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Tiivistelmä VALUME – Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla -hanke 
keskittyi maa- ja metsätalousalueiden vesienhallintaan. Tavoitteena oli kehittää 
valuma-aluelähtöistä yhteistyötä sekä lisätä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. 
Hankkeessa suunniteltiin ja toteuttelutettiin erilaisia kunnostustoimenpiteitä 
kolmessa pilottikohteessa. Nämä kohteet valittiin valuma-alueiden perusteella, 
joilla on niin metsää kuin peltojakin.

Hankkeella oli kolme pilottikohdetta: Vihdin Maasojalla toteutettiin kosteikko ja 
kaksitasouoma. Vihdin Iso Myllylammelle suunniteltiin ja toteutettiin vesienhallin-
tarakenteita metsäisen valuma-alueen näkökulmat huomioon ottaen. Rakenteissa 
testataan puumateriaalien tehoa humuskuormituksen vähentämisessä. 
Kirkkonummen Alhonsuolle tehtiin vesienhallintasuunnitelma sekä suunniteltiin 
vesiensuojelurakenteita. Kaikille pilottikohteille tehtiin valuma-aluetarkastelut. 

Käytännön kunnostustoimien lisäksi hankkeessa vahvistettiin verkostoyhteistyötä 
sekä toimijoiden välistä viestintää mm. osallistumalla pellonpiennartilaisuuksiin, 
järjestämällä kosteikkoretki ja toteuttamalla infomateriaalia kaksitasouomista. 
Valittujen pilottikohteiden lisäksi osallistuttiin Siuntion Risupakanjoen Kahvimaan 
luhtakosteikon rakentamiskustannuksiin.

VALUME-hankkeessa sähköistettiin kosteikon hoito- ja seurantalomake sekä luotiin 
tietokanta tiedon keräämistä varten. Kerättyjä tietoja voi tarkastella tietokannan 
kautta sekä paikkatieto-ohjelmassa.

Asiasanat vesistökunnostus, kosteikko, kaksitasouoma, maatalous, metsätalous, 
valuma-aluetarkastelu

Toimeksiantaja VALUME – Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla -hanke



Sisältö

1 Yhteenveto   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

2 Hankkeen lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

3 Toteutus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
3.1 Hankkeen toimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.1.1 Vihdin Maasoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1.2 Kirkkonummen Alhonsuo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1.3 Vihdin Iso Myllylampi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1.4 Pellonpiennartilaisuudet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1.5 Kosteikkoretki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.6 Kahvimaan luhtakosteikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4 Yhteistyö ja sidosryhmätyöskentely  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

5 Viestintä   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

6 Hankkeen tuotokset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
6.1 Vesienhallintasuunnitelma ja valuma-aluetarkastelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6.2 Toteutuneet kohteet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.3 Kaksitasouoma-esite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.4 Sähköinen kosteikon hoito- ja seurantalomake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

7 Tulokset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

8 Hankkeen hyöty   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

9 Toiminnan jatkuvuus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

10 Projektin rahoitus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

11 Hankkeen toteutus numeroina   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Lähteet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Liitteet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Liite 1. Alhonsuon valuma-alue tarkastelu
Liite 2. Alhonsuon rannan kosteikon suunnitelma
Liite 3. Alhonsuon hasu-tutkimus
Liite 4. Iso Myllylammen seurantatulokset
Liite 5. Kahvimaan kosteikon ja kaksitasouoman suunnitelma
Liite 6. Tiedotteet ja julkaisut
Liite 7. Vesistökunnostajan uutiskirjeen juttu



Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa 
suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä 
Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision 
kautta kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnos-
tushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). 
Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja 
metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus.

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja 
metsätalousalueilla – VALUME



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 24/2022

1 Yhteenveto
Hankkeen nimi: VALUME – Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla 
Hankkeen toteuttajat: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) 
Hankkeen toteutusaika: 1.3.2021–15.11.2022 

Hankkeen verkkosivut löytyvät LUVYn verkkosivuilta (LUVY 2022a). Hankkeen julkaisut löytyvät myös LUVYn 
verkkosivuilta julkaisuista (LUVY 2022a). Kaksitasouomaesite ja -materiaalit sekä sähköinen kosteikon hoito- ja 
seurantalomake löytyvät Vesientila-sivustolta vesistökunnostus-osiosta (LUVY 2022a). Kohteiden perustiedot on 
viety kunnostajan karttapalveluun ja siitä tuotettu rajapinta on tarkasteltavissa Vesientila-sivustolla.

2 Hankkeen lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä 
Valuma-aluetasoisen suunnittelun tärkeys maa- ja metsätaloussektorilla on tunnistettu Länsi-Uudellamaalla 
tehdyssä toimijoiden verkostoyhteistyössä. Vuosina 2019–2020 osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusver-
kostotyötä järjestettiin toimijatapaamisia, joissa käytiin keskustelua vesien hoidon nykytilan ja vesitaloudellisten 
toimenpiteiden mahdollisuuksista sekä osaamisen sekä yhteistyön lisäämisestä. Verkosto- ja hankeyhteistyössä 
on todettu verkostoitumisen tärkeys ja mietitty ratkaisuja siihen, miten tarvittavat toimenpiteet on mahdol-
lista suunnata oikein ja toteuttaa oikea-aikaisesti. Yhteisten kokeiluhankkeiden, ja niihin liittyvän viestinnän, 
neuvonnan ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamisen toteuttaminen on todettu tärkeäksi konkreettiseksi 
tavaksi edetä maa- ja metsätalouden valuma-aluelähtöisessä kunnostustyössä. 

 

Kuva 1. VALUME-hankkeen pilottikohteet. 
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VALUME – Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla -hanke keskittyi maa- ja metsätalous-
alueiden vesienhallintaan. Tavoitteena oli kehittää valuma-aluelähtöistä yhteistyötä sekä lisätä vuoropuhelua eri 
toimijoiden välillä. Hankkeessa suunniteltiin ja toteuttelutettiin erilaisia kunnostustoimenpiteitä kolmessa pilotti-
kohteessa (kuva 1). Nämä kohteet valittiin valuma-alueiden perusteella, joilla on niin metsää kuin peltojakin.

3 Toteutus 
Hankkeen pääpaino oli vesienhallintapilottien toteutuksessa, niiden avulla on edistetty vesistöjen tilan paranta-
mista, vesistökuormituksen vähentämistä sekä valuma-aluetasoista tarkastelua ja sopeutumista ilmastonmuu-
toksen vaikutuksiin, kuten lisääntyviin tulviin ja pitkäaikaisiin kuivuuksiin. Varsinaisesti toimenpiteiden edistä-
minen aloitettiin huhtikuussa 2021, jolloin saatiin alustava tieto hankkeen avustuksesta. Silloin lähdettiin 
suunnittelemaan ja toteuttamaan pilottikohteiden toimenpiteitä. Hankkeella oli kolme pilottikohdetta: Vihdin 
Maasojalla kunnostustoimenpiteisiin kuului kosteikon rakentaminen ja kaksitasouomat. Vihdin Iso Myllylammelle 
suunniteltiin vesienhallintarakenteita metsäisen valuma-alueen näkökulmat huomioon ottaen. Kirkkonummen 
Alhonsuolle tehtiin vesienhallintasuunnitelma sekä suunniteltiin vesiensuojelurakenteita. Käytännön kunnos-
tustoimien lisäksi hankkeessa on vahvistettu verkostoyhteistyötä sekä toimijoiden välistä viestintää mm. 
osallistumalla pellonpiennartilaisuuksiin, järjestämällä kosteikkoretki ja toteuttamalla infomateriaalia kaksita-
souomista. Valittujen pilottikohteiden lisäksi osallistuttiin Siuntion Risupakanjoen Kahvimaan luhtakosteikon 
rakentamiskustannuksiin. 

3 .1 Hankkeen toimenpiteet

3 .1 .1 Vihdin Maasoja
Vihdin Maasoja sijaitsee Hiidenveden valuma-alueella Karjaanjoen vesistössä. Maasoja on Vihtijokeen laskeva 
puro. Vihtijoki sivuhaaroineen on arvokas taimenvesistö. Maasojan valuma-alue on 6,43 km² laajuinen, ja siitä 
on peltoa 20 % ja metsää 57 %. Valuma-alueen pellot ovat sijoittuneet tiiviisti Maasojan varrelle ns. jokilaaksoon, 
ja valuma-alueen reunamilla on metsää ja metsätaloutta. Maasojan alaosissa puro ja Vihtijoki tulvivat voimak-
kaasti ja Maasojassa oli perkaustarvetta.

Maasojan valuma-alueesta on laadittu kokonaistilannetta kartoittava kunnostustarvetarkastelu, joka sisältää niin 
maa- kuin metsätalouden kuormituksen ja vesienhallinnan parantamisen selvityksen. Kunnostustarkastelu löytyy 
LUVYn verkkosivuilta (Laitinen & Pellikka 2022). Tarkastelussa ehdotetaan mahdollisia vesienhallintaratkaisuja 
valuma-alueen metsäisille suoalueille. Vuonna 2022 suoalueiden maanomistajien kiinnostusta pilotoida ehdotet-
tuja toimenpiteitä kartoitettiin kirjeitse ja puhelimella. Yhteydenottoihin tuli vain 2 vastausta. Vähäisestä kiinnos-
tuksesta johtuen metsätalouspilottia ei saatu toteutettua. 

Kuva 2. Vasemmalla Maasojan kaksitasouoma ja oikealla Maasojan kosteikon keskiosan lintusaaret. Kuvat on otettu 
syyskuussa 2022. (Leena Weiste)
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Maasojan alajuoksulle toteutettiin tammi–helmikuussa 2022 monivaikutteinen kosteikko sekä kaksitasouoma. 
Talvella olosuhteet pysyivät hyvinä ja kohde saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan. Kosteikkoa muokattiin 
alkuperäistä pienemmäksi, koska toteutuksesta tarjous ylitti selvästi kohteiden rakentamiseen varatun budjetin. 
Päivityksessä pyrittiin vähentämään vesipinta-alaa mahdollisimman vähän. Kesän 2022 aikana kasvillisuus kehittyi 
hyvin kosteikon reunoille ja kaksitasouoman tulvatasanteelle (kuva 2).

3 .1 .2 Kirkkonummen Alhonsuo
Alhonsuo sijaitsee Petäjärven valuma-alueella Siuntionjoen vesistön latvoilla. Metsittyneeltä Alhonsuon suoalu-
eelta vedet laskevat Alhonsuonojaa pitkin Petäjärveen. Alhonsuo ja Alhonsuonoja ovat Petäjärven merkittävin 
ravinnekuormittaja. Petäjärven ekologinen tila on välttävä ja se on yksi Siuntionjoen vesistön heikkotilaisim-
mista järvistä. Siuntionjoen vesistön alueella toimii Siuntionjoki 2020–2022 -hanke, jossa on laadittu Petäjärvelle 
kunnostussuunnitelma vuonna 2020. Kunnostussuunnitelman mukaan Petäjärven tilan parantamiseksi ulkoisen 
kuormituksen vähentäminen on kaikkein tärkein kunnostustoimenpide. 

Alhonsuon valuma-alueella laadittiin hankkeessa vesienhallintasuunnitelma (liite 2, kuva 3). Lisäksi suunnitel-
tiin Alhonsuon suoalueen vesienhallintaratkaisuja, Alhonsuonojan kaksitasouoma sekä Alhonsuonojan kosteikon 
parantaminen (liite 3). Alhonsuon osalta suunnitelmia oli tarkoitus muokata yhdessä paikallisten asukkaiden 
kanssa. Alueella pidettiin yksi asukastilaisuus, johon osallistui noin 1/3 kiinteistönomistajista. Suunnitelmien 
valmistuminen myöhästyi useita kuukausia sovitusta aikatauluista suunnittelijan aikatauluongelmista johtuen. 
Kun kaikki suunnitelmat olivat valmiit, saatiin tieto että kaikkia maanomistajalupia ei ole mahdollista saada. Tästä 
syystä rakenteiden osalta ei päästy toteutukseen VALUME-hankkeen aikana. 

Toteutuksen osalta alueelta otettiin happamien sulfaattimaiden potentiaalin kartoittamiseksi maaperänäytteet. 
Raportti maaperänäytteiden tuloksista on liitteenä 4. Tutkittujen ominaisuuksien osalta maaperässä ei todettu 
happamia sulfaattimaita. Tämä jää taustatiedoksi jatkoa varten, jos alueella päästään myöhemmin suunnitelmien 
toteutukseen maaomistajavaihdoksen myötä. 

Kuva 3. Alhonsuon valuma-alueen kaikki ehdotetut vesiensuojelutoimenpiteet. 
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3 .1 .3 Vihdin Iso Myllylampi
Iso Myllylampi sijaitsee Haapakylässä lähellä Lohjan ja Vihdin rajaa kehätie 25:n ja Turuntien (tie 110) risteyk-
sessä. Järveen laskee länsipuolelta oja, joka tuo vettä ojitetulta suoalueelta. Tätä nykyä suoalueella kasvaa 
metsä, jota on lähivuosina laajoilta alueilta hakattu. Ojaan on kaivettu pieni laskeutusallas, jonka kyky pidättää 
valuma-alueen humuskuormaa on hyvin pieni. Järven vesi on tummunut vuosien kuluessa ja pohjalle on kertynyt 
humusta paksuksi kerrokseksi. Iso Myllylammelle on valmistunut syksyllä 2020 kunnostustarkastelu ja alueella 
toimii aktiivinen Myllylammen vesiensuojeluyhdistys ry. VALUME-hankkeessa Iso Myllylammen valuma-alueesta 
on laadittu metsätalouden vesiensuojelutarkastelu joka sisältää metsätalouden kuormituksen ja vesienhallinnan 
parantamisen selvityksen. Vesiensuojelutarkastelu löytyy LUVYn verkkosivuilta (Laitinen & Härkönen 2022).

Iso Myllylammelle tehtiin vesiensuojelurakenteiden suunnitelma, josta toteutettiin kosteikkoaltaan rakentaminen 
sekä tienvarsialtaiden suurentaminen. Kumpaakin rakenteeseen sijoitettiin puunippuja. Rakennustyöt toteutet-
tiin heinäkuussa 2022. Puunnippujen puut kaadettiin kiinteistöltä talkoo- ja metsurivoimin. Puurankoja oli noin 
450 kpl ja ne olivat pääosin kuusia ja koivuja. Puunippuja koottiin ja sijoitettiin rakenteisiin puunipputalkoissa 
(kuva 4). Talkoot pidettiin 7.7. ja paikalla oli parhaimmillaan 16 henkeä. Myöhemmin syksyllä läjitysalueille istutet-
tiin männyn taimia maisemoimaan aluetta aivan tien vieressä. Muutamaan suoalueen ojaan sijoitettiin myös 
testimielessä puuhakkeella täytettyjä säkkejä (ns. bioreaktoreita). 

Kuva 4. Puunippujen tekoa talkoissa Iso Myllylammella. (LUVY / Virve Ståhl)

Rakentamisen jälkeen heinä–lokakuussa tutkittiin rakenteiden vaikutusta vesinäyttein. Näytteitä haettiin kuusi 
kertaa ja vedestä tutkittiin lämpötilan, ulkonäön ja hajun lisäksi väriluku ja orgaanisen hiilen kokonaismäärä. 
Tarkastelu tehtiin erikseen kosteikosta ja bioreaktoreista. Niin kosteikko kuin bioreaktorit tuottivat hieman 
humusta veteen lähes joka näytteenottokerta. Humuksen lisäkuorma ei kuitenkaan ollut suuri. Rakenteet eivät 
heti valmistuttuaan pystyneet pidättämään humusta, mikä oli odotettua. Seurantaa tulisi jatkaa, kun kosteikko 

9 .



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 24/2022

hitaasti vakautuu ja kasvillisuus kiinteyttää reunat. Puuhakkeella toimivien bioreaktorien toimintaa kannattaa 
myöskin vielä jatkaa ja kokeilla myöhemmin jotain muuta ainetta juttusäkkien sisällä, esimerkiksi hiekkaa. 
Tulokset vesinäytteistä on koottu liitteeseen 6. 

Iso Myllylammen osalta käytiin paljon keskusteluita maanomistajien ja paikallisen vesiensuojeluyhdistyksen 
kanssa rakenteiden toteutuksesta ja tulevaisuuden seurannasta ja huollosta. Maanomistajilla ei ollut mahdolli-
suutta sitoutua rakenteiden huoltoon. Paikallisesti saatiin sovittua, että vesiensuojeluyhdistys seuraa ja tarvitta-
essa huoltaa rakenteita. Tällainen paikallinen yhteistyö on tärkeää kunnostushankkeiden lyhyen keston vuoksi, 
jolloin yksittäisessä hankkeessa voidaan sitoutua mahdolliseen huoltoon vain hankekauden ajaksi. 

Iso Myllylammella testattiin kosteikon kuvausta ortokuvauksena LUVYn uudella dronella. Ortoilmakuvien avulla 
kosteikosta saatiin tarkempi kuva kuin vain yksittäisenä kuvana ja ortokuva vastaa geometrialtaan karttaa (kuva 
5). Kuvassa näkyvät hyvin kosteikon matalampaan osaan sijoitetut puuniput. 

Kuva 5. Ortoilmakuva Iso Myllylammen kosteikosta. (LUVY / Paavo Ojanen)

3 .1 .4 Pellonpiennartilaisuudet 
VALUME-hanke osallistui kahden pellonpiennartilaisuuden järjestelyihin, joka toteutettiin yhteistyössä LUVYn 
Hiidenveden kunnostus-, Siuntionjoen kunnostus 2020–2022- ja Veikkolan vesistökunnostus -hankkeiden kanssa. 

Ensimmäinen pellonpiennartilausuus järjestettiin Vihdissä Vierelän luomutilalla 7.10.2021. Tapahtumassa 
tutustuttiin luomutilan toimintaan ja kerääjäkasveihin sekä Hiidenveden kunnostus -hankkeessa kesällä toteutet-
tuun kosteikkoon. Pellonpiennartilaisuuteen osallistui reilut 20 henkilöä.

Toinen pellonpiennartilaisuus järjestettiin Kirkkonummella Tampaja Gårdilla 21.4.2022. Tapahtumassa kultiin 
esityksiä eri maanparannusaineiden soveltuvuudesta eri peltolohkoille, minkä jälkeen käytiin tutkailemassa 
läheisen pellon kasvukuntoa. Pellonpiennartilaisuuteen osallistui 12 henkilöä. Tilaisuudessa esiteltiin VALUME-
hankkeessa toteutettu kaksitasouoma-esite. 
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3 .1 .5 Kosteikkoretki
Kosteikkoretki järjestettiin Vihdin Maasojalla, joka on yksi VALUME-hankkeen pilottikohteista. Maasojan kaksita-
souoman ja kosteikon toimintaan ja lajistoon pääsi retkellä tutustumaan asiantuntijan opastuksen avulla (kuva 
6). Retkellä pääsi kokeilemaan myös sähköistä kosteikon seurantalomaketta. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä 
Vihdin Luonto Ry:n kanssa. Kosteikkoretkelle osallistui 21 henkilöä. Retkelle osallistujat kyselivät aktiivisesti 
kosteikon ja kaksitasouoman toiminnasta sekä rakenteista. Muutamalta osallistujalta saatiin myös ehdotuksia 
tulevaisuuden kosteikkokohteista. 

