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Työn tavoitteet

• Tunnistetaan tärkeimmät toimenpiteet, joilla 
valuma-alueelta tulevaa kuormitusta voidaan 
vähentää

• Ohjataan toimenpiteet oikeille alueille

• Edistetään raakun suojelun ja maankäytön 
yhteensovittamista
• Maankäytön ohjaus raakku huomioiden

• Ihannetilanne: maankäyttö ei muodosta uhkaa raakun 
suojelulle, eikä raakun suojelu merkittävää uhkaa 
maankäytölle.
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Mikä on valuma-alue ja mitä hyötyä on 
sinne suunnattavista toimenpiteistä?

• Vesi virtaa kaikkialta jonnekin ja saattaa kuljettaa 
mukanaan mm. ravinteita ja kiintoainesta
• Maastonmuotojen mukaan vesi kertyy ojiin, puroihin, jokiin, 

järviin ja lopulta Itämereen

• Valuma-alue on alue, jolta vesi kerääntyy jokeen tai 
järveen. Sen ulkopuolella vesi kulkeutuu eri suuntaan.

• Joki ja/tai järvi on valuma-alueensa peili.
 luonnontilaisen valuma-alueen vedet ovat erilaisia kuin 

voimakkaasti ihmiskäyttöön muovatun.

 Muutoksia saadaan aikaan toimimalla kuormituksen 
syntylähteillä, ei siellä, missä ”oireet” havaitaan.
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Suunnittelutyön toteutus

• Työn perustana ovat karttatarkastelut, valuma-
aluekartoitukset, vedenlaatututkimukset sekä alueelta 
olemassa oleva kirjallisuus + aiemmat tutkimukset

• Tukena erilaiset mallinnusmenetelmät (Suomen 
ympäristökeskus)
• mm. parhaiten soveltuvat toimenpideyhdistelmät,

• vaikuttavuusarviointi

• kustannustehokkuus

• Yhteistyö maanomistajien ja seurantaryhmän kanssa

• Yleisötilaisuudessa esille tulleet asiat ja asukkaiden muut 
yhteydenotot
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Turkimusojan valuma-alue
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Veden laadun nykytila

Yläjuoksu

Alajuoksu
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Pohjaeläinnäytteenotolla selvitettiin 
jokien ekologista tilaa

Lajien ekologiassa isoja eroja, osa 
herkkiä ympäristömuutoksille-> 
indikaattorilajeja

Näytteet otettiin ”Myllykoskelta” 
Vaiviantien alapuolelta sekä 
Häijääntien alapuoliselta 
koski/virtapaikalta
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Näytteenottopaikat

Myllykoski

Häijääntien alapuolen koski
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Turkimusojan pohjaeläimistön 
ekologinen tila on erinomainen

• Myllykosken lajisto oli huomattavasti monipuolisempi 
kuin Häijääntien alapuolella, silti laskettujen indeksien 
mukaan molempien näytepaikkojen pohjaeläimistön 
ekologinen tila on kokonaisuudessaan erinomainen 
(Häijääntien alapuolella yksi indekseistä ilmensi hyvää 
tilaa)

• Myllykosken lajistossa havaittiin useita herkkiä ja 
vaateliaita lajeja, kun Häijääntien alapuolella ko. lajien 
määrä oli vähäisempi

• Myllykosken lajimäärä oli myös Matalusjoen ja 
Ruonanjoen tutkittuja paikkoja korkeampi
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Turkimusojan valuma-alueen 
ongelmia

• Valuma-alueen kuivatus (ojitukset) 

 virtaamien nopea vaihtelu, veden vähäisyys kuivaan 
aikaan

 veden laadun heikentyminen ja nopeat muutokset, 
eroosio

• Raakun esiintymisalueelle valumavedet tulevat 
metsätalousalueilta 

 vesiensuojelu korostuneeseen asemaan 
metsänhoidossa!

• Kaatopaikat (haitalliset aineet)
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…Jatkuu

• Taajaman hulevedet 

• Roskaaminen (myös roskat päätyvät valumavesien 
mukana vesistöön!)

• Yläpuolinen/kaukovaluma-alue

• Järvenkylänjärvi ja sen yp, rehevöitymisriski on 
olemassa

• Tiehanke (Valtatie 3)
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Valuma-alueen 
kunnostusmahdollisuuksia (tarkentuvat 
suunnittelun edetessä)

• Veden liikkeitä hidastavat rakennelmat metsäojiin 
Turkimusojan ylä- ja keskiosan lähivaluma-alueella
• Ei aseta riskiä kuivatukselle, mutta vähentää 

virtaamavaihteluja pääuomassa, hidastunut virtaus vähentää 
ojaeroosiota ja veden laatu voi parantua

• Voimakkaiden maanmuokkausten, ojaperkausten ja 
hakkuiden välttäminen Turkimusojan lähivaluma-alueella 

• Raakun ja taimenen huomiointi rakentamisessa ja 
kaavoituksessa, ei voimakkaita toimenpiteitä Turkimusojan
rannoilla!

