT

Kuva 21. Suomenjokeen päättyy 58 kappaletta ojastoja, verkoston yhteispituus on 128, 63 km Suomenjoen pituuden ollessa noin 11,
50 km.
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Liite 10
SUOMENJOEN MAJAVAT, MUKAAN LUKIEN MUSTA PAARLAMMI

1

2
4
3

Kuva 22. 1 Rummakonmutkassa ja Jelminniemenkohdalla kuusi majavanpesää sekä viisi patoa. 2 Pehkukorpi yksi majavan pesä, 3 vanha
Masonjärvi, yksi majavan pesä ja 4 Tervajärvenojassa yksi majavanpesä ja pato.

Kuva 23. Musta Paarlammin ojan suulla on kaksi hylättyä majavanpesää
ja itse ojassa on jälkiä majavien toiminnasta sekö läsnäolosta.
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Liite 11/ sivu 1
SUOMENJOEN MAJAVAT, MAJAVAPADOT JA PALJAAT RANNAT

Kuva 24. Jelminniemi ja Rummakonmutka ovat majava-aktiivista seutua. (Kuva, K. Ahonen)
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Liite 11/ sivu 2
SUOMENJOEN MAJAVAT, MAJAVAPADOT JA PALJAAT RANNAT

Kuva 25. Musta Paarlammin majavien aktiivisuus. (Kuva, K. Ahonen)
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Liite 12
MUSTA PAARLAMMIN PUTKIPADOT ELI VIRTAAMASÄÄTÖPADOT

Kuva 26. Kuvassa suurennettu selitteen teksti ja muutettu laskeutusaltaiden väriä sekä merkintöjen kokoa. (Kuva, K. Ahonen)

Kuva 27. Sama kuva kuin yllä, mutta mustavalkoisena. (Kuva, K. Ahonen)
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Liite 13
VIRTAAMASÄÄTÖPADON MITOISTUMONOGRAMMI

Kuva 28. Kuvassa alempi viiva on tarkoitettu ojitusalueille, joilla on myös
yläpuolista (ei ojitettua) valuma-aluetta. Ylempi viiva on tarkoitettu kokonaan ojitetuille alueille, joilla rakenteen kohdalla
esiintyy alapuolista padotusta. (Metsäkeskus, 2012, s. 8 – 9)
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Liite 14
BIOSUODATUS BIOHIILELLÄ, CARBONS.FI RAKENNEKUVA

Kuva 29. Rakennekuva puron vesienkäsittelystä. (Carbons, n.d.)
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Liite 15
KOSTEIKON PERUSTAMISEN VAIHEET

Kuva 30. Kosteikon perustaminen lyhyesti. (Kuva, K. Ahonen)
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Liite 16/ Sivu 1
HAKEMUSPOHJA KOSTEIKON PERUSTAMISEKSI, KANSI

KANSILEHTI

Hakija
Päivämäärä ja paikka
Paikkakunta
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Liite 16/ sivu 2
HAKEMUSPOHJA KOSTEIKON PERUSTAMISEKSI, SISÄLLYSLUETTELO
1. Hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet
2. Hankkeen yksilöity toteutustapa ja -aika
3. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt
4. Kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma
5. Kosteikon sijaintikartta
6. Suunnitelma-alueen kartta
7. Peltojen osuus valuma-alueesta
8. Kosteikon pinta-alan suhde yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan
9. Kosteikon perustamistoimenpiteet
10. Selvitys kosteikkoalueen penkereistä, syvänteistä, niemekkeistä,
saarekkeista ja kasvillisuudesta
11. Kosteikon mitoitus
12. Yleispiirteinen selvitys kosteikon perustamisen jälkeisistä hoitotoimenpiteistä
13. Selvitys hankkeen vaikutuksista kosteikkoalueen ulkopuolella viljeltävien peltojen kuivatustilanteeseen tai muuhun maankäyttöön
14. Kosteikkoalueen omistussuhteet
15. Vaadittavat viranomaisluvat
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Liite 17/ sivu 1
VESITALOUSHANKE-HAKEMUS, KANSILEHTI