Kuva 6. Kosteikkoretkeläisiä tutustumassa Maasojan kaksitasouomaan. (LUVY / Tiina Tikkanen)

3 .1 .6 Kahvimaan luhtakosteikko
Osana LUVYn Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanketta sekä LUMME – Länsi-Uudenmaan maa- ja metsäta-
louden vesistökuormituksen vähentämishanketta suunniteltiin ja toteutettiin kaksitasouomakokonaisuus ja 
luhtakosteikko Siuntioon Risupakanjoen varteen Kahvimaalle. Toteutetut kohteet sijaitsevat alavalla peltoalu-
eella, joka on muodostunut osin Karhujärven pinnan laskemisen jälkeen. Peltolaakson keskellä Risupakanjoki 
virtaa suorassa, syvässä ja jyrkkäreunaisessa uomassa. Tulvien aikoina joen vedet nousevat paikoin pelloille. 
Kohteissa toteutettiin vesiensuojelukosteikko ja kaksitasouomia, joiden tavoitteina on parantaa veden laatua 
ja tukea biologista monimuotoisuutta sekä vähentää puron tulvimista pelloille. Kosteikon ja kaksitasouoman 
suunnitelmat ovat liitteenä 7. 

VALUME-hankkeessa ei päästy toteuttamaan Alhonsuon vesienhallintarakenteita, joten hankkeen budjetissa 
oli jäljellä toteutukseen varattua rahoitusta. Kahvimaan luhtakosteikko katsottiin sopivaksi rahoituskohteeksi 
hankkeessa, koska se edistää hankekokokonaisuuden maa- ja metsätalouden vesienhallintaa. Kohde sijaitsee 
Siuntionjoen valuma-alueella, jolla myös Alhonsuon kohteet sijaitsevat. Erityisesti luonnon monimuotisuus 
on huomioitu kosteikkoa suunniteltaessa. Luhtakosteikolle on tavoitteena palauttaa alueelle puuvaltaista 
luhtamaista elinympäristöä. Linnusto on huomioitu usealla lintusaarella ja sammakkoeläimille on kaivettu ns. 
sammakkoaltaat, joissa kudulla on rauhalliset olosuhteet kehittyä (kuva 7).

11 .



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 24/2022

Kuva 7. Kahvimaan kosteikko juuri rakentamisen jälkeen syyskuussa 2022. Kaivuumassoilla korotettiin jäljelle jäänyttä peltoa, 
jolloin sen viljelyolosuhteet paranivat. 

4 Yhteistyö ja sidosryhmätyöskentely
VALUME-hankkeessa tehtiin yhteistyötä muiden LUVYn hankkeiden kanssa sekä muiden maa- ja metsätalouden 
vesienhallinta hankkeiden kanssa. Länsi-Uudellamaalla on paljon maa- ja metsätalouteen sekä vesiensuojeluun 
liittyviä pienempiä paikallisyhdistyksiä, joiden kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä. Iso Myllylammen osalta Iso 
Myllylammen vesiensuojeluyhdistys oli vanhasti mukana vesiensuojelurakenteiden toteutuksen edistämisessä. 
VALUME-hankkeen osalta tärkein yhteistyö taho olivat kohdealueiden maanomistajat. Hyvä yhteistyö maanomis-
tajien kanssa on ensiarvoinen asia vesiensuojelun edistämisen ja kohteiden toteutuksen osalta. 

Yhteistyön avainasemassa ovat potentiaalisten yhteystyötahojen tunnistaminen ja yhteen saattaminen sopivalla 
ajoituksella. Erityisesti maanomistajien tavoittamiseksi erilaiset paikalliset ja avoimet matalan kynnyksen 
tapahtumat ovat tarpeellisia. Ylipäänsä korona-ajan jälkeen henkilökohtaiset kohtaamiset ovat tärkeitä ja 
syventävät yhteistyötä. 

5 Viestintä
Hankkeen viestintää varten toteutettiin vuosittaiset viestintäsuunnitelmat 2021 ja 2022. Lisäksi tehtiin viestinnän 
vuosikello, jossa hahmoteltiin yleisen viestinnän tarpeita vuodenajat huomioiden. Hankkeessa tiedotettiin 
suunnitelmista ja hankkeen tapahtumista etenemisen mukaan. Asiapitoiset tiedotteet lähetettiin LUVYn toimin-
taperiaatteiden mukaisesti sähköisesti, sekä valtakunnan- että paikallismedialle (liite 8). Tiedotteet löytyvät myös 
LUVYn verkkosivuilta (LUVY 2022b). Tiedotuksessa hyödynnetään myös LUVYn Facebook- , Twitter- ja LinkedIn-
tilejä. Valume-hankkeessa on myös seurattu maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeiden Teams-kanavaa. 
Hankkeen kaikki tiedotteet:
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• LUVYn uusi VALUME-hanke sai 180 000 euron rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta 
(30.6.2021)

• Kutsu: Pellonpiennartilaisuus 7.10. klo 10: Parempi sato kannattavasti uudistavalla viljelyllä – onko se 
mahdollista? (16.9.2021)

• VALUME-hankkeen pilottikohteissa on aloitettu vesienhallintatoimenpiteiden suunnittelutyöt (15.10.2021)

• Pellonpiennartilaisuudessa Vierelän tilalla tutustuttiin kerääjäkasveihin ja uuteen kosteikkoon (5.11.2021)

• VALUME-hankkeen ensimmäisen pilottikohteen kaivutyöt alkavat: Maasojalle rakennetaan kosteikko ja 
kaksitasouoma (24.1.2022)

• Kutsu: Pellonpiennartilaisuus 21.4. Kirkkonummella – Kalkki, kuitu vai kipsi? Kaikki, mitä haluat tietää 
maanparannusaineista (25.3.2022)

• Maanparannusaineet kiinnostavat viljelijöitä – Pellonpiennartilaisuudessa jaettiin oppeja ja kokemuksia 
(5.5.2022)

• Vesienhallintarakenteiden suunnitelmat ovat valmistuneet Iso Myllylammella sekä Alhonsuolla (16.5.2022)

• Kutsu: Puunipputalkoot 7.7. Iso Myllylammella – Uudenlaisia vesiensuojelurakenteita toteutetaan kesällä 
2022 (15.6.2022)

• Kosteikkoretki Vihdin Maasojalle 10.9.2022 (30.8.2022)

• VALUME-hankkeen tuottama kaksitasouoma-materiaali saatavilla nyt Vesientila-sivustolla (16.9.2022)

• Kansalaishavaintoja kosteikkojen ja vesistöjen tilasta voi ilmoittaa sähköisillä lomakkeilla (30.9.2022)

Hankkeelle perustettiin omat verkkosivut (LUVY 2022a). Hankekoordinaattori kirjoitti hanke-esittelyn vesistökun-
nostajan kesäkuun 2022 uutiskirjeeseen (liite 9). Kaksitasouomista toteutettiin painettu esite sekä lisätietopaketti 
Vesientila-sivustolle (Vesientila 2022a). Sähköistetty kosteikon hoito- ja seurantalomake löytyy myös Vesientila-
sivustolta (Vesientila 2022c).

Maasojan ja Iso Myllylammen valuma-aluetarkastelut tehtiin julkaisuiksi, jotka löytyvät LUVYn verkkosivuilta. 
Myös VALUME-hankkeen loppuraportti tehdään julkaisuksi ja viedään LUVYn verkkosivuille. 

Vuonna 2021 hankekoordinaattori osallistui 1.6.2021 ELY-keskuksen järjestämään hankkeiden aloitustilaisuuteen 
ja 1.10.2021 järjestettyyn opasmateriaalien suunnittelu kokoukseen. Vuonna 2022 hankekoordinaattori osallistui 
25.1.2022 ELY-keskuksen järjestämään hankkeiden webinaariin (esityksen pito), 31.5.–1.6.2022 ”Hundred 
Solution for water protection in agriculture and forestry”-seminaariin, 13.9.2022 Vuolujoella kuohuu – valuma-
aluesuunnittelun toimintamallin kehittäminen -webinaariin, 26.9.2022 Vinkit vesiviisaaseen maa- ja metsätalo-
uteen -seminaariin (esityksen pito) sekä 5.–6.10.2022 Uusi tieto käyttöön - Maa- ja metsätalouden vesienhal-
linnan webinaari-iltapäiviin. 

16.2.2022 järjestettiin maanomistajille suunnattu webinaari vesiensuojelurakenteista ja niiden rahoituksesta 
yhteistyössä WWF Suomen Valuta-hankkeen, Raaseporinjoki-hankkeen ja Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 
-hankkeen kanssa. Tapahtumaan osallistui noin 100 henkeä. 

6 Hankkeen tuotokset
6 .1 Vesienhallintasuunnitelma ja valuma-aluetarkastelut
Kaikille kolmelle pilottialueelle toteutettiin koko valuma-alueen kattavat tarkastelut. Valuma-alueen tarkastelu 
ja tunteminen ohjaavat vesiensuojelutoimenpiteitä laajemmassa kuvassa kuin vain yksittäisten toimenpiteiden 
tarkastelu. Alhonsuolle teetettiin vesienhallintasuunnitelma, jossa kuvattiin valuma-alue ja mahdolliset vesien-
suojelurakenteet. Iso Myllylammelle ja Maasojalle tehtiin omana työnä valuma-aluetarkastelut, joissa tarkastel-
tiin koko valuma-alueille mahdollisia veden hallinta- ja pidätysrakenteita.
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6 .2 Toteutuneet kohteet
Pilottikohteiden suunnitelmat saatiin teetettyä kokonaisuudessaan valmiiksi. Maasojalla ja Iso Myllylammella 
suunnitelmien vesiensuojelurakenteet saatiin toteutettua. Maasojalle toteutettiin kaksitasouoma ja kosteikkoko-
konaisuus. Iso Myllylammelle toteutettiin kosteikko ja tienvarsialtaiden suurennus sekä puunippuja rakenteisiin. 
Alhonsuolla valmiit suunnitelmat jäävät odottamaan mahdollista kiinteistönomistajavaihdosta ja tulevia kunnos-
tushankkeita. Kohteiden tarkempi kuvaus on esitetty luvussa 3. Toteutus. 

6 .3 Kaksitasouoma-esite
VALUME-hankkeen yksi tavoitteista oli lisätä maan- ja metsänomistajien tietoutta vesiensuojelusta. 
Kaksitasouomat ovat varsin tuore vesiensuojelurakenne, joten siitä haluttiin tehdä kansantajuinen, taskuun 
mahtuva esite. Kaksitasouoma-esitteessä kerrotaan yleisesti kaksitasouoman rakenteesta, rakennuttamisesta, 
hoidosta, rahoituksesta sekä sen hyödyistä ja haitoista. Esitteen lisäksi laadittiin materiaalia Vesientila-sivustolle 
(Vesientila 2022a). 

6 .4 Sähköinen kosteikon hoito- ja seurantalomake
Kosteikon seurantaa varten LUVYn Hiidenveden kunnostus -hankkeessa on kehitetty paperinen kosteikon hoito- 
ja seurantalomake. VALUME-hankkeessa lomake sähköistettiin ja luotiin tietokanta tiedon keräämistä varten. 
Kerättyjä tietoja voi tarkastella tietokannan kautta sekä paikkatieto-ohjelmassa. Lomakkeelle merkittäviä tietoja 
ovat mm. kasvillisuuden määrä ja lajisto, pinta-ala, veden korkeus ja eläimistö. Kosteikonhoitolomake löytyy 
Vesientila-sivustolta (Vesientila 2022b). Lomake täytetään verkossa ja kerätyt tiedot tallentuvat tietokantaan. 
Lomakkeen voi myös tulostaa PDF-muodossa. Kiinteistönomistajia kannustetaan viestinnänkeinoin ja tapahtu-
mien yhteydessä kokeilemaan lomaketta ja keräämään tietoa lähikosteikostaan. Kosteikon hoito- ja seuran-
talomaketta oli mahdollisuus testata Maasojan kosteikkoretkellä. Lomakkeen toimivuutta testattiin myös 
Hiidenveden kunnostus -hankkeen kosteikkokartoituksessa, jossa käytiin läpi hankkeessa aiempina vuosina 
toteutettujen kosteikon tilaa. Hankekoordinaattori piti esityksen lomakkeesta Vinkit vesiviisaaseen maa- ja 
metsätalouteen-seminaarissa. 

7 Tulokset
VALUME-hankkeella oli kolme pääasiallista tavoitetta: edistää vesienhallintaa pilottikohteiden kautta, kasvattaa 
viljelijöiden ja metsänomistajien tietämystä kestävistä maa- metsätalouden vesienhallintamenetelmistä sekä 
löytää sopivia toimintatapoja eri sektoreiden erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi. 

Pilottikohteiden vesienhallinnan osalta kaikissa kohteissa saatiin toteutettua vesiensuojelurakenteiden suunni-
telmat ja valuma-aluetarkastelut. Vesiensuojelurakenteet saatiin toteutettua Maasojalla ja Iso Myllylammella. 
Toteutettujen kohteiden kautta näiden alueiden vesienhallinta parani ja kuormitus alapuolisiin vesistöihin 
vähenee. Erityisesti Iso Myllylammella päästiin pilotoimaan rakenteisiin sijoitetun puuaineksen vaikutusta veden 
humuskuormituksen vähentämisessä. Vastaavaa ei ole LUVYn hankkeissa tehty aiemmin. Iso Myllylammen suurin 
ongelma on veden tummuminen humuskuormituksesta, jonka odotetaan vähenevän tehtyjen rakenteiden 
ansiosta. Maasojan kaksitasouoma oli ensimmäinen isomman mittakaavan kaksitasouoma, joka toteutettiin 
LUVYn hankkeissa. Jatkossa jäämme mielenkiinnolla seuraamaan kaksitasouoman kehittymistä ja vaikutusta 
vesienhallintaan. Maasojan alueella maanomistajat olivat itse ottaneet yhteyttä LUVYyn ja toivoneet alueella 
kosteikkoa. Rakenteiden valmistuttua maanomistajat olivat hyvin tyytyväisiä, että kohteessa päästiin toteutuk-
seen asti ja aiemmin huonosti viljeltävä peltoalue saatiin vesiensuojelukäyttöön. 

Korona-tilanne vaikutti vahvasti siihen, että tilaisuuksia ei valtaosan hankeajasta pystytty järjestämään 
live-tapahtumina. Tilanteen johdosta siirryttiin entistä enemmän käyttämään digitaalisia kommunikaatio-
välineitä ja webinaareja. Kokemuksen kautta niiden tavoitettavuus ja toimivuus todettiin hyväksi erityisesti 
isompaa kohdeyleisöä tavoiteltaessa. Sähköinen yhteydenpito toimii myös maanomistajien kanssa, mutta 
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henkilökohtainen tapaaminen antaa hedelmällisemmän pohjan yhteistyölle. Erityisesti jos kohdealueella on 
useampi tai kymmeniä maanomistajia on yhteinen kokoontuminen ja mielipiteiden vaihto kasvotusten paras 
vaihtoehto. 

Tiedonvälityksen osalta hankkeessa toteutettiin esite ja sähköistä materiaalia kaksitasouomista. Lisäksi toteutet-
tiin sähköinen kosteikon hoito- ja seurantalomake, joka helpottaa maanomistajien kosteikonseuranta prosessia 
ja käytön mukaan kartuttaa LUVYn tietoa rakennettujen kosteikkojen tilasta. Järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, 
talkoita ja retkiä saadaan ihmiset kiinnostumaan vesiensuojelusta paikallisella tasolla ja jakamaan tietoa mahdol-
lisista toimenpiteistä. Erityisesti metsänomistajia olisi hyvä saada jatkossa mukaan enemmän vesiensuojelun 
huomioimiseen metsätalousalueilla. 

8 Hankkeen hyöty
VALUME-hankkeessa yhteen sovitettiin maa- ja metsätalouden vesienhallintaa. Erilaiset vesiensuojeluraken-
teet sopivat kumpaakin ympäristöön huomioiden kunkin kohteen yksilölliset tarpeet. Suunnittelun lähtökoh-
daksi otettiin koko valuma-alueen tarkastelu. Tämä tullaan huomioimaan jatkossa eri toimenpiteitä suunni-
teltaessa. Paikallisen kohderyhmän tavoittamiseksi erilaiset tapahtumat ja asioista kirjallisesti tiedottaminen 
tulee huomioida jo suunnitelmien alkuvaiheessa. Valuma-aluetasoisella tarkastelulla tunnistetaan kaikki alueen 
mahdolliset vesiensuojelutoimenpiteet, jolloin on jo pohjaa seuraavien hankkeiden toimenpiteille. Suunnitelmat 
ovat myös pohja alueen maanomistajille itse tai yhdessä toteuttaa joitain toimenpiteitä. 

Toteutettujen kohteiden kautta edistettiin konkreettisesti vesienhallintaa ja pilotoitiin LUVYn hankkeissa uusia 
menetelmiä kuten puumateriaalia rakenteissa ja ison mittakaavan kaksitasouomaa. Toteutettujen rakenteiden 
toimintaa seurataan ja hyväksi todettuja toimenpiteitä tehdään tulevaisuuden hankkeissa. Tietotaidon karttuessa 
osataan paremmin havainnoida eri rakenteiden toimivuutta erilaisissa ympäristöissä ja nähdä mahdollisuudet 
uusissa ehdotetuissa kohteissa. Hankkeen tapahtumien kautta saatiinkin jo ehdotuksia uusista mahdollisista 
kohteista. Erityisesti kaksitasouomista ollaan tällä hetkellä kiinnostuneita ja tehty kaksitasouoma-esite otettiin 
hyvin vastaan. Jatkossa kaksitasouomia tullaan todennäköisesti tekemään entistä pidemmillä uomapätkillä. 

9 Toiminnan jatkuvuus
LUVYn toimintaperiaatteiden mukaisesti rakennetut kohteet jäävät maanomistajan hallintaan ja ylläpidettä-
väksi rakentamisen jälkeen. Iso Myllylammen kohteiden osalta paikallinen vesiensuojeluyhdistys on sitoutunut 
seuraamaan rakenteiden toimintaa. Nyt rakennettujen kohteiden vaikutusta vedenlaatuun pyritään seuraamaan 
tulevissa LUVYn hankkeissa. Myös nyt toteutetut suunnitelmat Alhonsuon osalta huomioidaan tulevaisuuden 
hankkeissa ja pyritään saamaan toimenpiteitä toteutukseen myöhemmin. Jatkossa vesienhallinnan osalta kaksita-
souomia pyritään toteuttamaan useampaan kohteeseen. 

Hankkeessa saatiin toteutettua kaksi vesienhallinnan kohdetta Vihtiin ja yksi Siuntioon. Rakentamisen jälkeen 
lajiston annetaan levitä kohteille pääosin omaan tahtiin. Halutessaan maanomistajat voivat istuttaa eri kasvila-
jeja kosteikoille ja kaksitasouomaan. Erityisesti luhtakosteikon tapauksessa puita olisi hyvä istuttaa alueelle, 
koska haluttujen, kosteutta kestävien lajien leviäminen kohteeseen on lyhyellä aikavälillä epätodennäköistä. 
Iso Myllylammen rakenteiden osalta jäädään mielenkiinnolla seuraamaan puunippujen vaikutusta sekä LUVYn 
hankkeissa ensimmäistä täysin metsätalousvaltaiselle valuma-alueelle tehtyä kosteikkoa. Pilottikohteista saatuja 
kokemuksia hyödynnetään tulevissa hankkeissa.

Hankkeen verkkosivut jäävät LUVYn sivujen alle päättyneet hankkeet osioon. Toteutetut julkaisut löytyvät myös 
LUVYn verkkosivuilta. Kaksitasouomaesite ja -materiaalit sekä sähköinen kosteikon hoito- ja seuranta lomake 
löytyvät Vesientila-sivustolta. Kohteiden perustiedot on viety kunnostajan karttapalveluun ja siitä tuotettu 
rajapinta on tarkasteltavissa Vesientila-sivustolla. 
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10 Projektin rahoitus
VALUME-hanketta rahoittivat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030 -vesistövision kautta 
kunnat Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimus-
rahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalo-
usalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Hanketta rahoittivat Maa- ja metsätalousministeriö ja 
Ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta 
hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Avustuspäätöksen (26.4.2021 POPELY/2729/2020) mukaisesti hankkeen 
toteutusaika on 25.11.2020–15.11.2022.