• Jos rakennetaan, ojitetaan, tehdään hakkuita, jne:

• haittavaikutusten arviointi ennen tp.

• vesiensuojelurakenteiden käyttö
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… jatkuu

• Taajama-alueen hulevesien hallinta 
(priorisoinnissa vähäisemmässä tärkeydessä)

• Järvenkylänjärven  veden laadun nykytilan ylläpito

• Maanviljelyn menetelmät Turkimusojan yläosassa 
ja järvien rannoilla 

1. Ravinteiden ja maa-aineksen karkaamisen ehkäisy

2. Vesiensuojelurakenteet

• Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon etenkin 
valtaojien ja vesistöjen läheisyydessä
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Hajajätevedet

KVVY:n Haja-apu hanke tarjosi Turkimusojan alueelle 
jätevesineuvontaa syksyllä 2016

• Kiinteistönomistajaa lähestyttiin kirjeellä ja tarjottiin kiinteistöllä 
tapahtuvaa maksutonta neuvontakäyntiä

• Käyntejä toteutui 17 kpl, lisäksi puhelinneuvontaa

Lisätiedot: Lauri Sillantie, p. 050 5709 511 (lauri.sillantie@kvvy.fi)
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Ruonanjoen pohjaeläimistön 
ekologinen tila

• Molempien paikkojen ekologinen tila hyvä-
erinomainen

• Lajisto on monimuotoinen ja diversiteetti
korkea 

• Näyteasemien lajistossa ei juuri eroa 
keskenään, toisin kuin Matalusjoella ja 
Turkimusojalla, jossa erot suuremmat
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Ruonanjoen valuma-alueen 
kuormituslähteitä

• Maatalouden hajakuormitus
• Runsaasti erittäin kaltevia peltoja!

• Eläintilat
• Metsätalouden hajakuormitus

• Voimakkaat metsätaloustoimet
• Metsäojitukset, ojien perkaukset

• Yläpuolisen valuma-alueen tila
• Karhejärven valuma-alue on laaja -> merkittävässä asemassa 

Ruonanjoen veden laadun määrittelijänä!
• Karhejärvi on voimakkaasti kuormitettu ja selvän rehevöitymisriskin 

alla

• Valuma-alueen kuivatus ja ojien perkaukset 
• Vaikutus Ruonanjoen veden laatuun ja vesimääriin

• Haja-asutuksen jätevedet
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Valuma-alueen 
kunnostusmahdollisuuksia

• Voimakkaiden metsätaloustoimenpiteiden välttäminen Ruonanjoen
lähivaluma-alueella, sekä Ruonanjokeen laskevien valtaojien varsilla

• Ei avohakkuita, maanmuokkauksia, kantojen nostoa, metsälannoituksia, 
uudisojituksia, jne.

• Suositaan poimintahakkuita, metsien luontaista uudistumista, eri-
ikäisrakenteista metsänkasvatusta, jne.

• Tukena voidaan käyttää vesiensuojelurakenteita:
• Esim. laskeutusaltaat, kosteikot (voivat toimia esim. riistakosteikkoina)

• Maatalouden kuormitusta vähentävät menetelmät

1. Pyritään pidättämään ravinteet ja maa-aines pellolla, missä niitä tarvitaan

• Kevennettyjen maanmuokkausmenetelmien käyttö valtaojien varsilla ja 
vesistöjen rantapelloilla

• Ei syyskyntöä valtaojien varsilla ja vesistöjen rantapelloilla

• Suojavyöhykkeet valtaojiin rajoittuvien kaltevien peltojen reunoille 
(vaihtoehtona myös  ympärivuotinen kasvipeitteisyys)

2. Estetään ravinteiden karkaaminen ap. vesistöön vesiensuojelurakentein
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…jatkuu

• Metsätalouden alueellinen ja tilakohtainen suunnittelu

• Maatalouden tilakohtaiset viljelysuunnitelmat tämän hankkeen 
suositukset huomioiden

• Etsitään parhaita ratkaisuja, niin että viljelijä hyötyy (viljelytuet)

• Veden liikkeitä hidastavat rakennelmat metsäojiin 
• Ei aseta riskiä kuivatukselle, mutta vähentää virtaamavaihteluja pääuomassa, 

hidastunut virtaus vähentää ojaeroosiota ja veden laatu voi parantua

• Etenkin Hanhikoskenojan ja Karhelamminojan alueella tarpeellista

• Voimakkaiden maanmuokkausten, ojaperkausten ja rakentamisen 
välttäminen lähivaluma-alueella/joen välittömällä lähialueella
• Ohjataan ensisijassa alueille, jossa toimista koituu vähemmän haittaa

• Käytetään vesiensuojelurakenteita
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Pelto ”karkaa” alapuoliseen 
lampeen
- Ei tavoiteltu tilanne viljelijän, 

eikä raakun suojelun kannalta
- Harkinnan käyttö näin 

voimakkaissa 
maanmuokkauksissa valtaojan 
rannalla!