Vesitaloushanketta koskeva hakemus
Suomenjoen kosteikko, Padasjoki

Hakija
Päiväys
Aika

116

Liite 17/ sivu 2
VESITALOUSHANKE HAKEMUS, SISÄLLYSLUETTELO
LYHYT YHTEENVETO HANKKEESTA JA SEN VAIKUTUKSISTA
HAKEMUKSEN YLEISET TIEDOT
1.
Hakijan nimi ja yhteystiedot
2.
Hankkeen tarkoitus ja yleiskuvaus
3.
Yleiskuvaus siitä vesistön osasta tai pohjavesiesiintymästä,
johon hankkeen vaikutukset ulottuvat
4.
Yleiskartta hankkeen vaikutusalueesta ja työkohteiden sijainnista
5.
Selvitys tehtävistä rakenteista ja rakennelmista sekä suoritettavista toimenpiteistä
6.
Piirustukset työkohteista tai suunnitelluista rakennelmista ja
laitteista sekä tieto käytetystä korkeusjärjestelmästä
7.
Selvitys työn suorittamisesta aikatauluineen
8.
Selvitys hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisista, hakijan
omistamista tai hänen käytössään olevista alueista kiinteistötunnuksineen ja alueita esittävine karttoineen
HAKEMUKSEEN SISÄLTYVÄT SELVITYKSET
9.
Valuma-alueen kartta
10.
Pituus- ja poikkileikkauskuvat (perattavista ja kaivettavista)
sekä niistä uomista, joiden vedenkorkeuteen hanke vaikuttaa
11.
Selvitys laskelmineen vedenkorkeuksista ja virtaamista ja
hankkeen vaikutuksista niihin
12.
Selvitys hankkeen vaikutuksista ranta-alueisiin sekä rakennuksiin, rakenteisiin ja laitteisiin
13.
Selvitys vesivoimasta, vesiliikenteestä ja uitosta, vedenotosta, virkistyskäytöstä ja muusta vesistön ja sen rantojen
käytöstä sekä hankkeen vaikutuksesta niihin
14.
Selvitys kaavoitustilanteesta ja arvio hankkeen vaikutuksesta
kaavoitukseen
15.
Selvitys vesistön käytön turvaamisesta työn aikana
16.
Laskelma tai arvio vesilain 3 luvun 6 ja 7§:ssä tarkoitetusta
hankeen hyödystä
17.
Perusteltu arvio vesilain 3 luvun 6 ja 7§:ssä tarkoitetuista
hankkeen hyödyistä
18.
Ehdotus toimenpiteiksi hankkeesta aiheutuvien menetysten
estämiseksi tai vähentämiseksi sekä ehdotus edunmenetysten korvaamiseksi
19.
Tiedot asianosaisista osoitetietoineen, asianosaisuuden perusteen olevien kiinteistöjen nimet ja kiinteistötunnukset
sekä tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu kartta,
johon kiinteistöjen sijainti on merkitty
20.
Ehdotus hankkeen työn- ja käytönaikaisten vaikutusten tarkkailusta
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Liite 16/ sivu 3
VESITALOUSHANKE HAKEMUS, SISÄLLYSLUETTELO
HAKEMUKSEN LISÄSELVITYKSET TARPEEN MUKAAN
21.
Selvitys veden laadusta ja vesistön tilasta ja hankkeen vaikutuksista niihin
22.
Selvitys kalastosta ja kalastuksesta ja hankkeen vaikutuksista
niihin sekä tarpeesta mahdollistaa kalan ja muun vesieliöstön
kulku patorakenteiden ohi
23.
Selvitys pohjavesiolosuhteista ja hankkeen vaikutuksista niihin
24.
Selvitys vesilain 2 luvun 11§:ssä tarkoitetuista vesiluontotyypeistä sekä suojelualueista ja muista luonnonsuojelulain
(1096/1996) nojalla suojelluista kohteista ja arvio hankkeen
vaikutuksista niihin
25.
Selvitys muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitetuista
kohteista sekä rakennusperinnön suojelemisesta annetun
lain (498/2010) ja maankäyttö- ja maanrakennuslain
(132/1999) nojalla suojelluista ja muista niihin rinnastettavista kohteista sekä arvio hankkeen vaikutuksesta niihin
26.
Kartta ja siihen liittyvä selitelmä alueesta, jolla hankkeesta aiheutuu vahinkoa tai haittaa, sekä alueesta, johon hakija pyytää käyttö- tai lunastusoikeutta
27.
Tiedot vesitaloushankkeista, joihin hankkeen toteuttaminen
saattaa vaikutta tai joilla voi olla vaikutusta hankkeen toteuttamiseen, sekä tiedot hankkeita koskevista lupapäätöksistä
28.
Paloturvallisuuslain (494/2009) 9§ 1 momentissa tarkoitettu
selvitys padosta aiheutuvasta vahingonvaarasta ja sen vaikutuksesta padon mitoitusperiaatteisiin
29.
Asiaa koskevat sopimukset ja suostumukset
30.
Muut hankkeen oikeudellisia edellytyksiä selvittävät tiedot ja
laskelmat
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Liite 18
PERUSKARTTA, KOSTEIKON SIJAINTI