VALUME-hankkeen kuluiksi on hankesuunnitelman mukaisesti budjetoitu koko hankekaudelle 258 800 €. 
Hankkeessa on kertynyt 1.4.2022–31.10.2022 kuluja 105 020,92 €. Rahoituspäätöksen mukaisesti avustuksen 
määrä on enintään 70 prosenttia avustuksen käyttötarkoituksen mukaisista hyväksyttävistä kustannuksista. 
Viimeisen erän suuruus tulee olla vähintään 10 % myönnetystä avustuksesta Viimeiseen maksatukseen haetaan 
siis avustusta 73 514,65 €.

Taulukko 1. Hankkeen kulut koko hankekaudelta. 

 

  Budjetti Toteuma 2021 Toteuma 2022 Yhteensä Jäljellä 

Palkat 88 000,00   29 964,43   60 009,77   89 974,20 -1 974,20 
Matkat 1 300,00   677,40   823,66   1 501,06 -201,06 
Ostopalvelut 153 000,00   24 403,34   126 739,32   151 142,66 1 857,34 
Muu 3 300,00   1 157,00   930,97   2 087,97 1 212,03 
Hallinnon kulut 13 200,00   4 705,18   9 354,66   14 059,84 -859,84 
Yhteensä 258 800,00   60 907,35   197 858,38   258 765,73 34,27 

 

11 Hankkeen toteutus numeroina

Kysymys lkm 
Kuinka monta maanomistajaa on ollut mukana hankkeessa? Myös maanvuokraajat 
lasketaan.  

22 

Kuinka monta uutta menetelmää hankkeessa pilotoitiin? 3 
Kuinka monta valuma-aluekohtaista / osa-valuma-aluekohtaista suunnitelmaa hankkeessa 
on laadittu? 

3 

Mikä on valuma-aluekohtaisten suunnitelmien laajuus (pinta-ala, ha)? 1 400 ha 
Kuinka monta tilaisuutta hanke on järjestänyt? Tässä huomioidaan tilaisuudet, joissa on 
mukana hankkeen ulkopuolisia osallistujia.  

5 

Kuinka monta osallistujaa on yhteensä ollut hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa? Tässä 
huomioidaan tilaisuudet, joissa on mukana hankkeen ulkopuolisia osallistujia.   

170 

Kuinka moneen muiden järjestämään tilaisuuteen hanke / hankkeen edustajat ovat 
osallistuneet. Tässä huomioidaan vesienhallinnan teemaan liittyvät tilaisuudet. Esim. 
webinaariesittelyt/ Webinaarien arvioitu kuulijamäärät. 

7 

Kuinka monta viestintätuotetta hankkeessa on valmistunut? Viestintätuotteita ovat 
esimerkiksi tiedotteet/uutiset, blogit, videot, esitteet, podcastit, some, verkkosivut, 
lehtijutut yms. 

38 

Kuinka monta asiantuntija-artikkelia hankkeessa on valmistunut?  0 
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Laatija: Outi Wahlroos, Palustrine Design Oy, outi@palustrine.fi  

Maastotarkasteluihin osallistuivat lisäksi asiantuntijoina Harri Vasander ja Mikko Kiirikki ja 
paikallistietoutta jakoi lisäksi mm. Kaj Malmström ja Aarne von Boehm. Kohteen 
karttatarkasteluja toteutti ja maatalouden asiantuntijana toimi Pyry Sammalistonaho. 

Kansikuva: Alhonsuonoja kulkee monimuotoisen valuma-alueen läpi. Puron enimmäkseen 
oikaistulla ja peratulla kulkureitillä sijaitsee myös laajoja kasvipeitteisiä alueita, jotka 
toimisivat hyvin vesiensuojelurakenteina, mikäli vedet ohjattaisiin kulkemaan niiden läpi. 
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1. Johdanto ........................................................................................................................................................ 2 
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8. Yhteenveto .............................................................................................................................................. 17 

 

 

1. Johdanto 

1.1. VALUME-hanke 

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla (VALUME) -hanke on Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) vuosina 2021–2022 koordinoima hanke, jossa edistetään 
vesistöjen tilan parantamista, vesistökuormituksen vähentämistä sekä valuma-aluetasoista 
tarkastelua ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten lisääntyviin tulviin ja pitkäaikaisiin 
kuivuuksiin. Kirkkonummen Petäjärveen laskeva Alhonsuonoja valuma-alueineen toimii yhtenä 
hankkeen pilottialueena. 
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1.2. Työn tavoite 

Alhonsuonojan vesienhallintasuunnitelman tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia vähentää 
Alhonsuonojan kautta Kirkkonummen Petäjärveen tulevaa ulkoista kuormitusta. Pellikka, K. ja muut 
(2020)1 laatiman Petäjärven kunnostussuunnitelman mukaan Petäjärven ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen on esitetty kaikkein tärkeimpänä toimenpiteenä järven kunnostamisessa. Tässä työssä 
selvitetään potentiaalisia kohteita ulkoista kuormitusta vähentäville vesiensuojelurakenteille 
Alhonsuonojan valuma-alueella. Alhonsuonojan valuma-alue on kokonaisuudessaan noin 420 
hehtaaria eli se muodostaa noin 35 % Petäjärven purkavasta valuma-alueesta.  

Petäjärven ekologinen tila on välttävä. Järvi on melko pieni (0,93 km2), matala (keskisyvyys 1,46 m) ja 
luontaisesti rehevä. Ihmistoiminnan vaikutuksesta kohonnut ulkoinen kuormitus on rehevöittänyt 
järveä edelleen, vaikuttaen järven eliöstöön ja virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Järven läntisin osa 
kuuluu viereisen Heparijärven lintujensuojelualueeseen. Petäjärvi ja Heparijärvi ovat Siuntionjoen 
latvajärviä. Alhonsuonojan valuma-alueella tehtävillä vesiensuojelutoimilla on siten vaikutusta niin 
Petäjärven, Heparin lintujensuojelualueen, kuin Siuntionjoen tilaan. 

 

2. Vesiensuojelun periaatteita Alhonsuonojan valuma-alueella 

Alhonsuonojan valuma-alue kuormittaa Petäjärveä Alhonsuonojaa pitkin järveen kulkevan veden 
osalta. Kuormitukseen vaikuttaa veden määrä ja sen mukana järveen kulkeutuvat järven tilaa 
heikentävät aineet, kuten valuma-alueelta ja purouomasta kuluvat kivennäismaa ja orgaaninen aines, 
sekä liukoiset ravinteet ja mahdolliset haitalliset kemikaalit ja patogeenit. Edelleen järveä kuormittaa 
lämpötilaltaan kohonnut vesi.  

Yleisesti järven ekologisen tilan säilymiselle ajatellaan olevan tärkeää, että valuma-alueelta 
purkautuvan veden määrä ja laatu säilytettäisiin alueelta ennen ihmistoimintaa olevalla tasolla tai 
ennallistettaisiin sille. Petäjärveä on kuitenkin muutettu ihmistoiminnan kautta laskemalla järven 
pinnan tasoa 1850- ja 1890-luvuilla. Järven tilalle vesitilavuuden pienentäminen on heikentävää. Kun 
veden pinnan tasoa on madallettu, ja siten järven haasteita lisätty, edellyttäisi järven aiemman hyvän 
tilan (tila ennen järven pinnan laskua ja maankäytön muutoksia) saavuttaminen ulkoisen 
kuormituksen eritäin merkittävää vähentämistä; järven vesitilavuuden pienentämisen 
kompensoiminen edellyttäisi kaiken ihmistoiminasta aiheutuvan kuormituksen poistamisen ohella 
osan luonnonhuuhtoumasta pidättämistä vedenkäsittelyrakenteilla.  

Pellikka, K. ja muut (2020) mukaan Petäjärven tilan parantaminen nykyisestä välttävästä tilasta 
ekologisella asteikolla yhden askeleen tasolle tyydyttävä edellyttäisi esimerkiksi fosforiravinteen 
osalta ulkoisen kuormituksen vähentämistä 24 %:lla (kokonaisfosfori). Rakennettavilla 
vesiensuojelurakenteilla mainittu fosforiravinteen pidättäminen onnistuisi, mikäli valuma-alueesta 
noin 0,5 % olisi runsaskasvipeitteistä kosteikkoa, jonka läpi vesi ohjattaisiin virtaamaan. 
Alhonsuonojan kohdalla tavoite tarkoittaisi noin 2 hehtaaria kosteikkoa.  

Petäjärven laskemisen jälkeen Alhonsuonojan valuma-alueen eteläosaan on muodostunut lisää 
peltomaata sekä noin 6 hehtaarin kokoinen leveä rantaluhta. Järvellä toimii aktiivinen 
järvensuojeluyhdistys, jonka toimesta rannan luhtaa on valjastettu vesiensuojelukäyttöön ohjaamalla 

 
1 Pellikka, K., Mettinen, A., Valjus, J. ja Sammalkorpi, I., Petäjärven kunnostussuunnitelma, Länsi-Uudenmaan 
vesiensuojeluyhdistys ry., 3/2020 
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vettä kulkemaan puhdistumaan luhdan kasvillisuuden lomaan. Valuma-alueen pelloilla on otettu 
käyttöön runsaasti vesiensuojelutoimia, kuten jatkuva kasvipeitteisyys ja muokkauksen 
vähentäminen. Toisaalta paikoin Alhonsuonoja sivuhaaroineen kulkee valuma-alueella aivan 
kuormituslähteiden vieressä ojamaisen näkymättömänä ilman riittävää suojavyöhykettä. Puron 
varrelta löytyy myös levähdyspaikka pöytäryhmineen, joka on sijoitettu puron virkistysarvot 
huomioiden solisevan purojakson viereen.  

Valuma-alueella on runsaasti maanomistajia ja eri maankäyttömuotoja. Puron ja sen tarjoamien 
mahdollisuuksien sekä vastaanottavaan järveen kuljettamien vaikutusten tiedostaminen on hyvin eri 
tasoista alueelle uusien ja varttuneiden paikallisten vesiensuojelun harrastajien parissa. Osalla 
paikallisia maanomistajia on runsaasti tietoa alueesta sekä vesiensuojelusta, ja osa ei todennäköisesti 
ole tietoinen maankäytön yhteydestä lähiympäristöön tai Siuntionjokeen. Alueella on 
vesiensuojelunäkökohdista sekä hyvää että parannettavaa kaikilla maankäyttömuodoilla. Petäjärven 
kunnostussuunnitelmassa eri maankäyttömuotojen vaikutuksia Petäjärveen on selvitetty laajasti. 2 

Alhonsuonojan valuma-alueella itsessään on runsaasti hydrologisesti merkittäviä alueita, joita tulisi 
arvostaa vastaanottavan järven ohella. Hydrologisesti merkittävien elementtien huomioiminen 
valuma-alueella parantaisi ympäristön tilaa niin valuma-alueella kuin vastaanottavassa vesistössä. 
Vesiensuojelutyössä tulisi osallistaa kaikki valuma-alueen maanomistajat vuorovaikutteisesti ja 
pitkäjänteisesti siten, että paikallistuntemus ja -osaaminen tulee osaksi prosessia ja 
väärinymmärrykset saadaan käsiteltyä jo toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa.  

Alhonsuonojan valuma-alueella soveltuvia vesiensuojelutoimenpiteitä ovat: 

1. Pintavalunnan muodostumisen hallinta 
2. Pintavalunnan ja tulvavesien ohjaus 
3. Suojavyöhykkeet, uomakunnostukset 
4. Jatkuvan kasvipeitteen ja eroosiontorjunnan viljelytekniikat 
5. Vesien viivyttäminen pohjapadoin 
6. Vesiensuojelukosteikot 
7. Puron sivuhaaroineen tuominen esiin maisemassa 
8. Puunkorjuu kaistaleina 
9. Alhonsuon tulvametsän suojelu 
10. Lähteisen alueen suojelu 

 

3. Alhonsuonojan tarkastelu osavaluma-alueina 

Alhonsuonojan valuma-alue on muodoltaan kapea ja pitkänomainen, ja sitä voidaan tarkastella 
vesiensuojelurakenteiden kautta osissa, kuva 1. Kunkin osavaluma-alueen vesiä voidaan puhdistaa 
vesiensuojelurakentein. Kertautuvat rakenteet täydentävät veden puhdistumista sekä tarjoavat 
elinympäristöjä ja ekosysteemipalveluja sijaintialueillaan.  

Petäjärven rannan tuntumassa osavaluma-alueen peltojen vedet purkavat rantaluhdalle. Osavaluma-
alueen 1 osalla Petäjärventien pohjoispuolella pääuoman länsipuolen pellon alavin ja tulvaherkin alue 
soveltuu vesiensuojelukosteikon ja pellon korottamisen toteuttamiseen rakentamalla. Kosteikkojakso 
puhdistaisi niin lähivaluma-alueen kuin yläpuolisen valuma-alueen vesiä. Niin rantaluhdan viereisten 

 
2 Pellikka, K., Mettinen, A., Valjus, J. ja Sammalkorpi, I., Petäjärven kunnostussuunnitelma, Länsi-Uudenmaan 
vesiensuojeluyhdistys ry., 3/2020 
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rinnepeltojen kuin osavaluma-alueen 1 rinnepeltojen alarinteillä sijaitsee monivuotisen 
nurmikasvillisuuden alueet, jotka toimivat suojavyöhykkeinä Alhonsuonojalle ja sen sivuhaaroille. 
Osavaluma-alue 2 muodostuu Alhonsuon alueelta Petäjärven pinnan laskun yhteydessä kuivatetun 
Alhonjärven lähivaluma-alueesta. Entisen Alhonjärven alueella on tällä hetkellä ekologisesti arvokasta 
tulvametsää, joka toimii vesiensuojelurakenteena korkeilla tulvilla. Alueella puron tulvimista voi lisätä 
parantamaan vesiensuojelua ilman että tulvivan alueen ympäristöön aiheutuu vettymisen muutoksia. 
Tulvametsä vaimentaa virtaamia ja käsittelee niin lähivaluma-alueensa kuin yläpuolisen valuma-
alueen vesiä. Osavaluma-alueen 3 osalla purkupisteessä Alhonsuonojan savisamea peltojen vesiä 
kuljettava sivuhaara kohtaa puron pääuoman kohdassa, missä sijaitse kostea ja alava peltoalue, joka 
soveltuu erinomaisesti vesiensuojelukosteikon perustamiseen. Kosteikko puhdistaisi osavaluma-
alueensa vesiä. Osavaluma-alueella sijaitsee myös lähteinen alue, jota ei tulisi kaivaa ja jolla maa- ja 
metsätalous on haastavaa, mutta ekologiset arvot korkeita. Osavaluma-alueen lähteisellä 
sekapuustoisella osuudella on jonkin verran kuivatusojia, joilla ei saavuteta maankäytölle etua. Näitä 
kuivatusojia tukkimalla alueella voidaan lisätä veden viipymää. Osavaluma-alueella 4 sijaitsee 
Ahvenlampi sekä entinen Ristinummen maanottamo. Nykytilassaan maanottamo vaikuttaisi 
pinnanmuotojen mukaan kosteikkoaltaalta. Alueella on kuitenkin myös maantäyttöä ja sen 
maankäyttö on epäselvää. Ahvenlammen alue on metsää, joka ehkäisee pintavalunnan muodostusta 
tehokkaasti. Ajoittain valuma-alueen latvaosien vedet purkavat Ahvenlammelta pohjoiseen.   

Kuva 1. Alhonsuonojan valuma-alue sijaitsee Petäjärven pohjoisosissa. Aluetta voidaan tarkastella osavaluma-
alueina, joissa vedet kertyvät valuma-alueen pituudelta toistuviin vesiensuojelurakenteisiin. 

4. Pintavalunnan muodostuminen 

Kun valuma-alueelta suojeltavaan, valuma-alueen vedet vastaanottavaan järveen purkautuvaa, 
hajakuormitusta halutaan vähentää, on tavoitteena yleisesti järveen alueelta kulkeutuvan veden laatu 
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ja määrä tasolla, joka vallitsisi alueella ilman ihmistoiminnan vaikutusta. Alhonsuonojan valuma-
alueella ihmistoiminta koostuu metsätaloudesta, maataloudesta, ja haja-asutuksesta. Valuma-alueen 
latvoilla on myös alue, jolla on harjoitettu maanottoa ja -täyttöä. 

Kaikki maankäyttö, joka johtaa kasvipeitteen vähenemiseen alueella, kasvattaa valunnan 
muodostumista eli maastossa liikkuvan ja järveen kulkeutuvan veden määrää. Kun pintavalunta 
kasvaa, lisääntyy myös eroosio. Samoin voimakkaampi virtaama kuljettaa aineita pidemmälle. 
Luontaisesta poikkeavat pinta-, noro-, kausi- ja uomaeroosio heikentävät veden laatua. Korkeammat 
maastossa muodostuvat valunnat päätyvät pieniä valuntoja todennäköisimmin pintavesiin saakka. 
Heikentyvä kasvipeite vähentää veden haihduntaa, imeytymistä ja viipymää valuma-alueella. 
Suurimman pintavalunnan muodostuksen aiheuttavat rakennetuilla alueilla läpäisemättömillä 
pintamateriaaleilla päällystetyt piha-alueet, katot ja tiet. Myös tiivis ja jääpeitteinen maaperä 
muodostavat runsaasti pintavaluntaa. Pintavaluntavedet kuljettavat pintavesiin mm. kiintoaineita, 
ravinteita, torjunta-aineita, öljyjä ja muuta pinnoilla esiintyviä aineita. Korkeimmat pintavalunnat 
muodostuvat syyssateiden ja lumen sulannan aikoina. Maankäytön ohella maaperä vaikuttaa veden 
laatuun. Alhonsuonojalla pohjoisessa sijaitsevalta Ahvenlammelta tuleva kirkas humuspitoinen vesi 
määrää veden värin, kunnes savipelloilta tulevat savisameat vedet sekoittuvat siihen, kuva 2. Sekä 
pääuomassa että sivu-uomissa kasvava kasvillisuus, kuten limaskat, kertovat korkeista 
ravinnepitoisuuksista puron vedessä. 

  
Kuva 2. Vasemmalla: Alhonsuonojan pääuoman Ahvenlammen alueelta tuleva humuspitoinen vesi kohtaa sivu-
uoman savipelloilta purkautuvan savisamean veden. Oikealla: Pikkulimaskakasvustot purossa kertovat korkeista 
ravinnepitoisuuksista. 

Alhonsuonojan valuma-alueella maatalous on keskittynyt savimaille, joilta kasvipeitteettöminä 
aikoina hienoa fosforiravinteita kuljettavaa kiintoainetta päätyy herkästi eroosion vaikutuksesta 
vesistöihin. Osa pelloista sijaitsee rinteissä, joilla pintavalunnan muodostuminen ja eroosio ovat 
tasaisia maita voimakkaampia, kuva 3.  

Osassa valuma-alueen hevoslaitumia eläintiheys on niin korkealla tasolla, että maan tiivistyminen ja 
kasvillisuuden vähyys aiheuttavat riskin kohonneesta valunnan ja vesistökuorman muodostumisesta. 
Maanotto- ja täyttöalueet ovat kasvipeitteettöminä herkkiä eroosiolle.  