- Suojakaistat (vähintään) 
käyttöön, valtaojien varsilla se 
ei riitä (leveämmät kaistat, 
kevennetty muokkaus?)

- Syyskyntöjen välttäminen 
valtaojan rannoilla (ja 
suositaan kevyempiä 
muokkausmenetelmiä)
- Leveämpien 
suojakaistojen käyttö
- Ojan perkuumassojen 
läjitys kauas ojista
- Perkausajankohta 
kuivaan aikaan
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Savea ja liejua 
kertyneenä 
Ruonanjokeen
Vormuojan suulla

Edellisen dian tilanne 
syksyllä
- Ojan oikealla puolella 

riittämätön suojakaista
- Syyssateet huuhtoo maa-

aineksen pellolta suoraan 
valtaojaan
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… jatkuu

• Yp vesistön veden laadun nykytilan ylläpito 
(vähimmäistilanne)
• Kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä on ohjattava tänne asti!

• Valuma-alueella olevien pikkujärvien kunnostus
• Hyväkuntoisina pidättävät ravinteita ja kiintoainesta, 

huonokuntoisina luovuttavat niitä

• Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon etenkin valtaojien ja 
vesistöjen läheisyydessä

• Eläintilojen lannan varastointiasiat ja lannan 
loppusijoitus/hyödynnys
• Isoilla eläintiloilla lisäksi kuormitusta pidättävät 

vesiensuojelurakenteet
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Hajajätevedet

KVVY:n Haja-apu hanke tarjosi Ruonanjoen alueelle 
jätevesineuvontaa kesällä 2013

• Kiinteistönomistajaa lähestyttiin kirjeellä ja tarjottiin 
kiinteistöllä tapahtuvaa maksutonta neuvontakäyntiä

• Käyntejä toteutui 14 kpl, lisäksi puhelinneuvontaa
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Veden laadun nykytila

Huonoimmillaan erittäin sameaa, ravinteikasta ja 
rautapitoista vettä, ajoittain myös happamuuspiikkejä.
Ekologinen tila on tyydyttävä.
Veden laatu ei juurikaan muutu yläjuoksulta alajuoksulle 
mentäessä.

- Lähinnä veden humusleima voimistuu kertoen 
metsä- ja suovesien vaikutuksesta.
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Sivuojat

Karhelamminoja

Hanhikoskenoja

Perkoosta tuleva oja Oksilammelta tuleva oja Kiltistä tuleva oja
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Sivuojat

Pertunkorvenoja Blummanoja
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Pohjaeläinnäytteenotolla selvitettiin 
jokien ekologista tilaa

Lajien ekologiassa isoja eroja, osa 
herkkiä ympäristömuutoksille-> 
indikaattorilajeja

Näytteet otettiin ”Myllykoskelta” 
Kiltin alueelta, Pohjolan 
koskialueelta sekä Vienolan 
padolta
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Näytteenottopaikat

Myllykoski

Pohjola

Vienolan pato
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Pohjaeläimistön ekologinen tila

• Kaikkien paikkojen ekologinen tila hyvä-
erinomainen

• Lajisto monimuotoinen, raakkua ei havaittu

• Matalin lajidiversiteetti Kiltin Myllykoskella 

• Diversiteetti kasvoi alavirtaan päin mennessä
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Pinsiön-Matalusjoen valuma-alueen 
kuormituslähteitä

• Maatalouden hajakuormitus
• Valuma-alueesta 18 % on peltoa. Lähes kaikki pellot sijaitsevat pääuoman 

tai siihen laskevien valtaojien varrella.

• Hevostilat
• Eläinmäärä ei luultavasti ole kasvanut (vrt. esim. 50-luku) ja lantahuolto on 

parantunut, mutta parantamisen varaa on edelleen!