Kuva 31. Peruskarttakuva kosteikon sijainnista. Masonjärvi ympyröity
punaisella. (Padasjoki karttapalvelu, n.d.)
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Liite 19
ALUSTAVA ESIMERKKIKUVA KOSTEIKOSTA, MASONJÄRVI

Kuva 32. Kosteikossa veden kulku hidastuu ja irtonainen maa-aines laskeutuu. (Kuva, K. Ahonen)
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Liite 20
KOSTEIKOLLA VIIHTYVÄT LUONNONKASVIT
Taulukko 18. Luettelo kosteikolla viihtyvistä luonnonkasveista. Voimakkaasti leviävien lajien kasvupaikka mietittävä tarkkaan. (Juhanoja & Tuhkainen, 2019, s. 122 – 123)
Nimi

Menestyminen

Haarapalpakko
Hetesara
Kaislasara
Luhtasara
Pullosara
Viiltosara
Varstasara
Kapeaosmankäämi
Keltakurjenmiekka
Raate
Ranta-alpi
Rantakukka
Rantatyräkki
Ratamosarpio
Röyhvihvilä
Sarjarimpi
Suovehka
Jänönsara

Vedessä
Matala vesi ja vesiraja
Matala vesi ja vesiraja
Matala vesi ja vesiraja
Matala vesi ja vesiraja
Matala vesi ja vesiraja
Matala vesi ja vesiraja
Matala- ja syvävesi
Matalavesi
Matalavesi, märkä turve
Märkä ja kostea maa
Märkä ja kostea maa
Märkä ja kostea maa
Matalavesi
Märkä ja kostea maa
Matalavesi
Matala vesi
Kostea ja märkä maa, kestää kuivuutta
Kostea ja märkä maa
Kostea ja märkä maa
Kostea ja märkä maa
Kostea maa
Kostea maa
Märkä maa
Kestää kuivuutta ja märkyyttä
Matala vesi
Märkä maa, vesiraja ja
vesi
Vesiraja ja vesi
Märkä maa ja vesi
Märkä maa, vesiraja ja
vesi
Märkä maa ja vesiraja

Luhtalemmikki
Rantalemmikki
Niittykullero
Puna-ailakki
Rantatädyke
Rentukka
Siniheinä
Terttualpi
Järviruoko
Korpikaisla
Leveäosmankäämi
Ruokohelpi
Mesiangervo