Alueella on haja-asutusta ja talousrakennuksia pihapiireineen sekä teitä, joiden osalta pintavalunnan 
muodostuminen on läpäisemättömien pintojen osalta runsasta. Alueen metsistä osa sijaitsee 
rinteissä, jolloin maaston kaltevuus vaikuttaa pintavalunnan muodostumista voimistavasti. Alueella 
sijaitsee myös vasta hakattu rinteinen avohakkuualue, jolla pintavalunnan muodostuminen voi olla 
rankkasateiden aikaan voimakasta.  
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Kuva 3. Alhonsuonojan valuma-alueen eroosioherkät alueet. Maatalousalueilla riskialueet on merkitty 
vinoviivoituksella indikoimaan alueita, joilla eroosioriskin vuoksi peltojen muokkausta tulisi välttää. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa Etelä-Suomessa sateiden rankkuuksia ja sitä kautta pintavalunnan 
muodostumista voimistavasti. Ennusteiden mukaan voimistuminen on noin 10-30 %. 
Ilmastonmuutoksen odotetaan toisaalta äärevöittävän myös kuivia ajanjaksoja. Ilmastonmuutokseen 
varautuminen tarkoittaa voimakkaampiin pintavaluntoihin, tulviin, eroosioon sekä kuiviin jaksoihin 
varautumista. Alhonsuonojan valuma-alueella vesiensuojelurakenteiden tulisikin kompensoida sekä 
maankäytön muutosten että ilmastonmuutoksen aiheuttamia haasteita. 

4.1. Pintavalunnan hallinta 

Erodoivien ja haitallisia aineita vesistöön kuljettavien pintavaluntojen hallinnassa ensisijaista on 
ennaltaehkäisy. Suurin muutos pintavalunnan muodostumiseen on läpäisemättömän pinnan 
rakentaminen. Vaikka valuma-alueella kokonaisuutena läpäisemättömät pinnat eivät ole saavuttaneet 
10 %:a, jonka ajatellaan olevan alaraja vastaanottavan puron tilan heikentymiselle läpäisemättömien 
pintojen vaikutuksesta, on jokaisella vesiensuojelutoimenpiteellä kuitenkin merkitystä 
kokonaisuudessa. Piha-alueilla pintavaluntojen vesiensuojelullisella hallinnalla saavutetaan myös 
virkistyskäyttöarvoja.  

Vesiensuojelussa läpäisemättömien pintojen (katot, tiet, pihakiveykset, terassit) rakennettava määrä 
tulisi ensisijaisesti minimoida suunnittelulla kattamaan vain tarpeellisen alueen. Viherkatoilla katoilta 
muodostuvan valunnan määrää saadaan vähennettyä jonkin verran. Kattovesiä voi kerätä 
kasteluvedeksi. Läpäisemättömiltä pinnoilta muodostuvat vedet tulisi viivyttää ja imeyttää omalla 
tontilla.  Vesien määrästä riippuen haja-asutuksen valuntavesille tulisi järjestää kasvipeitteinen, vesiä 
imeyttävä, viivyttävä ja puhdistava, painanne tai painannereitti tai vesiensuojelukosteikko valunnan 
muodostumisalueen vesien imeyttämiseksi, tai puhdistamiseksi ja johtamiseksi vastaanottavaan 
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puroon. Haitallisten aineiden käyttöä (mm. helposti huuhtoutuvat ravinteet, torjunta-aineet) piha-
alueilla tulisi välttää. Mahdollinen kompostointi tulisi tonteilla sijoittaa mahdollisimman kauas purosta 
tai sen sivuhaaroista.  

Valuma-alueella sijaitsevien tallien alueella pintavalunnan ohjaukseen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Hevosten lantaa tai virtsaa ei saisi kulkeutua vesistöihin. Hevosen lanta on kuivaa ja niin 
tuotantoeläimiin kuin peltoviljelyyn verrattuna melko ravinneköyhää; hevostalouksien 
vesistökuormitus koostuu ravinteista, biologisen hapenkulutuksen noususta, ammonium-typestä ja 
mahdollisista patogeeneistä. Tallialueilla esimerkiksi melko puhtaat ja määrältään suuret kattovedet 
tulee ohjata hallitusti siten, että ne eivät tule kosketuksiin lannan ja virtsan kanssa, jolloin kattovedet 
lisäisivät ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Hevosten muihin kotieläimiin verrattuna melko kuivat 
lannat tulee tallialueilla kerätä ja käsitellä siten, että sadevedet eivät pääse kastelemaan ja 
huuhtomaan niiden ravinteita ja orgaanista ainesta vesistöihin myöskään lantakasoista; väliaikaiset 
kasat tulisi peittää siten, että vesi ei pääse kulkemaan kasojen läpi. Hevosten kuivikkeellinen lanta 
hajoaa pitkäaikaisessa säilytyksessä orgaanisen aineksen muuttuessa lähinnä kasvihuonekaasu 
hiilidioksidiksi ravinteiden kulkeutuessa ainakin osin vesistöön. Lannan ja kuivikkeiden ravinteet ja hiili 
tulisi aina hyödyntää eikä hävittää varastoimalla. Eläintiheys laitumilla tulisi pitää tasolla, jolla 
maaperä pysyy kasvipeitteisenä ja vettä imeyttävänä. Tulvivilla laitumilla tulviin tulisi varautua 
keräämällä lantakasat myös laitumilta ennen tulvia.  

Alhonsuonojan valuma-alueella on useita talleja, joiden käytössä olevat alueet, huolto ja hevosten 
määrä poikkeavat toisistaan. Ainoa lähes kaikkia talleja koskeva piirre on hevosten käyttämien 
alueiden ja Alhonsuonojan tai sen sivuhaaran välisen etäisyyden kapeus. Etäisyyttä puroon olisi hyvä 
kasvattaa tai huolehtia, että puron läheisyydessä laiduntaminen tapahtuu vain ajoittain ja pienellä 
hevostiheydellä. Puron laidunten läheisillä alueilla vallitseva ojamainen tila on todennäköisesti 
vaikuttanut siihen, että puroa ei ole huomioitu arvokkaana maisemarakenteena. Osin alueen laitumet 
ovat runsaan kasvipeitteen peittämiä ja vain muutaman hevosen ajoittain laiduntamia, jolloin alueet 
ovat ennemmin perinnemaiseman hoitoalueita tai laiduntamalla hoidettuja suojavyöhykkeitä, kuin 
vesistön kuormittajia. Tallien osalla vesiensuojelun mahdollisuuksia tulisi tarkentaa tilakohtaisesti. 

Peltoalueilla kasvipeitteisyys ehkäisee pintavalunnan muodostumista, ravinteiden huuhtoutumista ja 
eroosiota. Ilmastossamme suurimmat valunnan muodostumisajankohdat ovat syyssateiden ja 
kevätsulannan ajat. Muokkauksen minimointi, syysviljat ja peltojen talveuttaminen sängellä ovat 
Alhonsuonojan valuma-alueella jo käytössä olevia esimerkkejä maanviljelyn vesiensuojelutoimista. 
Rinteiden eroosioherkimmillä pelloilla kasvipeitteisyys on erityisen tärkeää, kuva 3. Talviaikaista 
kasvipeitettä tulisi toteuttaa myös kerääjäkasvein. Talviaikaista kasvipeitettä ei kuitenkaan tulisi 
toteuttaa siten, että viljely edellyttäisi keväällä kerääjäkasvien poistoa. Kerääjäkasveista tulisi käyttää 
valikoiden kasvilajeja tai lajiseoksia, jotka esimerkiksi osin kuolevat pitkän talven aikana, jolloin niiden 
juuristo ja kuollut verso ehkäisee valunnan muodostumista ja eroosiota, mutta kevätkylvöt eivät 
edellytä herbisidien käyttöä. Vesiensuojelun ohella kerääjäkasvit ylläpitävät viljelykasveja tukevaa 
monimuotoista mikrobiyhteisöä maaperässä. Ravinteiden huuhtoutumista saataisiin vähennettyä 
myös hukkakuitujen levityksellä. Alhonsuonojan valuma-alueen rinnepeltojen alarinteen alavat alueet 
ovat monin paikoin monivuotisen nurmikasvillisuuden peitossa. Nämä monivuotisen kasvipeitteen 
peittämät nurmet ja niityt toimivat vesiensuojelurakenteina. 

Metsätalousalueilla puiden korjuu aiheuttaa pintavalunnan muodostumisen lisääntymistä. Ojitus 
vähentää veden viipymää erityisesti muutoin vesiä hyvin viivyttävillä suoalueilla ja metsäluhdilla. 
Puiden korjuussa esimerkiksi korjuu (korkeuskäyrien suuntaisina) kaistoina avohakkuun sijaan 
ehkäisee hakkuun jälkeisen valunnan muodostumisen kiihtymistä. Vesiensuojelunäkökulmasta soiden 
ja luhtien ojitus ei ole suositeltavaa ja usein saavutettava metsätalouden hyöty jää toivotusta. 
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5. Tulviminen ja tulvien hallinta 

Kun Petäjärven pintaa on laskettu, on osa saavutetuista uusista maatalous- ja metsäalueista 
korkotasoltaan hyvin lähellä järven pintaa, kuvat 4 ja 5. Nämä peltoalueet, laitumet ja metsäalueet 
tulvivat silloin kun järvi tulvii. Tällaisen tulvivan alueen tulvien vesistölle aiheuttamien haittojen 
(eroosio sekä kiintoaineen, ravinteiden ja muiden aineiden kulkeutuminen vesistöön) vähentämisessä 
paras vaihtoehto on joko pitää tulvivat alueet monivuotisen tulvia kestävän kasvillisuuden peitossa tai 
kaivaa osa vettyvästä pellosta tai laitumesta vesiensuojelukosteikoksi ja korottaa osaa tulvivasta 
pellosta tai laitumesta kosteikon kaivuumassoilla tulvakoron yläpuolelle. Vesiensuojelukosteikon ja 
pellon tai laitumen korottamisen yhdistelmällä saavutetaan vesien käsittelyrakenne sekä vähennetään 
tulvien aiheuttamaa eroosiota ja huuhtoutumaa sekä parannetaan viljeltävyyttä/laidunnettavuutta 
korotettavalla pellolla/laitumella.   

 
Kartta 4 Petäjärven pinnan laskun jälkeen Alhonsuonojan valuma-alueen eteläosan tulvaherkillä alueilla sijaitsee pohjoisessa 
pääuoman länsipuolella laidun sekä pääuoman molemmin puolin sekä koillisen sivuhaaran yhteydessä peltoalueita, jotka 
ovat Petäjärven tulvien välittömässä vaikutuspiirissä. Noin 4 ha rantaluhdalle on perustettu sormikosteikko. 

Petäjärven tulvat ulottuvat Alhonsuonojan valuma-alueella Alhonsuolle asti, kuva 5. Alhonsuonojaa 
on oikaistu ja perattu puron tulvimisen estämiseksi. Puro kuitenkin tulvii erityisesti nykyisen 
Alhonsuon alueella, sillä osalla missä aiemmin, ennen Petäjärven pinnan laskua, on sijainnut 
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Alhonjärvi-niminen lampi. Lammen alue muodostaa tällä hetkellä ekologisesti ja vesiensuojelullisesti 
arvokkaan tulvametsän. Tulvametsän alueella on metsäluhtien rehevää ruohovartista kasvillisuutta ja 
runsaasti lahopuita, kuva 6. 

Kuva 5. Petäjärven pinnan laskun seurauksena Alhonjärvi on kuivunut. Alhonjärven alueelle on 
muodostunut ekologisesti ja vesiensuojelullisesti arvokas tulvametsä. Tulvametsän länsiosa on 
hoidettua luhtamaista koivikkoa ja muu alue lehtipuuvaltaista luhtamaista sekametsää.  

Tulvametsän tulvimisen korkeimpia tasoja määrittää Petäjärven pinnan vaihtelu eikä tulvimista voi 
estää Alhonsuonojan valuma-alueella tehtävin toimenpitein kuva 7. Maaston korkotasojen vuoksi 
alueella puron tulviminen on mahdollista aiheuttamatta haittaa jo nykyisin tulvivan entisen 
Alhonjärven alueen ulkopuolella. Sekä ekologisesti että vesiensuojelullisesti Alhonsuonojan tulvien 
ohjautumista tulvametsään nykyistä pienemmilläkin tulvilla tulisi tukea. Alhonsuonojalle ja sen 
sivuhaaroille on aikoinaan perattu reitti tulvametsän läpi. Puro on ajan kuluessa jonkin verran 
muuttunut luonnonmukaisemmaksi jo jonkin aikaa sitten tapahtuneen oikaisun jälkeen. Puron tulisi 
antaa kehittyä alueella luonnonmukaisesti eli uomaa ei saisi enää perata.  Petäjärven 
kunnostussuunnitelmassa3 mainittujen aiempien ehdotusten kosteikon perustamisesta alueelle 
kaivamalla sijaan alueen arvokkaan tulvametsän hyödyntämistä vesiensuojelurakenteena tulisi vaalia 

 
3 Pellikka, K., Mettinen, A., Valjus, J. ja Sammalkorpi, I., Petäjärven kunnostussuunnitelma, Länsi-Uudenmaan 
vesiensuojeluyhdistys ry., 3/2020 
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ja edistää. Alueelle on laadittu erillinen suunnitelma4 hyödyntäen maaston ominaispiirteitä, kuva 6. 
Suunnitelmassa on käsitelty alueen vesiensuojelun, luonnonsuojelun ja metsätalouden 
yhteensovittamista.  

  

  
Kuva 6. Entisen Alhonjärven alueelle on muodostunut ekologisesti ja vesiensuojelullisesti arvokas tulvametsä. 

 
4 Wahlroos, O., Kirkkonummen Alhonsuo, Luonnonmukainen vesiensuojelurakenne ja arvokas luontokohde, 
Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry., Kosteikkosuunnitelma 2022 
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Kuva 7. Alhonsuon tulvametsä on entisen Alhonjärven alueelle muodostunut ekologisesti ja vesiensuojelullisesti 
arvokas alue, joka on edelleen tehostettavissa oleva osa valuma-alueen tulvien ja vedenlaadun hallintaa. 

 

5. Suojavyöhykkeet ja uomat 

Vesiensuojelussa suojavyöhykkeellä tarkoitetaan alueelle luontaisen kasvipeitteen peittämää, 
luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista häiriintymätöntä aluetta vesistöä kuormittavan 
maankäytön ja vastaanottavan vesistön kuten järven tai puron välissä. Parhaimmillaan suojavyöhyke 
on tulva- ja rantametsää, jonka keskellä puro tai sen sivuhaara mutkittelee uomahierarkian mukaisin 
muodoin.  

Maatalouden tukiohjelmissa suojavyöhykkeellä ja niitä kapeammilla -kaistoilla on omat tukiohjelmiin 
liittyvät kuvaukset ja mitoitukset. Vesiensuojelullisesti suojavyöhykkeen leveyden tarve riippuu 
maaston muodoista ja maankäytöstä. Alhonsuonojalla suojavyöhykkeen leveyden tulisi olla 
minimissään 15 metriä. Metsäisillä ja lähteisillä sekä osin peltovaltaisillakin alueilla tämä leveys 
toteutuu jo nyt. Puro ja sen sivuhaarat ovat lähes koko valuma-alueella oikaistuja ja perattuja. Tämä 
aiheuttaa vesien nopeaa poiskulkemista, uomaeroosiota ja vähentää veden puhdistumista.  

Vesiensuojelullisesti olisi ideaalista antaa puron mutkitella maastossa levein suojavyöhykkein. 
Kuivatetuilla viljely-, laidun- ja metsätalouden alueilla suorat lohkot rajoittavat purouomien luontaista 
muotoa ja samalla niiden luontaista vesien hallintaa. Kun uomien ei haluta leviävän suorista 
linjauksista, voidaan vesiensuojelua edistää leventämällä uoman monivuotisen kasvillisuuden 
peittämää suojavyöhykettä, asentamalla puroon viipymää lisääviä pohjapatoja sekä rakentamalla 
kaksitasouomia. Kaksitasouoma perustetaan kaivamalla nykyisen kapean ja syvän uoman toiselle tai 
molemmalle puolelle tulvatasanne. Kaksitasouoman leveys perustetaan 3-5 kertaa nykyisen 
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alivesiuoman levyisenä ja loivaluiskaisena. Kaksitasouomien perustaminen salaojitetuille pelloille 
poistaa uomaa lähinnä olevan osan salaojista. Salaojat tulisi säilyttää ja niiden toimivuus huomioida 
kaksitasouomia perustettaessa.  

Alhonsuonojan pituuskaltevuudeltaan jyrkkiin sivuojiin tulisi asentaa kivisiä, ”yhden kiven korkuisia” 
pohjakynnyksiä. Kivikynnyksillä saavutetaan veden viipymän lisäystä jyrkissä ojissa, jolloin eroosio 
vähenee ja kiintoaineen pidättyminen kasvaa, vettä säilyy hieman kuiville jaksoille ja veden liike kivien 
yli auttaa veden happipitoisuuden kasvua jonkin verran. 

Alhonsuonojan valuma-alueella usean rinnepellon alarinteellä oleva peltoalue on monivuotisen 
nurmen tai niityn peitossa, kuva 8. Nämä monivuotisen kasvillisuuden kaistaleet toimivat 
vesiensuojelurakenteina vaimentaen rinnepelloilta tulevia pintavaluntoja ja pidättäen jonkin verran 
pelloilta pääseviä kiintoaineita ja ravinteita. Valuma-alueen eteläosassa järven tuntumassa sijaitsevan 
rantaluhdan viereiset pellot purkavat vetensä tällä hetkellä nurmi- ja niittykaistojen yli rantaluhdalle 
puhdistumaan. Kasvipeitteettömiä eläinaitauksia ei saisi olla aivan puron läheisyydessä.  

  

  
Kuva 8. Ylhäällä vasemmalla: Pellon alarinteellä näkyvä vihreä kaistale on monivuotisen kasvillisuuden peittämää nurmea, 
joka toimii ylärinteen valumavesien vaikutusta vaimentavana rakenteena. Ylhäällä oikealla: Alhonsuonojan suulla sijaitsevaa 
rantaluhtaa alueella, missä pelloilta nurmikaistaleen yli valuvat vedet suotautuvat luhdalle. Alhaalla vasemmalla: 
Alhonsuonojan pääuoman kapein jakso peltoalueella mahdollistaa leveydellään hieman yli kolmen metrin suojakaistan 
uoman molemmin puolin. Uoma virtaa noin metrin peltojen tasoa alempana kapeassa ja jyrkkäreunaisessa uomassa, joka 
kuitenkin on leveydeltään mahdollistanut uomalle pientä mutkittelua kasvillisuuden lomassa uoman pohjalla. Oikealla: 
Pääuoma on kapeimmillaan peltoalueen ja Alhonsuon metsäalueen välisellä hevostalousalueella, missä se virtaa maastossa 
huomamattomaksi kadonneena laitumen ja harjoitusradan välissä.  
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6. Metsäalueet Alhonsuonojan valuma-alueella 

Alhonsuonojan valuma-alueella puron pääuoman alue muodostaa laakson, jolle viljelyalueet ovat 
keskittyneet. Alhonsuon alueen lisäksi metsäalueita sijaitsee valuma-alueen reunoilla. Laajimman 
metsäalueen muodostaa Ahvenlammen alue pohjoisessa. 

Valuma-alueen itäosassa sijaitsee avohakkuualue rinteessä, kuva 9. Vesiensuojelullisesti avohakkuu 
on peitteellistä metsätaloutta haitallisempi puunkorjuutapa. Puuttomuus aiheuttaa valunnan 
muodostumisen kasvua. Alue on eroosioherkkää tasolla, jonka määrittää alueen muun hakkuun 
jälkeisen kasvillisuuden, kuten suurruohojen ja heinien, kehittyminen. Ennen kattavaa ja yhtenäistä 
kasvipeitettä alue on eroosioherkkää. Alueelta kulkeutuu kiintoaineita ja ravinteita vesistöön.  Alueella 
yleisesti rehevän kasvillisuuden vuoksi myös avohakkuualueella kasvillisuus peittää avoimet alueet 
todennäköisesti muutamassa vuodessa. Yleisesti vesiensuojelun kannalta alueen metsänhoidossa 
tulisi siirtyä peitteelliseen metsätalouteen, jolloin metsätalouden päästöt saadaan minimoitua. 
Peitteellisellä metsätaloudella tarkoitetaan puunkorjuuta ilman avohakkuita käyttäen esimerkiksi 
yksittäisten puiden korjuuta, pienaukkohakkuita, kaistalehakkuita ja näiden erilaisia yhdistelmiä. 
Rinteissä kaistalehakkuut tulisi suorittaa korkeuskäyrien suuntaisina. Vesiensuojelunäkökulmasta 
puron pääuoman varrelle tulisi muodostaa leveä (15 m puron molemmin puolin) suojavyöhyke, jolla 
puita ei korjata. 