• Metsätalouden hajakuormitus
• Voimakkaimmat metsätaloustoimet (esim. Blummanoja)

• Valuma-alueen kuivatus ja ojien perkaukset 
• Metsä-, suo- ja pelto-ojitukset
• Vaikutus pääuoman veden laatuun ja vesimääriin

• Haja-asutuksen jätevedet
• Pinsiönkankaan veden otto

• Välillinen vaikutus pääuoman veden laatuun, suora vaikutus vesimääriin
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Maatalouden vesistökuormituksen 
vähentämismahdollisuuksia

1. Pyritään pitämään ravinteet ja maa-aines pellolla
• Esim. kevennetyt maanmuokkausmenetelmät

2. Estetään ravinteiden karkaaminen ap. vesistöön 
vesiensuojelurakentein

• Kosteikot

• Laskeutusaltaat

• Pikkujärvien kunnostus/ennallistaminen

• Idea: Kipsin levitys pellolle
• Parantaa maan laatua

• Sitoo fosforia

• Lannoitustarve vähentyy

• Vähentää eroosiota

• Riskinä sulfaatin huuhtoutuminen – vaikutus raakkuun arvioitava tarkkaan!
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• Maastonmuodot tasaisia, 
mutta viljely tehokasta

• Kehitysmahdollisuuksia:
• Ei syyskyntöjä lainkaan
• Siirtyminen kevennettyyn 

muokkaukseen tai 
suorakylvöön

• Reilujen suojakaistojen 
käyttö, mutta ei yksinään 
riitä!

• Lannoituksen optimointi ja 
ajankohta, suojavyöhykkeet

• Ojanperkausten oikea 
ajoitus, vesiensuojelu-
rakenteiden käyttö

• Perinteisten ojaperkausten 
vaihtoehtona 
luonnonmukainen 
uomakunnostus (2-tasoinen 
uoma + meanderointi)
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Hevostilojen lantahuolto

• Lantahuolto kuntoon myös pienimmillä talleilla

• Ei patterointia pääuoman ja valtaojien varsipelloille

• Lannan keräyksen ja hyödynnyksen yhtenäistäminen alueella
• Ravinteiden kierrätys on ympäristön kannalta paras vaihtoehto -> oikein 

käytettynä lanta on hyvä lannoite!

• Vaihtoehtona myös lannan poltto

• Lannan keräys jaloittelutarhoista (mahdollisuuksien mukaan) ja 
tarhojen sijoittelu etäälle valtaojista ja pääuomasta

• Tarhojen valumavesille vesiensuojelurakenteet isoilla talleilla
• Laskeutusaltaat

• KVVY testannut kemialliseen saostukseen raepuskureita (yleisongelmana 
pH:n lasku)

• Jatkohankkeessa hevostallikohtainen suunnittelu
• Mahdollisuus yhteistyöhön HELMET-hankeen kanssa
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Metsätalous, rakentaminen ja 
valuma-alueen hydrologia

• Metsätalouden alueellinen ja tilakohtainen suunnittelu
• Voimakkaiden metsätaloustoimenpiteiden välttäminen pääuoman 

ja valtaojien varsilla
• Ei avohakkuita, maanmuokkauksia, kantojen nostoa, 

metsälannoituksia, uudisojituksia, jne.
• Suositaan poimintahakkuita, metsien luontaista uudistumista, eri-

ikäisrakenteista metsänkasvatusta, jne.
• Tukena voidaan käyttää vesiensuojelurakenteita

• Veden liikkeitä hidastavat rakennelmat metsäojiin 
• Ei aseta riskiä kuivatukselle, mutta vähentää virtaamavaihteluja 

pääuomassa, hidastunut virtaus vähentää ojaeroosiota ja veden laatu 
voi parantua

• Voimakkaiden maanmuokkausten, ojaperkausten ja rakentamisen 
välttäminen lähivaluma-alueella/joen välittömällä lähialueella
• Ohjataan ensisijassa alueille, jossa toimista koituu vähemmän haittaa
• Käytetään vesiensuojelurakenteita
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Hajajätevedet

KVVY:n Haja-apu hanke tarjosi Pinsiön-Matalusjoen
alueelle jätevesineuvontaa syksyllä 2016

• Kiinteistönomistajaa lähestyttiin kirjeellä ja tarjottiin 
kiinteistöllä tapahtuvaa maksutonta neuvontakäyntiä

• Käyntejä toteutui 116 kpl, lisäksi puhelinneuvontaa
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KVVY-Tampere
Patamäenkatu 24 
PL 265
33101 Tampere
puh. 03 2461 111 

KVVY-Tavastlab
Visamäentie 33 Visatalo
13100 Hämeenlinna 
puh. 03 2461 233 

KVVY-Sastalab
Tampereentie 7 A, 
38200 Sastamala
puh. 03 2461 275

Asiakaspalvelun 
ollessa suljettuna, 
päivystys 
puh. 03 246 1299.

KVVY-Porilab
Tiedepuisto 4
A-rakennus, 3. kerros
28600 Pori
puh. 03 2461 277

KVVY-Raumalab
Lensunkatu 9
26100 Rauma
puh. 03 2461 276

Hanna Alajoki 
p. 03 246 1231 
hanna.alajoki@kvvy.fi

Puolueettomasti   
Asiantuntevasti  
Luotettavasti

Työtä puhtaan 
ympäristön puolesta

Ota 
yhteyttä, niin 

kerromme
lisää!