Voimakas leviäminen X, kukkiva K
X

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
X
X
XXX
X
XX
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Liite 21
HAITALLISET VIERASLAJIT
Taulukko 19. Haitalliset vieraslajit, kosteikon näkökulmasta, joita tulee
välttää ja poistaa (Juhanoja & Tuhkainen, 2019, s. 127)
Nimi
Jättipalsami
Kanadankoiransilmä
Komealupiini
Kurtturuusu
Paimenmatara
Pensasnukka
Viitapihlaja-angervo
Piikkisalaatti
Rehuvuohenherne
Rohtoraunioyrtti
Rusoamerikanhorsma
Vaalea-amerikanhorsma
Valkokarhunköynnös

Kasvupaikkoja
Mm. Purot, kosteikot ja laskuojat
Uoman rannoilla
Rantapenkoilla ja rannoilla
Uoman penkoilla
Rannoilla
Vedessä
Vedessä
Kosteassa
Rannoilla
Rannoilla
Kostea, märkä maa
Kostea, märkä maa
Kostea, märkä maa
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22
SUOMENJOELLA TAVATTUJA LAJEJA
Taulukko 20. Maastokäyntien yhteydessä huomatut lajit alueella. Lista ei
ole täydellinen, parempi kartoitus on hyvä tehdä.
Nimi
Rentukka
Mesiangervo
Järvikaisla
Järvikorte
Järviruoko
Leveäosmankäämi
Luhtalemmikki
Suovehka
Keltakurjenmiekka
Pikkulimaska
Saniaiset (mitä lajeja?)
Järvikorte
Ulpukka
Lumme
Vita (mikä lajike?)
Vesitatar
Sara (mikä lajike)
Tupasvilla
Vesitähti
Rantayrtti
Jokileinikki (harvinainen)
Kissankäpälä
Jouhisara
Ratamosarpio
Rantayrtti
Lehtopalsamo
Katkeratatar
Röyhyvihvilä
Rantalemmikki
Paju
Siimapalpakko
Isonäkinsammal (?)
Horsma
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Liite 23/ sivu 1
LUONNON FYTOREMEDIAATIOTA

Kuva 33. Kivet estävät pohjalietteen etenemistä ja muuttavat virtaamaa.
(Kuva, K. Ahonen)

Kuva 34. Ojansuu, kaislikon takana virtaa Suomenjoki. Oja ei ole suorassa
yhteydessä jokeen. Kevään tulva-aikaa kasvusto ei vielä ole näin
suurta. (Kuva, K. Ahonen)

124

Liite 23/ sivu 2
LUONNON FYTOREMEDIAATIOTA

Kuva 35. Metsätalousalueelta Tervajärvenojaan laskeva noro. Uoma kiertelee, on kiviä ja kasveja noron varrella. (Kuva, K. Ahonen)

Kuva 36. Edellisen kuvan noro kiertää vielä suuren kiven ennen päätymistä ojaan. Kivi on kasvillisuuden ympäröimä. (Kuva, K. Ahonen)

125

Liite 23/ sivu 3
LUONNON FYTOREMEDIAATIOTA

Kuva 37. Tervajärvenojan kivikkoa ja kasvillisuutta. (Kuva, K. Ahonen)

Kuva 38. Tervajärvenojan kasvillisuutta ja pohjakivikkoa lähikuvassa.
(Kuva, K. Ahonen)
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Liite 23/ sivu 4
LUONNON FYTOREMEDIAATIOTA

Kuva 39. Turhan puhdas ja suora uoma, jossa virtaa tummaa ja humuspitoista vettä Ruutanajärvestä. (Kuva, K. Ahonen)
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Liite 24
SUOMENJOEN PERKAUSSUUNNITELMA, OPEN STREET MAP

Kuva 40. Toteutumattomatkin suunnitelmat ovat päässeet kartoille 1970
– luvulla. Toteutunut suoristus näkyy kuvassa ympyröitynä.
Muu osuus on toteutumatta. (Kuva, K. Ahonen)