  
Kuva 9. Kuva vasemmalla: Avohakkuualuetta Alhonsuonojan valuma-alueella. Heinät alkavat sitoa alueella jo jonkin verran 
maata. Alue on etäällä puron pääuomasta. Oikealla: Puron mutkittelevaa pääuomaa puuston peittämän suojavyöhykkeen 
keskellä. 

6.1. Ahvenlammen alue 

Pinta-alaltaan noin 6,9 ha Ahvenlampi on pieni suolampi, joka sijaitsee Alhonsuonojan valuma-alueen 
metsän peittämillä latvaosilla, kuva 10. Lammesta virtaa poispäin kaksi ojamaista puroa, jotka 
sijaitsevat maastossa keskenään lähes samalla korkotasolla. Vesi liikkuu lammesta useimmiten 
Alhonsuonojalle, mutta ajoittain veden virtaus kääntyy pohjoiseen Palojärvelle päin. Lammen alue 
vuorottelee siten kahden valuma-alueen välillä. Valuma-alueen latvaosilla vastaava vuorottelu on, 
maaston muotojen ja kaivettujen kuivatusojien määrittäessä valuma-alueen rajoja, mahdollista.  

Ahvenlampeen on kaivettu useita kuivatusojia sitä ympäröivältä metsäalueelta. Kuivatusojien kaivuun 
tarkoituksena on ollut kuivattaa lampea ympäröivää soistunutta maata metsänkasvun tehostamiseksi. 
Alueella on vanhoja turpeenottokaivantoja. Alue kasvaa enimmäkseen mäntymetsää. Alueelle 
kasvaneet metsät ovat tällä hetkellä jo niin puustoisia, että niiden haihduttaminen ylläpitää 
vedenpintaa maassa niin alhaalla, että märkyys ei estä puuston kasvua. Alueen kuivatusojia ei siten 
kannata kunnostaa. Vedenpinta pysyy alueella tarpeeksi alhaalla puuston kasvulle. Lampea 
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ympäröivällä lähivaluma-alueella sijaitsee myös jonkin verran sekametsää, millä alueella turpeen 
hajoaminen on ollut mäntymetsää suurempaa.  

Alueella kasvaa jonkin verran lakkaa erityisesti rahkasammalen peittämillä rannoilla. Metsäalueella 
kasvaa runsaasti mustikoita. Järveä kiertää lähiasukkaiden vilkkaasti käyttämä ja käytön myötä 
tallomalla muodostunut ulkoilupolku. 

Ahvenlammelta purkautuva vesi on humushappojen ruskeaksi värjäämää ja sisältää orgaanisia aineita. 
Alueen turvemaiden antama veden väri näkyy puron alavirralle saakka. Alueen rehevien havupuiden 
latvat lisäävät veden haihduntaa ja turvemaa viivyttää vesiä sateiden ja lumen sulannan aikoina 
vaimentaen alueelta lähteviä virtaamia.  

Suositukset alueelle Petäjärven suojelun suhteen: alue on vesiensuojelun kannalta hyvässä tilassa. 
Vesiensuojelunäkökohdista alueella ei tulisi tehdä mitään. Alue on ekologisesti ja virkistyskäytön 
kannalta eritäin arvokas. 

  

  
Kuva 10. Yläkuvat: Ahvenlampi sitä kiertävältä polulta katsottuna. Alakuva vasemmalla: Ahvenlammelta kohti Petäjärveä 
lähtevä puro mutkittelee metsässä suovehkan peittämänä. Alhaalla oikealla: Ahvenlammen rannan kihokkeja ja karpaloita 
rahkasammalmättäällä. 

6.2. Lähteiset lehtipuu- ja pensasluhdat 

Peltoalueiden keskellä, Vianderin peltoalueen länsipuolella ja Koivumäen peltoalueen pohjoispuolella, 
kuva 3, sijaitsee alue, jolla lähteisyys on vaikeuttanut peltoviljelyä ja alueella sijaitsee tällä hetkellä 
lehtipuuluhtaa ja pensas- tai pensoittuvaa luhtaa. Lähteiden yhteydessä maa on upottavaa ja 
lähteiden reunat oranssin ja rusehtavien rautasakkojen peitossa, kuva 11. Alhonsuonojan pääuoma 
virtaa tämän lähteisen alueen poikki aiempien viljelylohkojen määrittämisen aikana suoraksi ja syväksi 
uomaksi oikaistuna ja perattuna. 
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Vesiensuojelullisesti lehtipuustoiset ja pensastoiset alueet puron molemmin puolin muodostavat 
purolle suojavyöhykkeen viljelyalueiden ja puron väliin. Viljelykäytöstä poistettuja kosteita ja 
maaperältään pehmeitä alueita voisi hyödyntää tulvavesien viivyttämiseen.  

Alueella olevia kuivatusojia voisi tätä edistämään osin tukkia.  Vesien viivyttämistä toteutettaessa 
tulee kuitenkin huomioida, että pääuomaa ei voi padottaa, sillä sen vaikutuspiirissä ylävirralla on 
viljelyalueita ja asutusta, eikä pääuomaa voida tässä kohdin käyttää vesien viivyttämisen lisäykseen. 
Pääuomassa on luontaisesti syntyneitä pieniä pohjapatoja, jotka lisäävät jo nyt jonkin verran viipymää 
uomassa sekä parantavat jonkin verran veden happipitoisuutta. 

Ekologisesti luhtaiset alueet ovat harvinaisia ja uhanalaisia. Alueella kasvaa useita lehtipuulajeja, mm. 
harmaaleppää. ”Halu”:t eli harmaaleppäluhdat ovat äärimmäisen uhanalaisia. Lähteisellä alueella 
metsätalouden harjoittaminen on lähes yhtä haastavaa kuin peltoviljely. Alueella voisi rajata 
kosteimmat ja lähteisimmät alueet suojeltavaksi luhtakokonaisuudeksi. Lähteisellä alueella ei pitäisi 
tehdä kaivuutöitä. 

  
Kuva 11. Rautapitoisia lähdevesiä Alhonsuonojan pääuoman länsipuolella (vasen kuva) ja itäpuolella 
(oikea kuva).  

 

7. Vesiensuojelukosteikot 

Kosteikot ovat tehokkaita vesiensuojelurakenteita: ne tasaavat virtaamia ja puhdistavat veden laatua. 
Alhonsuonojan valuma-alueellakin on tämän vuoksi kiinnitetty erityistä huomiota kosteikkojen 
hyödyntämiseen vesiensuojelurakenteina. Petäjärven rantaluhta ja Alhonsuonojan tulvametsä ovat 
valuma-alueella olemassa olevia vesiensuojelukosteikkoja, joiden toiminnan parantamista voi edistää 
huomattavasti. Solbackan vesiensuojelukosteikko ja Koivumäen-Vianderin vesiensuojelukosteikko 
ovat alueelle toteutettavissa olevia laajoja veden virtaamia tasaavia ja laatua puhdistavia kosteikkoja. 
Laajojen kosteikkojen ohella hajautetuilla, maaston painanteisiin sijoitetuilla kosteikoilla voi saavuttaa 
virtaamien hallintaa, eroosion torjuntaa, vedenlaadun puhdistumista, biologisen monimuotoisuuden 
ja paikallisen mikroilmaston tukemista. Kuvassa 12 on esitetty esimerkkinä veden kertymäalueita 
maastossa, missä kevyin pohjapadoin voidaan lisätä veden viipymää valuma-alueella. Kuvassa näkyy 
myös ehdotus veden ohjaamiseksi korkeuskäyriä seuraten: jyrkillä rinteillä veden ohjaus tulisi aina 
suunnata mahdollisuuksien mukaan kasvipeitteisin painantein korkeuskäyriä seuraillen eikä 
erodoiden rinteitä alas. 
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Kuva 12. Esimerkki veden ohjauksesta korkeuskäyriä seuraillen sekä viivyttämisestä maaston 
painanteissa/pienissä kosteikoissa kevyitä patoja rakentaen. 

 

8. Yhteenveto 

Alhonsuonojan valuma-alue on erittäin monimuotoinen niin maankäytöltään kuin vesimaisemaltaan. 
Alueelta löytyy järven rantaluhtaa, suolampi, tulvametsää, laaja lähteinen alue, luonnontilaisen 
kaltaista puroa ja perattua ojaa. Alueella on haja-asutusta, talleja, peltoja, niittyjä, lehti- ja 
havupuumetsiä. Alueella on sekä rinteistä että alavaa maata. Veden laatuun vaikuttaa maaston 
muotojen ja maankäytön ohella maaperän vaihtelu savesta turpeeseen. Valuma-alueelta Petäjärveen 
kulkeutuvan veden laatua voi ja tulee parantaa. Koska alue on hyvin monimuotoinen, myös 
suoritetavat vesiensuojelutoimenpiteet ovat monimuotoisia, kuva 13. 

Alueella on tehty aktiivisesti vesiensuojelutyötä. Vesiensuojelu näkyy valuma-alueella erityisesti 
peltojen talviaikaisessa kasvipeitteisyydessä ja muokkauksen vähentämisessä sekä rinnepeltojen ja 
puron välisten terassimaisten peltolohkojen viljelyssä monivuotisin nurmin. Maatalousalueilla hyvää 
työtä vesiensuojelun eteen tulisi jatkaa huomioiden erityisesti alueen eroosioherkimpien peltojen 
kasvipeitteisyyden ylläpito viljelykasvien ja -menetelmien valinnassa. Torjunta-aineiden käyttöä tulisi 
välttää, kerääjäkasveja hyödyntää ja lannoitus suorittaa vähinten kuormittavasti ja 
maaperäanalyysien perusteella vain tarvittavissa määrin. 

Alueen rinteisillä pelloilla olisi hyvä kasvattaa monivuotisia kasveja korkeuskäyrien suuntaisina 
terassimaisina kaistoina, jotka katkaisisivat pintavalunnan reittejä. Samoin rinteisillä 
metsätalousalueilla puunkorjuu tulisi avohakkuiden sijaan suorittaa korkeuskäyrien suuntaisina 
hakkuukaistoina.  
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Alueella on haja-asutusta, jonka määrä on valuma-aluetasolla edelleen vähäistä. Vain harva haja-
asutuksen kiinteistö on hyödyntänyt Alhonsuonojaa tai pintavaluntavesiä voimavarana purosta 
nauttien tai pihalammikoita rakentaen. Vaikka asutus on vähäistä, läpäisemättömiltä pinnoilta 
muodostuvien valuntojen hallinta tonteilla tulisi nähdä osana Petäjärven suojelua. Puron olemassaolo 
tulisi tiedostaa eikä sen läheisyydessä saisi harjoittaa kuormittavaa toimintaa kuten kompostointia, 
lannoitusta tai haitalisten aineiden käyttöä. Pintavaluntavedet tulisi hallita tonteilla. 

Alueella on runsaasti erilaisia hevostalleja, joiden kuormittavuus vesistölle riippuu kunkin tallin 
hevosten ja laidunten määrästä, lannan käsittelystä ja toimintojen etäisyydestä puroon tai sen 
sivuhaaroihin. Yksittäisen tallin kuormitusta vesistölle ei voi arvioida ilman tilan toimintojen tarkkaa 
kartoitusta. Yleisesti Alhonsuonojalla laitumia ulottuu paikoin hyvin lähelle ojamaiseksi oikaistua 
puroa. Vesiensuojelullisesti etäisyyttä tulisi kasvattaa. Tallikiinteistöillä satavan ja muodostuvan 
puhtaan pintavaluntaveden ohjaukseen tulisi kiinnittää huomiota eikä vesiä saisi antaa ohjautua 
eläinten tiiviisti laiduntamien alueiden tai lannan välivarastoiden kautta vesistöön. 

Pintavalunnan muodostumista ja sitä kautta veden laadun heikentämistä voi valuma-alueella 
ennaltaehkäistä runsaan kasvipeitteisyyden ohella hajautetuin viivytysrakentein: jyrkissä ojissa veden 
viipymää voidaan lisätä pohjapadoin. Maiseman painanteissa voidaan pohjapadoin lisätä pieniä vettä 
viivyttäviä ja puhdistavia kosteikkoja. Siellä missä kuivatusojituksella ei saavuteta maa- tai 
metsätaloudellisia hyötyjä, voidaan vanhoja sarkaojia tukkia, tai antaa kasvaa umpeen, jolloin vanhat 
ojat toimivat viivytysrakenteina. 

Hajakuormituksen muodostumisen rajoittamisen, ja suojavyöhykkeiden leventämisen, ohella valuma-
alueella on ja voidaan perustaa useita merkittäviä vesiensuojelurakenteita: 

1. Petäjärven rantaluhdan sormikosteikon toiminnan parantaminen vesiensuojelurakenteena5 
2. Alhonsuolla sijaitsevan tulvametsän toiminnan parantaminen vesiensuojelurakenteena6 
3. Solbackan peltoalueelle perustettava vesiensuojelukosteikko ja tulvivan peltoalan korotus7 
4. Koivumäen-Vianderin peltoalueelle perustettava vesiensuojelukosteikko 
5. Kaksitasouoma tai vesiensuojelukosteikko Åkerkullan peltoalueelle 
6. Kaksitasouoma tai suojavyöhykkeen leventäminen Alhonsuon ja Koivumäen-Vienderin 

kosteikon välille 

Listatuista rakenteista 1-4 on ensisijaisia. Kohteista 1-3 on tehty toteutussuunnitelmat osana tätä 
työtä. Kohteessa 5. uutena haasteena on kohteen poikki rakennettu sähkökaapeli.  

Esitettyjen rakenteiden vaikutus Petäjärven suojelulle riippuu kohteiden lopullisesta toteutuksesta. 
Petäjärven tulvimisen vuoksi rantaluhta on ajoittain järven vedenpinnana alla. Rantaluhta on kooltaan 
6 ha ja Alhonsuon tulvametsä 4,2 ha. Teoriassa nämä kosteikot muodostaisivat yhdessä yli 2,4 % 
Alhonsuonojan valuma-alueesta. Se kuinka suuri osa näistä kosteikoista todellisuudessa osallistuu 
Alhonsuonojan Petäjärveä kuormittavien vesien puhdistamiseen riippuu siitä, kuinka laajasti puron 

 
5 Wahlroos, O., Kirkkonummen Alhonsuonoja, Petäjärven rantaluhta vesiensuojelukosteikkona Länsi-
Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry., Kosteikkosuunnitelma 2022 

6 Wahlroos, O. Kirkkonummen Alhonsuo, Luonnonmukainen vesiensuojelurakenne ja arvokas luontokohde, 
Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry., Kosteikkosuunnitelma 2022 
 
7 Wahlroos, O. Kirkkonummen Alhonsuonoja, Solbackan vesiensuojelukosteikko, Länsi-Uudenmaan 
vesiensuojeluyhdistys ry., Kosteikkosuunnitelma 2022 

 



36 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 24/2022

Liite 1. Alhonsuon valuma-aluetarkastelu
(19/19)

 

19 
 

vedet ohjataan alueille puhdistumaan. Tällä hetkellä puron vedet ohjautuvat ajoittain suoraan 
alueiden läpi, jolloin ne eivät puhdistu. Sekä kohteet 3 että 4 sijaitsevat maastossa kohteissa, joissa 
niiden toteuttamisella voidaan saavuttaa merkittäviä vesiensuojeluhyötyjä. Yhteensä esitetyt 
kosteikkorakenteet muodostaisivat noin 3 % valuma-alueen koosta, mikäli vedet ohjautuisivat 
toivotusti kasvipeitteisille alueille. Mikäli kunnostukset tehdään huolella, olisi kohteiden 1-4 
toteuttamisella mahdollista karkeasti arvioiden vähentää Alhonsuonojan kokonaisfosforikuormaa 
Petäjärveen puoleen nykyisestä. Mikäli toteutukset tehtäisiin kattavasti sekä valuma-alueella 
jatkettaisiin ennaltaehkäisevää vesiensuojelutyötä laajasti, olisi valuma-alueelta purkautuvaa ulkoista 
kuormaa mahdollista vähentää mahdollisesti paljonkin alle puoleen nykyisestä. Toteutuva 
puhdistuminen on mahdollista osoittaa vain jatkuvatoimisesti suoritetavin vedenlaadun mittauksin. 
Veden laadun hallinnan ohella rakennettavien kohteiden biologista monimuotoisuutta ja ekologista 
tilaa saadaan parannettua valuma-alueella. 

Haasteena valuma-alueella on epätasainen tietoisuus purosta, sen arvosta ja merkityksestä 
Petäjärvelle. Toteutusten osalla ehdotettujen muutosten osalta vaikutusten väärinymmärrys on 
mahdollista. Alueella tulee edetä vesiensuojelussa vuorovaikutteisesti ja osallistaen paikallisten ja 
maanomistajien kanssa, jolloin vesiensuojelun tuomat hyödyt ymmärretään ja väärinymmärryksiltä, 
kuten kuvitelluilta haitoilta, vältytään. Yleisesti valuma-alueella puron ja vesien tuomia arvokkaita 
maisemaelementtejä tulisi tuoda paremmin esille arvostettaviksi ja nautittaviksi jo valuma-alueella 
vedet vastaanottavan Petäjärven ohella. 

 

Kuva 13. Kooste vesiensuojelutoimenpiteistä Alhonsuonojan valuma-alueella. 
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Laatija: Outi Wahlroos, Palustrine Design Oy, outi@palustrine.fi  

Kansikuva: Petäjärven rannassa Alhonsuonoja kulkee oikaistua, kuvassa taka-alalla 
osmankäämien reunustamaa oikoreittiä luhdan läpi järvelle.  Vesi nousee ajoittain myös 
alavalle osalle luhtaa reunustavia peltoja. Kuva on otettu läntiseltä monivuotisen nurmen 
peittämältä pellolta sitä reunustavan, kelluslehtisten kasvien peittämän rehevän ojan yli kohti 
ilmaversoisen kasvillisuuden peittämää luhtaa. 
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1. Johdanto 

1.1. VALUME-hanke 

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla (VALUME) -hanke on Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) vuosina 2021–2022 koordinoima hanke, jossa 
yhtenä osa-alueena toteutetaan vesienhallintapilotteja. Pilottien avulla edistetään vesistöjen 
tilan parantamista, vesistökuormituksen vähentämistä sekä valuma-aluetasoista tarkastelua 
ja sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kuten lisääntyviin tulviin ja pitkäaikaisiin 
kuivuuksiin. Kirkkonummen Petäjärveen laskeva Alhonsuonoja valuma-alueineen toimii 
yhtenä hankkeen pilottialueena. 

1.2. Suunnitelman tavoite 

Kirkkonummen Petäjärven kunnostussuunnitelmassa1, Pellikka K. ja muut (2020) ovat 
todenneet tarpeen Petäjärven ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi järven osavaluma-
alueille perustettavin vesiensuojelurakentein. Alhonsuonoja on kunnostussuunnitelmassa 
tarkasteltujen purokohtaisten vedenlaadun seurantojen (Kiirikki, M. vedenlaadun analyysit 
2019) mukaan yksi järven merkittävimmistä kuormittajista fosforiravinteen suhteen. 
Kunnostussuunnitelmassa Alhonsuonojan rantaluhdalle vuonna 2007 perustettua 
”sormikosteikkoa” on esitetty laajennettavaksi. Sormikosteikko koostuu neljästä Petäjärven 
rantaluhdalle kaivetusta ojasta, jotka johtavat vettä Alhonsuonojan pääuomasta rantaluhdalle. 

Alhonsuonojan valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelmien tavoitteena on vähentää 
Petäjärveen Alhonsuonojan valuma-alueelta kohdistuvaa hajakuormitusta. Alhonsuonojan 
rantaluhdan alueella tavoitteena on luonnonmukaisesti hyödyntää olemassa olevan luhdan 
luhtakasvillisuutta veden laadun parantamiseksi ennen vesien purkua valuma-alueelta 
Petäjärveen. Useiden Alhonsuonojan valuma-alueelle perustettavien 
vesiensuojelurakenteiden kokonaisuudessa luhta täydentää vesiensuojelutoimenpiteitä 
mahdollistaen Alhonsuonojalta Petäjärveen kohdistuvan hajakuormituksen merkittävän 
vähentämisen. Vesiensuojelusuunnitelmien tavoitteena on myös biologisen 
monimuotoisuuden ja elinympäristöjen tukeminen. 

Rantaluhdat ovat luontaisia vesiensuojelurakenteita, jotka suojaavat rantoja eroosiolta, 
tarjoavat elinympäristöjä, ravintoa ja lisääntymisalueita eliöstölle, sekä joiden rehevä 
kasvillisuus sitoo hiiltä. Kosteikkoina rantaluhdat puhdistavat vettä sekä pidättämällä 
kiintoainesta ja sen mukana kulkeutuvia ravinteita ja moninaisia haitallisia aineita, että 
poistamalla vedestä liukoisia haitallisia aineita moninaisten biologisten, kemiallisten ja 
fysikaalisten prosessien avulla. Kosteikot puhdistavat myös vesien hygieenistä tilaa. 
Luonnontilaisissa kohteissa luhdille purkavien purojen vedet liikkuvat rantaluhdan läpi osin 
suotautumalla ja osin luhdan yli pintavaluntana. Liikkuessaan luhdalla, vedet tulevat 
kosketuksiin kosteikkokasvillisuuden sekä sen juuristovyöhykkeen että versojen yhteydessä 
kasvavien mikrobien ja levien muodostaman biofilmin kanssa; kosteikkokasvillisuus ja biofilmi 
yhdessä puhdistavat luhdilla liikkuvan veden laatua. 

 
1 Pellikka, K., Mettinen, A., Valjus, J. ja Sammalkorpi, I, 2020, Petäjärven kunnostussuunnitelma, LUVY 3/2020 
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1.3. Kohdealue 

Kohdealueena on Alhonsuonojan suun rantaluhta. Alhonsuonoja sijaitsee Kirkkonummella 
Petäjärven valuma-alueen pohjoisosissa. Alhonsuonojan valuma-alueella on runsaasti 
vesistöjä kuormittavaa ihmistoimintaa: hevostarhoja, peltoja, asutusta ja avohakkuualueita. 
Alhonsuonojalle on suunniteltu useita vesiensuojelurakenteita, joista ensimmäinen on ollut 
Petäjärven rannalle kohteena olevalle rantaluhdalle vuonna 2007 toteutettu ”sormikosteikko”. 
Niin luontaiset kuin rakennetut kosteikot ovat tehokkaita vesiensuojelurakenteita, jotka 
tasaavat virtaamia ja puhdistavat veden laatua.  

2. Kohdealueen nykytila 

Alhonsuonojan suulla sijaitseva kooltaan noin 6 hehtaarin rantaluhta on muodostunut 
Petäjärven pinnan 1850- ja 1890-luvuilla tapahtuneen laskemisen jälkeen.  Ravinteikkaiden 
vesien alueilla rantaluhdat kasvavat jatkuvasti kohti avovettä kosteikkokasvillisuuden 
edetessä luhdan reunalla pinnan myötäisesti ja juurivyöhykkeen pidättäessä kiintoainetta 
alleen. Luhtien leviämistä rajoittaa veden syvyyden ohella jäiden ja tulvien aiheuttama 
kasvillisuuden rikkoutuminen ja siirtyminen sekä laidunnus.  

Alhonsuonojan suun luhdalla Alhonsuonojalle on kaivettu suora, noin 8-12 m leveä, noin 250 
m pitkä ja Petäjärven keskimääräisen vedenpinnan korkeuden (36,75 m mpy N20001) aikaan 
noin 1,25 m syvä reitti luhdan läpi Petäjärvelle, kuvat 1 ja 2. Kaivuumassoja on läjitetty uoman 
molemmin puolin. Uomassa on rannan tuntumassa (noin 60 m tämänhetkisestä luhdan 
rantaviivasta ylävirtaan) sorarakenteinen pato, jonka veden muokkaama kapea harja on noin 
tasolla 36,8-37,0 m mpy N2000. Pohjapatoa on huollettu useita kertoja korjaamalla sen 
painumista tuomalla padolle lisää täytettä. Kuivina ajanjaksoina padon harja on veden pinnan 
yläpuolella, mutta virtaamien noustessa sateen tai lumen sulannan vaikutuksesta vesi liikkuu 
padon yli.  Petäjärven tulviessa pato on veden alla. Puron leveä pääuoma on luhdalla tällä 
hetkellä lähes kasviton. Kulkiessaan syvässä kasvittomassa uomassa valuma-alueelta tulevat 
vedet eivät pääse kosketuksiin vedenlaatua puhdistavan kosteikkokasvillisuuden kanssa.  

Luhdan maasto on jonkin verran vaihtelevaa ja karttatiedoissa on toisistaan poikkeavia tietoja 
luhdan korkotasolle, todennäköisesti alue on paljolti tasolla 36.6 m mpy N2000. Petäjärven 
kerran viidessä vuodessa toistuvan tulvan (37,25 m mpy N20001) aikaan luhta ja osa sen 
vierialueista peittyy veden alle. Pääuoman itärannalle on rakennettu huoltoajoreitti 
rakennetulta padolta pohjoisessa olevalle pellolle, jonka reunan reitti johtaa Petäjärventielle. 
Kantava huoltoajoreittiä käytetään mm. vieraslaji supikoirien ja minkkien loukkujen huoltoon 
sekä padon huoltoon. Uoman länsipuolella kaivuumassojen päälle on kehittynyt puuvartisen 
kasvillisuuden kaistale. Massojen kasaus uoman penkoille estää vesien leviämistä uomasta 
luhdalle. 

Alhonsuonojan suun rantaluhdalle on vuonna 2007 toteutettu vesiensuojelutoimenpiteenä 
”Sormikosteikko”, joka koostuu leveästä pääuomasta vesiä luhdalle ohjaavista kaivamalla 
toteutetuista ”sormista”. Suoran ja leveän pääuoman oikovirtausreitin katkaisemiseksi 
rakennettu pato sijaitsee sormista alavirtaan, eli sen tarkoitus on ollut varmistaa, että 
Alhonsuonojan vedet ohjautuisivat sormiin ja levittäytyisivät sormien kautta luhdalle. 
Alkuperäisen ”Sormikosteikko”-suunnitelman2 mukaan rantaluhta olisi padolta järvenrantaan 
saakka yhtenäinen, mutta nykytilassa avovetinen ja leveä virtausreitti jatkuu padon jälkeen 

 
2 Aarne von Böhm 
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järveen saakka. Näin vedet ohjautuvat alkuperäisen suunnitelman vastaisesti padon harjan 
ylittävillä virtaamilla luhdan ohi Petäjärveen. Padon harjaa alemmilla veden tasoilla vedet 
ohjautuvat osin padon ympäri luhdan patoa matalampien alueiden kautta, 
kosteikkokasvillisuusalueiden yli, järveen. Alhonsuonojan pääuomaan yhdistyy luhdalla sivu-
uoma idästä. 

 

 
Kuva 1. Petäjärven rantaluhdan alueella Alhonsuonoja kulkee oikaistuna ja leveänä uomana oikoreittiä 
kohti järveä. 1800-luvulla laskettu Petäjärvi erottuu maastokartoissa noin korkotason 37.2 m mpy 
(N2000) rajaamana alavana tulvaherkkänä alueena, joka jatkuu luhdalta pitkälle ylävirtaan. 
Rantaluhdalle on kaivettu neljä ”sormea” levittämään vettä pääuomasta luhdalle. Sormista alavirtaan 
on rakennettu sorapato parantamaan veden ohjausta ”sormiin”. Taustakartta: Maanmittauslaitos ja 
Luvy.  
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Kuva 2. Ylimmässä kuvassa vasemmalla Alhonsuonojan perattua ja leveää uomaa rantaluhdan läpi. 
Yläkuvassa oikealla puron itärannan huoltoreitti. Molemmissa yläkuvissa näkyy kaivetun uoman 
reunoille kasattujen kaivuumassojen päälle kasvanutta puuvartista kasvillisuutta. Kuvat keskellä 
yläkuvissa: sorasta rakennettu purkupato, vasemmalla kesällä kuivaan aikaan, oikealla: syksyllä veden 
alla. Keskellä alakuvissa ilmaversoisen kasvillisuuden peittämää luhtaa pääuomaa reunustavien 
kaivuukasojen ulkopuolella: vasemmalla uoman itäpuolella ja oikealla uoman länsipuolella. Oikealla 
edessä näkyy peltoaluetta reunustava oja, joka on kelluslehtisen kasvillisuuden peittämää. Alin rivi 
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vasemmalla: Kaivetut kosteikkosormet erottuvat maastossa sarapeitteisinä painanteina, jotka veden 
pintaa alempina rikkovat pääuoman kaivuumassoista rakentuneet, ja puuvartisen kasvillisuuden 
peittämät, penkat ja siten mahdollistavat veden kulkemisen pääuomalta ilmaversoisen kasvillisuuden 
peittämälle luhta-alueelle. Oikealla: putken pää, joka johtaa pääuomasta vesiä huoltoreitin ali 
kosteikkosormeen pääuoman itäpuolelle sekä lintujen ruokinta-alusta. 

Alhonsuonojan rantaluhta rajautuu peltoihin sekä lännessä, idässä että pohjoisessa, kuva 3. 
Pohjoisessa luhdalta ylävirtaan uoma kääntyy oikaistuna, mutta luhdan aluetta kapeampana, 
luoteeseen ja jälleen pohjoiseen Petäjärventien ali. Luhta on osa laajempaa kokonaisuutta 
Petäjärven laskun jälkeen muodostuneita alueita, kuva 1: pohjoisessa Petäjärvi ulottuu 
tulviessaan aina entisille alueilleen Alhonsuon metsäalueen pohjoisosissa. Luhdan 
tuntumassa sijaitsevien kaltevien peltojen alavat alarinteiden alueet sijaitsevat myös entisen 
Petäjärven alueella. Alavat peltoalueet ovat herkkiä ajoittaisille tulville. Pohjoisinta alavista 
pelloista on jonkin verran korotettu täyttömaalla. Alueella korkeimmat tulvatasot määrittää 
valuma-alueeltaan suhteellisen pienen Alhonsuonojan sijaan Petäjärven tulviminen. 
Alhonsuonoja tulvii alueella lumien sulaessa ja rankkasateilla maltillisemmin, puron tulvien 
saavuttaessa huippunsa usein ennen järven tulvahuippua.   

  
Kuva 3. Vasemmalla: Luhdan pohjoispuolella sijaitseva pelto, jota on osin korotettu, rajautuu uoman 
huoltoreittiin. Oikealla: Luhdan länsipuolen pelto on rinteen osalta viljan viljelyssä ja luhdan vierellä 
alavalla ja tulvaherkällä alueella monivuotisen niittykasvillisuuden peittämää. Kuten luhdan pääuoman 
penkoilla, myös pellon ja luhdan välisen ojan penkoilla kasvaa puuvartista kasvillisuutta. 

3. Luhta vesiensuojelurakenteena 

Yksittäisten vesinäytteiden osoittaman tilanteen1  lisäksi Alhonsuonojassa, myös luhdan 
alueella, kasvavasta kasvillisuudesta on pääteltävissä veden runsasravinteisuus. 
Alhonsuonojan valuma-alue on kokonaisuudessaan noin 420 hehtaaria. Käytettäessä 
kosteikkoja vesiensuojelurakenteina vesien laadun puhdistumiseksi, suositellaan 
hajakuormitusalueilla mitoitukseksi yhteensä noin 1-5 % kosteikkopinta-alaa valuma-alueen 
pinta-alasta. Alhonsuonojan valuma-alueella tämä tarkoittaisi yhteensä 4,2-21 hehtaaria 
kosteikkopinta-alaa koko valuma-alueella. Pinta-alasuositus tarkoittaa kosteikkoalaa, josta 
ainakin 80% on kasvillisuuden peittämää alaa, jonka läpi vesi tosiasiassa liikkuu.  

Vaikka Alhonsuonojan rantaluhdan kosteikkopinta-ala on noin 6 hehtaaria, ei alue toimi 
kokonaisuudessaan Alhonsuonojan vesienkäsittelyrakenteena. Tällä hetkellä luhdan läpi 
liikkuu se osa vesistä, joka ohjautuu kosteikkosormien kautta luhdalle, sekä luhtaa 
reunustavien peltojen ja luhdan välisistä ojista luhdalle suotautuvat vedet. Luhta puhdistaa 
ajoittain myös Petäjärven vesiä ja toisaalta järven tulvavedet huuhtovat ajoittain luhtaa. Tietyn 
vesilähteen luhdalla puhdistumisen määrällinen arviointi on haastavaa, mutta kokonaisuutena 
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luhdan kasvillisuusalue pidättää ravinteita ja kiintoaineita. Luhta myös suojaa rantoja 
eroosiolta ja luo elinympäristöjä. Luhdalle pidättyvät ravinteet ovat poissa levien käytöstä, ja 
luhtakasvillisuuden varjo vähentää levien kasvua luhdalla.  

Luonnonmukaisessa vesirakentamisessa luonnontilaisia kosteikkoja ei yleensä käytetä 
ihmistoiminnan aiheuttaman vesistökuormituksen vedenlaadun käsittelyyn. Alhonsuonojan 
rantaluhta on kuitenkin ihmistoiminnan vaikutuksesta syntynyt, se on jo ihmistoiminnan 
aiheuttaman ravinnekuormituksen vaikutuksen alainen ja sitä on muokattu. Näin luhdan 
hyödyntäminen laajemmin vesiensuojelurakenteena ei muuta sen luonnontilaa. Jotta 
olemassa olevaa luhtaa voidaan hyödyntää tehokkaammin vedenlaadun käsittelyrakenteena, 
tulisi vesi ohjautua kulkemaan Alhonsuonojalta ja sen itäiseltä sivuhaaralta mahdollisimman 
laajaa reittiä luhdan läpi, kuva 4. Luhdan leveys ja laajuus, mikäli vesi pääsee ohjautumaan 
koko luhdalle, vaimentaa virtaamia tehokkaasti, jolloin vesi liikkuu luhdalla hitaasti puhdistuen.  

 
Kuva 4. Havainnekuva: Alhonsuonojan vesien purkautuminen rantaluhdalle, mikäli se tapahtuisi 
luonnonmukaisesti. Taustakuva: Maanmittauslaitos. 

Alhonsuonojan rantaluhdan läpi on kaivettu oikaistut uomat sekä puron pääuomalle että 
itäiselle sivuhaaralle. Tavoitteena uomien rakentamisessa on todennäköisesti ollut peltojen 
kuivatus. Johtuen Alhonsuonojan alavirran Petäjärven pinnan laskemisen jälkeen 
muodostuneiden peltojen korkotasoista ja Petäjärven pinnan tason määräävästä asemasta 
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peltojen kosteudelle Alhonsuonojassa virtaavien vesimäärien sijaan, ja edelleen koska laajalla 
luhdalla vedenpinnan tason määrittää Petäjärvi; uomien perkaamisella luhdan läpi ei voida 
saavuttaa peltojen kuivumisen edistämistä silloin kun se olisi tarpeen eli kevättulvien aikaan. 
Kohteessa tulisi hyväksyä, että luhdan paras käyttö olisi vesiensuojelurakenteena ja että 
kuivatusuomien rakentamisella luhdan läpi ei saavuteta peltojen kuivatusta, mutta veden 
puhdistumista kosteikkokasvien ja mikrobien toimesta menetetään vesien ohjautuessa 
luhtakasvillisuuden ohi. Luhdan vesiensuojelullisen toiminnan parantamiseksi tulisi siis: 
ennallistaa luhdan kasvipeitteettömäksi kaivetut osat kasvipeitteisiksi sekä ohjata vesiä 
liikkumaan luhdalla laajemmin. Luhdan kolmen viereisen pellon alavien osien ajoittainen 
tulviminen tulee jatkumaan Petäjärven vaikutuksesta niin kauan kuin järvi ja sen valuma-alue 
ovat olemassa, tai peltoja ei koroteta. (Järven pinnan laskeminen edelleen ei ole 
vesiensuojelullisesti hyväksyttävää.)  

Luhdalla on olemassa oleva rakennettu työkoneiden kantava huoltoreitti kaivetun pääuoman 
itärannalla. Huoltoreitti mahdollistaa luhtaa työkonein muokkaavan kaivuun ja täytön 
työskentelyn huoltoreitiltä pitkäpuomisen kaivinkoneen kantamalla 13-16 m. Luhdalle aiemmin 
suunniteltujen kosteikkosormien perustaminen on ollut haastavaa. Maaperä luhdalla on 
liejusavea. Kosteikkosormien kaivumassat ovat jääneet sormien vierille. Koska vesien tulisi 
virrata luhdalla pintavaluntana esteettä ja kaivuumassojen ei saisi antaa rakentamisen aikana 
kulkeutua järveen, ei kaivuumassoja saisi jättää luhdalle. Mikäli luhdalla tehtäisiin kaivamista, 
tulisi kaivuumassat kuljettaa luhdalta pois. Tämä edellyttäisi kaivinkoneiden ja massojen 
kuljetuskoneiden liikkumista luhdalla siirrettävien kaivuulavojen päällä. Työ tulisi suorittaa 
kuivimpaan mahdolliseen aikaan, jotta kiintoainetta liikkuisi mahdollisimman vähän. Veden 
kulkureittien kaivamisella luhdalle voidaan saavuttaa veden tasaisempaa levittäytymistä 
luhdalle sekä monimuotoisuutta elinympäristöinä ja esimerkiksi kutualueita hauille. Toisaalta 
kaivamalla häiritään luhdan vettä puhdistavaa kasvillisuutta. Voimakkaasti kasvavalla 
rehevällä luhdalla kaivuualueet kasvavat nopeasti umpeen. Tällöin veden ohjausalueiden tulisi 
olla riittävän leveitä ja syviä, jotta ne eivät heti täyty pintaa myöten ilmaversoisten kasvien 
kasvustoista. Alhonsuonojan rantaluhtaa reunustavien pellonvierusojat ovat osin 1m syviä ja 
ulpukkakasvillisuuden peittämiä. Kuvan 4 luonnonmukainen tila ei edellytä kaivuuta. 

3.1. Luhdan toimenpide-ehdotus 

Vesien leviämiseksi luhdalle ensisijaista on luhdan ennallistaminen ja veden oikovirtausreittien 
täyttö/patoaminen. Kun vesi etsii reittejä luhdan kautta järvelle, muodostaa se kulkiessaan 
luontaisestikin uusia huoltovapaita ”kosteikkosormia” eli kulkureittejä luhdan läpi.  

Kaivaminen aiheuttaa aina häiriöitä, ja haittaakin vedenlaadulle, kunnes kasvillisuus kehittyy 
kasvittomiksi avatuille alueille. Luhdan sormikosteikon kunnostamisessa ehdotetaan 
muutoksia maltillisesti liitteessä 1 esitetyin toimenpitein. Liitteessä 1 on huomattava, että 
korkotasot luhdalla ovat eri lähteissä vaihtelevia ja eksaktin korkotason seuraamisen sijaan 
tulee rakentamisessa huolehtia, että tavoitteet täyttyvät: 

1) Estetään oikovirtausta luhdan läpi leventämällä olemassa olevaa pääuoman patoa täytöllä, 
joka saa kasvittua 

- Pato laajennetaan alueelle alavirran kosteikkosormelta huoltoreitin Petäjärven rannan 
päähän. Liitteeseen 1 merkitty täyttöalue on noin 7 m leveä ja 30 m pitkä. Pohjan korotustarve 
on noin 1-1,3 m. Padon reunoilla on matalia alueita ja täyttö levitetään pinnalta siten, että 
vedet eivät myöskään aivan suoraan lähde kiertämään padottua aluetta sen viereltä.  

-  Padotaan puhtaalla ja tiiviillä maa-aineksella, kuten puhtaalla savella. 
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- Padotun alueen annetaan kasvittua, jolloin rantaluhdan ennallistuminen nopeutuu. 

2) Padotaan idästä tuleva sivuhaara täytöllä, jolloin vesi purkaa sivuhaarasta pääuoman sijaan 
luhdalle 

- Liitteeseen 1 merkitty täyttöalue on noin 5 m leveä ja 7 m pitkä. Materiaali kuten 1). 

- Huolehditaan jatkossakin, että sivu-uoman luhdan puoliselle penkalle ei kasata missään 
tilanteessa kaivuumassoja. 

3) Avataan reittejä pääuomasta luhdalle, madalletaan pääuomaa 

- Säilytetään reitit pääuomasta ”kosteikkosormiin”: tarkistetaan huoltotien alittavien putkien 
toimivuus ja kunnostetaan putket tarvittaessa 

- Avataan reittejä pääuoman läntisen reunapenkan läpi, jolloin vedet pääuomalta pääsevät 
luhdalle. Kaivuumassa nostetaan avovetiseen pääuomaan, jolloin uomaa saadaan 
madallettua. Liitteessä 1 esitetyt reunapenkan uudet aukot ovat noin 4 m leveitä ja 7 m syviä. 
Aukot tehdään penkan läpi niin pitkälle, kuin pitkäpuominen kaivinkone huoltotieltä yltää. 
Penkan puhkomiskohdat valitaan maastossa kohtiin, missä penkalla on mahdollisimman 
vähän puustoa.  

4) Ennallistetaan luhtaa koko sen leveydeltä 

- Sekä lännessä että idässä peltojen kuivatusojat ovat ulottuneet rantaan asti. Reunusojien 
alue luhdalla on kasvamassa umpeen. Annetaan luhta-alueiden kasvaa umpeen. Säilytetään 
ojat kasvipeitteisinä. Pääuoman annetaan kasvittua ja madaltua. 

3.2.  Vaikutukset luontoon ja ympäristöön 

Alhonsuonojan rantaluhta on osa Alhonsuonojan ekologista käytävää sekä Petäjärven ja 
Heparijärven linnustollisesti arvokasta aluetta. Alhonsuonojan rantaluhta toimii 
vesiensuojelullisesti parhaiten silloin kun se muistuttaa luonnontilaista luhtaa. Luhta-alueen 
ennallistuessa yhtenäiseksi kasvipeitteiseksi kosteikkoalueeksi, jonka yli ja lomassa 
Alhonsuonojan vedet levittäytyvät, vesien puhdistuminen kosteikolla paranee.  

Rantaluhdalle ohjautuu yhteensä noin 420 hehtaarin valuma-alueen vedet. Luhta on pinta-
alaltaan 1,4% Alhonsuonojan valuma-alueesta eli se periaatteessa täyttäisi yksinään 
vesiensuojelukosteikkojen pinta-alasuosituksen minimin hajakuormitusalueen vesien 
käsittelylle. Vedet eivät kuitenkaan pääuoman osalta ohjaudu kosteikolle optimaalisesti. 
Luhdalla vaikuttavat myös vastaanottavan järven vedet. Luhdan pinta-ala on 
kokonaisuudessaan luontaista vesiensuojelurakennetta, mutta on haastavaa arvioida miltä 
osin alue puhdistaa juuri Alhonsuonojan vesiä. Luhdan ennallistamisella ja Alhonsuonojan 
vesien paremmalla ohjauksella luhdan läpi on merkittävää vaikutusta veden puhdistumiselle, 
mutta Alhonsuonojan kautta tulevan hajakuormituksen osalta rakenne ei ole riittävä, vaan 
valuma-alueelle tulee perustaa ketju useita vesiensuojelurakenteita. Toimenpiteillä luhdalla ei 
ole vaikutusta tulvimiseen Alhonsuonojan valuma-alueella. 

Petäjärven pinnan vaihtelut vaikuttavat viipymään kosteikoilla samoin kuin alavirralla 
rantaluhdalla sijaitseva pato ja sen laajennus. Kuivaan aikaan vesi ”seisoo” kosteikolla padon 
takana, Petäjärven tulviessa luhta jää tulvavesien alle. Luhdan rantavyöhykkeen 
ennallistuessa, puron pääuomassa tulee kesäisin olemaan matala kosteikkoallas, joka on 
aiempaa eriytyneempi järvestä, jolloin suurikokoisten kalojen esiintyminen siinä vähenee. 
Vesiselkärangattomien määrä ja monimuotoisuus lisääntyvät kalattomissa kosteikoissa, mistä 
hyöty myös paikan linnusto. Erityisesti pienet sulkeutuneet ojat tukevat sammakkoeläimiä.  
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4. Kosteikon jatkokehitys ja hoito 

Veden liikkumisen, täyttörakenteiden painumisen ja kasvipeitteen kehittymistä luhdalla 
seurataan. Veden liikkumisen ohjausta luhdalle korjataan tarvittaessa. Täyttörakenteiden 
osittainen painuminen ei ole haitaksi ja suoritettavien täyttöjen laajuuden pitäisi olla tarpeeksi 
kattavaa tukemaan luhdan ennallistumista huoltovapaasti. Kasvillisuus on 
vesiensuojelukosteikon tarjoamien ekosysteemipalvelujen, kuten vedenlaadun 
puhdistamisen, tärkein osa. Kasvillisuuden annetaan kehittyä niin täyttörakenteiden päälle 
kuin pääuomaan häiriöttä. Luhdan luontainen sukkessio johtaa puuvartisen kasvillisuuden 
kehittymiseen luhdalla sijaitsevilla läjitysmailla kasvillisuuden säilyessä ruohovartisena luhdan 
märimmillä alueilla.  

Kosteikolle kertyy ajan myötä kiintoainetta sen kaikkiin osiin. Luhta muuttuu vaiheittain 
rannalta pensaikon kautta tervaleppäluhdaksi. Rantavyöhykkeellä luhta etenee kohti järveä. 
Vesiensuojelu-, biodiversiteetti- ja ilmastonäkökulmasta luhdan luontaisen sukkession 
häiriötön eteneminen on eduksi.  

Alueella on paikoin runsaasti myrkkykeisoa (Cicuta virosa): aluetta ei tulisi käyttää 
laidunnukseen. Alueella ei tällä hetkellä ole haitallisia vieraita kasvilajeja, mutta jättipalsami 
(Impatiens glandulifera) ja/tai isosorsimo (Glyceria maxima) saattavat levitä alueelle. Lajien 
ilmaantumista tulisi pitää silmällä ja torjua havaittaessa. Vieraslajeista ja niiden torjunnasta 
saa lisätietoa osoitteesta https://vieraslajit.fi  ja kasveista tunnistusapua ja lisätietoa saa 
osoitteesta https://www.luontoportti.fi . 

5. Työn aikataulu 

Työ on tarkoitus toteuttaa kuivimpaan aikaan kesällä 2022.  

6. Luvat ja vastuut 

Rakennuttajat: VALUME-hanke ja maanomistajat 
Suunnittelija: Palustrine Design Oy 
Rahoittaja: VALUME-hanke 
Päätoteuttaja: VALUME-hankkeen valitsema urakoitsija 
Työmaavalvonta: VALUME-hanke. 
Hanke vastaa kosteikon rakentamisesta ja maansiirrosta sekä läjitysten karkeatasoituksesta. 
Maanomistaja vastaa mahdollisista läjitysalueiden lopputasoituksista. Vastuu kosteikon 
ylläpidosta ja hoidosta siirtyy maanomistajalle kosteikon rakennusvaiheen päätteeksi 
pidettävässä loppukatselmuksessa. VALUME-hanke ei korvaa suunnitelman mukaisesta 
kosteikkorakentamisesta aiheutuvia vettymishaittoja tai muutoksia kosteikon lähiympäristön 
kuivatilassa. Perustettava kosteikko- ja uomakunnostuskohde ei sijaitse sellaisella kaava-
alueella, jonka määräyksissä edellytettäisiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 
§:ssä tarkoitetun maisematyöluvan saamista. 

Liitteet 

Liite 1. Luhdan suunnitelmakartta 
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2.9.2022 

Kirkkonummen Alhonsuon maanäytteet, toukokuu 2022 

Kirkkonummen Alhonsuon vesiensuojelurakenteiden suunnittelualueilta otettiin maanäytteitä 
31.5.2022 mahdollisten happamien sulfaattimaiden toteamiseksi. 

Maanäytteenotosta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) sertifioitu ympäristö-
näytteenottaja Katriina Nummela (erikoistumispätevyyden ala: näytteet maaperästä ja kiinteistä 
jätteistä).

Maanäytepisteet on esitetty kuvan 1 kartalla. Näytteet kairattiin käsikäyttöisellä maanäytteenotti-
mella (Ø18 kairatanko ja näytteenotin), kuva 2. Jokaisesta näytepisteestä nostettiin 6 osanäytettä 
pieneltä alueelta ja osanäytteet yhdistettiin kentällä samaan kaasutiiviiseen näytepussiin. Laborato-
rioon lähetettyjen näytteiden tiedot ja kenttähavainnot on esitetty taulukossa 1. 

Kuva 1 . Alhonsuon vesiensuojelurakenteiden suunnittelualueen maanäytepisteet. 
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Kuva 1 . Näytepisteeltä 4 otettu kuva ja maanäytteenotossa käytetty kaira pisteellä 2. 

Taulukko 1 . Alhonsuon suunnittelualueen maanäytteet 31.5.2022 

Näytteet toimitettiin Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:n Mikkelin laboratorioon analysoitaviksi. Näyt-
teistä määritettiin kuiva-aine, pH ja kokonaisrikkipitoisuus. Tulokset on esitetty taulukossa 2 ja liit-
teenä olevassa tutkimustodistuksessa. 

Näytteet
Syvyys 
mp:sta

Koordinaatit
ETRS-TM35FIN Maalaji Ulkonäkö Haju / muut havainnot

A1 50-100 cm 354534, 6681966 savi ruskeaa, märkää ei hajua, pellolla seisoo vesi monin paikoin

A2 50-100 cm 354481, 6681876 savi
vaaleaa, kosteaa / 
märkää

ei hajua, pellolla seisoo vesi monin paikoin

A3 50-100 cm 354460, 6681795 savi vaaleaa, kosteaa / 
märkää

ei hajua, pellolla seisoo vesi monin paikoin

A4 50-100 cm 354450, 6681494 savi ruskeaa, kosteaa puhtaan maan haju / lievä maan tai 
turpeen haju, ylin kerros karkeaa täyttöä
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Taulukko 2 . Alhonsuon suunnittelualueen pohjamaan tulokset ja vertailuarvot 

Alhonsuon näytepisteiden A2, A3 ja A4 maanäytteiden kokonaisrikkipitoisuudet olivat alle menetel-
män määritysrajan. Pohjoisimman pisteen A1 rikkipitoisuus oli melko matala. Pitoisuudet eivät ylit-
täneet pääkaupunkiseudun kehyskuntien maaperän savesta määritettyjä taustapitoisuuksia (vaih-
teluväli <50-3100 mg/kg ka). Ruotsalaisen luokituksen mukaan (Vertanen 2016) kokonaisrikkipitoi-
suuden ollessa alle 600 mg/kg happamoitumispotentiaali on pieni ja pitoisuusvälillä 600-5000 mg/kg 
kohtalainen. 

Laboratoriossa määritetyt pH-arvot olivat lievästi happamia eivätkä poikenneet saven tausta-ar-
voista.  

Näytteenoton yhteydessä tehtyjen aistinvaraisten havaintojen perusteella näytteistä ei todettu viit-
teitä potentiaalisista happamista sulfaattimaista. Tyypillisesti potentiaalinen hapan sulfaattimaa on 
väriltään mustaa ja siinä on mädän kanamunan haju; todellinen sulfaattimaa olisi väriltään vaalean-
ruskeaa tai harmaata savea tai silttiä ja mukana voi olla rautaoksidien aiheuttamaa keltaista väriä 
(Vertanen 2016). 

Katriina Nummela 
Ympäristöasiantuntija 

Liitteet:  Laboratorion tutkimustodistus:  

Näytenro tutkimustodistuksessa  Näytteen nimi 
3490 Alhonsuon maanäyte, A1 
3491 Alhonsuon maanäyte, A2 
3492 Alhonsuon maanäyte, A3 
3493 Alhonsuon maanäyte, A4 

Lähteet

Vertanen E. 2016: Sulfaattimaiden tunnistaminen, riskienhallinta ja käsittely väylähankkeissa. Opin-
näytetyö 7/2016. Liikennevirasto. 71 s + liitteet. 

näytepiste tilavuuspaino, kg/m³ pH S, mg/kg ka kok.rikki %
A1, pellon reunalla 1400 6,0 1200 0,12
A2, pellon reunalla 1300 5,6 <1020 <0,1
A3, pellon reunalla 1500 5,9 <1020 <0,1
A4, vesilintujen alue 1300 6,5 <1030 <0,1
Taustapitoisuus savi*
mg/kg (med.)

5,5
(vaihteluväli 3,5-6,6)

67,5
(vaihteluväli <50-3100)

Potentiaalisesti hapan sulfidimaa** <4,5 (maastossa) 600-5000 *** >0,2
* GTK:n tutkimusraportti 163, 2006. Maaperän alkuainepitoisuudet maalajeittain
   pääkaupunkiseudun kehyskuntien alueella vuosina 2004-2005
   tässä tiedot pohjamaan alkuainepitoisuuksien mediaaneista 
** soveltaen GTK:n riskiluokitusta sulfaattimaiden luokitteluun (Vertanen 2016)
*** ruotsalaisen luokituksen mukaan happamoitumispotentiaali on kohtalainen 600-5000 mg/kg ka ja pieni <600 mg/kg ka (Vertanen 2016)
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Agro

22/06/2022

Tutkimustodistus

Päivämäärä
Sivu 1/1AR-22-FV-009515-01

Í%RÃaÂÂ+bG_Î 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö 
ry, Västra Nylands vatten och miljö rf

Tutkimusnro
Asiakasnro FV0025462

EUFIMI-00099140

 Katriina Nummela

Länsi-Louhenkatu 31
PL 51

08100 LOHJA

FINLAND

Jakelu : Laboratorio (laboratorio@luvylab.fi), Ståhl 
(virve.stahl@luvy.fi)

katriina.nummela@luvy.fis-posti

Tutkimuksen yhteyshenkilö : Kyösti Tiainen

30.5.2022Näyte otettuSaapunut 2.6.2022

Analyysi Tilavuuspaino-FV pH, happamuus (1:5)-FV (a) Rikki (S), kokonaispitoisuus-FV 

Yksikkö kg/m³ g/kg ka

SFS-EN 13037:2011 SFS-EN 13650:2002Menetelmä Sisäinen menetelmä

504-2022-00082624 3482 1900  6,5 <1 

504-2022-00082625 3483 1900  5,7 <1,01 

504-2022-00082626 3484 2000  6,3 <1 

504-2022-00082627 3485 1800  6,5 <1 

504-2022-00082628 3486 1800  6,2 <1 

504-2022-00082629 3487 1500  5,8 <1,01 

504-2022-00082630 3488 1400  5,8 <1,02 

504-2022-00082631 3489 1400  5,8 <1,01 

504-2022-00082632 3490 1400  6,0 1,2 

504-2022-00082633 3491 1300  5,6 <1,02 

504-2022-00082634 3492 1500  5,9 <1,02 

504-2022-00082635 3493 1300  6,5 <1,03 

ALLEKIRJOITUS

BA / ASM

Iina Haikarainen

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Akkreditoidut menetelmät on arvioitu tutkimuksen 
suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty. 
Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja saatavilla pyydettäessä, eikä mittausepävarmuuksia huomioida raja-arvotarkasteluissa.
# = Tulos poikkeaa raja-arvosta.
[ ] = Mahdolliset raja-arvot ovat tuloksen perässä hakasuluissa.

FV = Analysoiva laboratorio on Eurofins Viljavuuspalvelu (Mikkeli).
(a) = Analyysit on tehty akkreditoidulla menetelmällä (SFS EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T096).

Eurofins Viljavuuspalvelu Oy

PL 500

www.eurofins.fi
FINLAND

FI-50101 Mikkeli

+358 15 320 400puhelin

Fax

sampleloginEUFIMI@eurofins.com
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Iso Myllylammelle tehtyjen vesiensuojeluratkaisujen veden laadun seuranta 

Katja Pellikka 

Mitä tehtiin? 

Järven valuma-alueelle rakennettiin kesällä 2022 kosteikko ja olemassa olevaa laskeutusallasta 
laajennettiin. Lisäksi uomiin ja kosteikkoon sijoitettiin puunippuja ja järveen johtavaan lasku-uomaan sekä 
uomaan valuma-alueella sijoitettiin bioreaktorit eli juuttisäkkejä, joiden sisälle laitettiin puuhaketta. 

 

Missä ja mitä tutkittiin? 

Tehtyjen vesiensuojeluratkaisujen puhdistuskykyä tutkittiin niiden valmistuttua kuudella näytteenotolla 
28.7.2022–3.10.2022. Näytteitä haettiin ennen kosteikkoa, kosteikon jälkeen, ennen järven lasku-uoman 
bioreaktoreita ja niiden jälkeen. Kosteikon jälkeen vettä tulee lisäksi tienvarsiojasta ja vedet päätyvät 
laskeutusaltaaseen ennen virtaamista järveen laskevaan ojaan. 

Vesinäytteistä analysoitiin lämpötila, ulkonäkö, haju, väriluku ja orgaanisen hiilen kokonaismäärä. 

 

Mitä havaittiin? 

Kosteikko ei vähentänyt veden värilukua, vaan päinvastoin hieman kasvatti sitä elokuussa (kuva 1, taulukko 
1). Kosteikko oli kaivettu samana kesänä, joten se oli vielä vakautumaton ja todennäköisesti hieman syötti 
humusta eteenpäin. Vesi säännöllisesti tummeni kosteikon ja bioreaktorin välillä. Tämä johtui 
todennäköisesti tien viereltä tulevan sivuojan huomattavan tummasta vedestä. Bioreaktoreilla ei todettu 
olevan kykyä pidättää veden tummaa väriä (humusta), vaan kahdella kerralla vesi oli hieman tummempaa 
bioreaktoreiden jälkeen.  

 

Kuva 1. Iso Myllylammen valuma-alueelle rakennetun kosteikon ja lasku-uomaan sijoitettujen bioreaktoreiden puhdistuskyky 
väriluvun mukaan eri näytteenottokertoina vuonna 2022. 

 

Liite 4. Iso Myllylammen seurantatulokset
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Kosteikon ja bioreaktoreiden puhdistuskykyä tutkittiin lisäksi orgaanisen hiilen kokonaispitoisuuden (TOC) 
avulla. Analyysi on hyvä indikaattori humuksen määrästä. TOC-pitoisuus kasvoi säännöllisesti 
kosteikkokäsittelyssä (kuva 2, taulukko 1). Kosteikon ja bioreaktorin välillä vesi muuttui selvästi 
humuspitoisemmaksi joko sivu-uoman tai laskeutusaltaan humuskuormituksen takia. Bioreaktorit 
pääsääntöisesti eivät vaikuttaneet veden humuspitoisuuteen tai ne hieman lisäsivät sitä. 

 

Kuva 2. Iso Myllylammen valuma-alueelle rakennetun kosteikon ja lasku-uomaan sijoitettujen bioreaktoreiden puhdistuskyky 
orgaanisen hiilen kokonaispitoisuuden mukaan eri näytteenottokertoina vuonna 2022. 

 

Taulukko 1. Iso Myllylammen valuma-alueelle rakennetun kosteikon ja bioreaktorien puhdistuskyky väriluvun ja veden orgaanisen 
hiilen pitoisuuden (TOC) perusteella. Taulukkoon on laskettu kosteikon/bioreaktorin ylä- ja alapuolelta olevien vesinäytteiden 
pitoisuuserotus. Negatiivinen luku tarkoittaa, että rakenne on tuottanut humusta ja positiivinen luku, että rakenne on vähentänyt 
pitoisuutta. 

 

 

Mitä opittiin ja kuinka jatkaa? 

Kosteikko on heti kaivamisen jälkeen kiintoaineen lähde. Kuinka kauan tämä kestää, riippuu maalajista, 
virtaamista, sääoloista, kasvittumisesta ja kosteikon koosta suhteessa valuma-alueeseen. Turvemaahan 
kaivetun kosteikon vakautuminen vie aikaa ja yllä olevat tulokset ovat todennäköisesti vakautumattoman 
ensijakson tuloksia. Oletettavasti humusreduktiot paranevat kosteikon ikääntyessä. Voidaan jopa arvioida, 
että kosteikon kaivamisesta johtuva humuskuorma on ollut tässä tapauksessa yllättävän pieni. 

kosteikko bioreaktori t kos teikkobioreaktori t

 28.7.22 0 -20 -0,7 0

 8.8.22 -20 0 -1,1 0,1

 23.8.22 -20 0 -1,5 -0,3

 6.9.22 5 -10 -0,4 0

 20.9.22 0 0 -0,3 -0,2

 3.10.22 0 0 -0,3 -0,1

Väri luku (mg Pt/l ) TOC (mg/l )

Liite 4. Iso Myllylammen seurantatulokset
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On myös tunnettua, että kestää aikansa, että bioreaktoreiden puuhake kasvattaa pinnallensa ravinteita ja 
mahdollisesti myös humusta sitovan biofilmin, joten seurantaa tulisi vielä mahdollisuuksien mukaan jatkaa. 
Jos puuhake ei osoittaudu tehokkaasti humuksen pidättäjäksi, kannattaa jatkossa kokeilla esimerkiksi 
hiekkaa juuttisäkkien sisältönä. 

Humuskuormituksen pidättämiseen ei ole valmiita ja toimivia keinoja vielä olemassa. Perinteiset 
vesiensuojeluratkaisut kuten kosteikot ja laskeutusaltaat perustuvat kiintoaineen ja ravinteiden 
pidättymiseen, mutta etenkään liukoinen humus ei toimi samalla tavalla. Olisikin tärkeää seurata näiden 
ratkaisujen kehittymistä ajan kuluessa ja mahdollisuuksien mukaan tehdä kunnostustoimia. 
Kunnostustoimia ovat mm. puunippujen muokkaus niin, että ne ovat jatkuvasti veden alla ja 
bioreaktoreiden siirto ja lisäys niin, että vesi joutuu kulkemaan reaktoreiden kautta. Lisäksi kosteikko voi 
tarvita pieniä korjaustoimia ja puunippujen huoltoa. 

Liite 4. Iso Myllylammen seurantatulokset
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Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsä (VALUME)

Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju *Väriluku *TOC
Näytepaikka °C mgC/l

28.7.2022 VALUME / Allasla2  Laskeutusaltaasta laskeva oja,ennen säkkejä 5-10 m
Klo 10.10; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 16 °C; 
0.1 13,7 YEB L 100 9,3

28.7.2022 VALUME / Allaslas  Laskeutusaltaasta laskeva oja, säkkien jälk 5-10 m
Klo 09.55; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 16 °C; 
0.1 13,6 YEB L 120 9,3

28.7.2022 VALUME / KosLäh1  Kosteikko lähtevä, muutama metri purkuputken jälk
Klo 09.25; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 15 °C; 
0.1 13,5 YEB L 80 5,4

28.7.2022 VALUME / KosTul1  Kosteikko tuleva, n. 25 m altaasta ennen mutkaa
Klo 09.10; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 15 °C; 
0.1 12,5 YEB H 80 4,7

8.8.2022 VALUME / Allasla2  Laskeutusaltaasta laskeva oja,ennen säkkejä 5-10 m
Klo 11.25; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 18 °C; 
0.1 13,4 CB H 80 7,7

8.8.2022 VALUME / Allaslas  Laskeutusaltaasta laskeva oja, säkkien jälk 5-10 m
Klo 11.15; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 18 °C; 
0.1 13,1 CB H 80 7,6

8.8.2022 VALUME / KosLäh1  Kosteikko lähtevä, muutama metri purkuputken jälk
Klo 10.45; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 19 °C; 
0.1 13,6 CB H 60 4,5

8.8.2022 VALUME / KosTul1  Kosteikko tuleva, n. 25 m altaasta ennen mutkaa
Klo 10.35; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 18 °C; 
0.1 11,8 CB H 40 3,4

23.8.2022 VALUME / Allasla2  Laskeutusaltaasta laskeva oja,ennen säkkejä 5-10 m
Klo 09.45; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 18 °C; 
0.1 13,9 CB H 100 7,6

23.8.2022 VALUME / Allaslas  Laskeutusaltaasta laskeva oja, säkkien jälk 5-10 m
Klo 09.35; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 18 °C; 
0.1 13,9 CB H 100 7,9

23.8.2022 VALUME / KosLäh1  Kosteikko lähtevä, muutama metri purkuputken jälk
Klo 09.20; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 19 °C; 
0.1 13,5 CB H 100 6,3

23.8.2022 VALUME / KosTul1  Kosteikko tuleva, n. 25 m altaasta ennen mutkaa
Klo 09.05; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 20 °C; 
0.1 12,8 CB H 80 4,8

6.9.2022 VALUME / Allasla2  Laskeutusaltaasta laskeva oja,ennen säkkejä 5-10 m
Klo 15:45; Näytt.ottaja LUVY/Poj; Ilman T 17 °C; 
0.1 8,4 CB H 30 3,4

6.9.2022 VALUME / Allaslas  Laskeutusaltaasta laskeva oja, säkkien jälk 5-10 m
Klo 15:40; Näytt.ottaja LUVY/Poj; Ilman T 17 °C; 
0.1 8,2 CB H 40 3,4

Liite 4. Iso Myllylammen seurantatulokset
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Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsä (VALUME)

Pvm. Hav.paikka Lämpötila Ulkonäkö Haju *Väriluku *TOC
Näytepaikka °C mgC/l

6.9.2022 VALUME / KosLäh1  Kosteikko lähtevä, muutama metri purkuputken jälk
Klo 15:25; Näytt.ottaja LUVY/Poj; Ilman T 17 °C; 
0.1 10,4 CB H 25 3,1

6.9.2022 VALUME / KosTul1  Kosteikko tuleva, n. 25 m altaasta ennen mutkaa
Klo 15:10; Näytt.ottaja LUVY/Poj; Ilman T 17 °C; 
0.1 7,9 CB H 30 2,7

20.9.2022 VALUME / Allasla2  Laskeutusaltaasta laskeva oja,ennen säkkejä 5-10 m
Klo 14.15; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 10 °C; 
0.1 9,1 YEB LMT 80 6,9

20.9.2022 VALUME / Allaslas  Laskeutusaltaasta laskeva oja, säkkien jälk 5-10 m
Klo 14.10; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 10 °C; 
0.1 9,1 YEB LMT 80 7,1

20.9.2022 VALUME / KosLäh1  Kosteikko lähtevä, muutama metri purkuputken jälk
Klo 13.55; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 11 °C; 
0.1 9,6 YEB LMT 80 6,2

20.9.2022 VALUME / KosTul1  Kosteikko tuleva, n. 25 m altaasta ennen mutkaa
Klo 13.45; Näytt.ottaja LUVY / POj; Ilman T 11 °C; 
0.1 9,2 YEB LMT 80 5,9

3.10.2022 VALUME / Allasla2  Laskeutusaltaasta laskeva oja,ennen säkkejä 5-10 m
Klo 15:10; Näytt.ottaja LUVY ELa; Ilman T 11 °C; 
0.1 7,5 YB H 60 5,5

3.10.2022 VALUME / Allaslas  Laskeutusaltaasta laskeva oja, säkkien jälk 5-10 m
Klo 15:15; Näytt.ottaja LUVY ELa; Ilman T 11 °C; 
0.1 7,4 YB H 60 5,6

3.10.2022 VALUME / KosLäh1  Kosteikko lähtevä, muutama metri purkuputken jälk
Klo 15:05; Näytt.ottaja LUVY ELa; Ilman T 12 °C; 
0.1 8,0 YB H 50 5,1

3.10.2022 VALUME / KosTul1  Kosteikko tuleva, n. 25 m altaasta ennen mutkaa
Klo 14:55; Näytt.ottaja LUVY ELa; Ilman T 12 °C; 
0.1 7,0 YB H 50 4,8
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Risupakanjoen tulvatasanteita 
ja vesiensuojelukosteikko luhdalla 

Siuntion Kahvimaalla 
 
 

 
   

 

 
 

Outi Wahlroos 

 

 
 

Kunnostussuunnitelma 2022  

Liite 5. Kahvimaan kosteikon ja kaksitasouoman suunnitelma
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2 
 
 

Laatija: Outi Wahlroos, Palustrine Design Oy, outi@palustrine.fi, www.palustrine.fi 

Kansikuva: Tulvien aikaan, kuten lumen sulaessa, Risupakanjoki nousee Kahvimaalla 
oikaistusta uomastaan peltoalueiden alaville osille.  
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1. Tavoitteet ja hankealueen sijainti 
 

Risupakanjoki on osa Suomenlahteen laskevaa Siuntionjoen vesistöä. Siuntionjoki on 
tyydyttävässä tilassa ja sen järvien tila vaihtelee huonosta hyvään. Siuntionjoen vesistöllä on 
laaja 480 km2 valuma-alue, jolla maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta syntyvä 
kuormitus päätyy ojista ja puroista jokeen. Valuma-alueeltaan 42 km2 Risupakanjokeen 
puretaan myös kasvavan Nummelan taajaman puhdistetut jätevedet Kahvimaan 
kohdealueista ylävirtaan. 

Siuntionjoen vesistöalueen järvikohtaisissa kunnostussuunnitelmissa ulkoisen kuormituksen 
vähentäminen ja vesiensuojelutoimet valuma-alueilla on todettu tärkeimmäksi toimenpiteeksi 
vedenlaadun parantamiseksi. Valuma-aluekunnostuksissa merkittäviin käytännön toimiin 
kuuluvat sekä uomakunnostukset että vesiensuojelukosteikkojen rakentaminen.  

Tässä suunnitelmassa esitellään Siuntion Karhujärveen pohjoisesta laskevan Risupakanjoen 
vedenlaadun parantamiseksi suunniteltuja vesiensuojelurakenteita neljällä eri kiinteistöllä. 
Kohteet sijaitsevat alavan peltolaakson alueella, joka on muodostunut alueelle osin 
Karhujärven pinnan laskemisen jälkeen. Peltolaakson keskellä Risupakanjoki virtaa suorassa, 
syvässä ja jyrkkäreunaisessa uomassa. Tulvien aikoina puron vedet nousevat paikoin 
pelloille. Kohteissa toteutetaan vesiensuojelukosteikko ja kaksitasouomaa tavoitteina 
parantaa veden laatua ja tukea biologista monimuotoisuutta sekä vähentää puron tulvimista 
pelloille.  

Suunnittelun taustatietoina on hyödynnetty aiemman 2020 Luvy:n kunnostussuunnitelman 
taustatietoja: Wahlroos, O., Vähä, J.-P., Ståhl, V. ja Kihlström, M., Risupakanjoen 
vesiensuojelukosteikot.  

 

1.1. Kaksitasouomat 

Kaksitasouoman perustamisella tarkoitetaan veden nopeaa poisjohtamista varten 
valtaojamaiseksi, suoraksi, jyrkkäreunaiseksi ja syväksi, muotoillun uoman palauttamista 
luonnontilaisempaa muistuttavaksi tulvatasanteelliseksi uomaksi. Kun oikaistua ja syväksi 
perattua uomaa ennallistetaan luonnontilaiseksi, palautetaan tulvatasannerakenteen lisäksi 
myös uoman meanderoiva eli mutkitteleva reitti maastoon. Peltomaisemassa uoman 
luontaisen reitin palauttamiselle ei usein ole tilaa tai mahdollisuutta, minkä vuoksi 
peltolohkojen välissä virtaavien uomien ekologista tilaa palautetaan kaksitasouomina. 
Kaksitasouomaa perustettaessa yksitasoisen kuivatusuoman toiselle tai molemmalle puolelle 
lisätään tilaa ottamalla pellosta tasaisen leveä uoman suuntainen alue uoman lisäalueeksi. 
Lisäalueeksi otetulle maalle perustetaan yleensä alivesiuomana säilytettävän oikaistun uoman 
viereen tulvatasanne kaivamalla. Tulvatasanteen ja säilyvän pellon välinen luiska toteutetaan 
loivana.  

Kaksitasouomassa kasvillisuuden annetaan kehittyä häiriöttä. Uoman leventäminen, 
penkkojen loiventaminen ja kasvipeitteisyyden lisäys tasaavat virtaamia, ehkäisevät 
eroosiota, puhdistavat vettä ja luovat elinympäristöjä. Loivapenkkaiset kaksitasouomat 
ehkäisevät penkkojen romahtamisen aiheuttamaa uomien kunnostustarvetta. Uoman 
poikkileikkauksen suureneminen vähentää kuivatusuoman kunnostustarvetta, vaikka 
kasvillisuuden annetaan kehittyä ja tuottaa ekosysteemipalveluja uomassa.  
Kaksitasouomassa tapahtuu kiintoaineen liikkumista ja uoma tulee ajan myötä luontaisesti 
siirtymään alivesiuomaltaan jonkin verran. Alivesiuoman annetaan liikkua ja haarottua 
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tulvatasanteen rajaamalla alueella. Kaksitasouomat suunnitellaan kuitenkin niin, ettei uoman 
liike muuta säilytettävien peltoalueiden linjauksia. Yleensä tulvatasanteen perustamisen 
kaivumassat levitetään tulvaherkälle peltoalalle, jolloin uoman kasvava tulvatilavuus ja pellon 
korottaminen yhdessä vähentävät pellon tulvimista. Peltojen keskelle perustetun 
kaksitasouoman alueen molemmin puolin sijaitsevat pellon nurmisuojakaistat tai -vyöhykkeet 
huoltovelvoitteineen. Tulvatasanteille kehittyvä kasvillisuus tarjoaa samantyyppisiä 
ekosysteemipalveluja ja elinympäristöjä, kuin vesiensuojelukosteikot, mutta 
pienimuotoisimpina. Tulvatasanteet parantavat purouomien muodostamien ekologisten 
käytävien tilaa. 

 

1.2. Vesiensuojelukosteikot 

Sekä luonnon- että rakennetut kosteikot viivyttävät vettä, tasaavat tulvia ja kuivuutta, sekä 
ehkäisevät eroosiota. Kosteikot puhdistavat vettä sekä pidättämällä kiintoainesta ja sen 
mukana kulkeutuvia ravinteita ja moninaisia haitallisia aineita, että poistamalla vedestä 
liukoisia haitallisia aineita biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten prosessien avulla. Kosteikot 
myös parantavat vesien hygieenistä tilaa. Rakennetut vesiensuojelukosteikot monipuolistavat 
myös maisemaa luoden uusia tai palauttaen vanhoja elinalueita muun muassa linnustolle, 
sammakkoeläimille ja vesiselkärangattomille. Pölyttäjähyönteiset hyötyvät kosteikoilla 
erityisesti tulvaniittyjen kukkivista lajeista ja pajukoista. Rehevä kosteikkokasvillisuus sitoo 
myös tehokkaasti hiiltä. 

Maatalouden vesiensuojelukosteikkoja rakennettaessa voidaan usein parantaa maatalouden 
edellytyksiä, kun viljely vettyvimmillä peltolohkoilla loppuu perustettaessa niille kosteikkoja ja 
kaivuumassojen lähilohkoille levittämisen ansiosta viljelymahdollisuudet kosteikkojen 
vierialueilla paranevat kuivatusvaran kasvaessa. 

Vesiensuojelukosteikkojen veden peittämä alue vaihtelee kooltaan laskien kuivina jaksoina 
keskivedenpintaa alemmaksi ja leviten tulva-aikoina keskiveden peittämää aluetta 
laajemmalle. Kosteikoille tulee varata tilaa tulvia. Pensaikkoinen vaihettumisvyöhyke sekä 
avoimet tulvaniityt ovat osia kosteikkojen biologisesti rikasta suojavyöhykettä. Märkyyttä 
sietävien lehtipuiden peittämät tulvametsät kosteikkojen ja purojen yhteydessä lisäävät 
kosteikkoalueiden rikasta biologista monimotoisuutta ja ekosysteemipalveluja edelleen. 

 

2. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila  
 

Kohdealueet sijaitsevat Siuntion Kahvimaalla, noin kolme kilometriä Karhujärveltä 
Risupakanjokea ylävirtaan, kuva 1. Kohdealue jakautuu neljään osaan, taulukko 1. 

Kohdealueiden 2 ja 3 välissä kulkee Kahvimaantie. Tien sillan paikka on aiemmin sijainnut 
hieman ylävirtaan nykyisestä ja paikalla on ollut puusilta. Nykyisen välityskapasiteetiltaan 
rajatumman tierummun aikana Risupakanjoki tulvii ajoittain tien yli. Sillan kohdalla uomaa on 
oikaistu. Alueen karttatietoja ollaan päivittämässä uoman sijainnin suhteen.  

Kohdealueet 1 - 4 sijaitsevat samalla alavalla peltoalueella, joka on osin muodostunut 
Karhujärven pinnan tason laskemisen jälkeen. Maaston matalimmat tasot ovat tulvaherkkiä. 
Kohteissa 2-4 maasto nousee peltoalueilla alavalta tulvaherkältä alueelta korkeammalle 
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tasolle, kohde 1 sijaitsee tulvaherkällä alueella. Vesi nousee korkeilla tulvilla Kahvimaantien 
yläpuolella jonkin verran korkeammalle tasolle kuin nykyisen rumpusillan alapuolella. 

Taulukko 1. Risupakanjoen kunnostuskohdealueet Kahvimaalla. *Kiinteistötunnus vaihtumassa. 

Kohde Vesiensuojelurakenne Kiinteistö Uomajakso/peltoalue 
1. Tulvaherkkä 
peltoalue 

Kaksitasouoma tulva-
altaalla puron itäpuolelle 

.755-449-1-5 

.755-449-1-15 
Noin 390 m, 
Noin 5.25 ha 

2. Osin tulvaherkkä 
monivuotinen 
nurmi 

Kaksitasouoma puron 
länsipuolelle 

.755-449-1-15* 
(Kahvimaantien 
pohjoispuoli) 

Noin 130 m,  
noin 1.25 ha 

3. Osin tulvaherkkä 
monivuotisen 
nurmen laidun 

Kaksitasouoma puron 
länsipuolelle 

.755-449-1-15* 
(Kahvimaantien 
eteläpuoli) 

Noin 230 m,  
noin 2.9 ha  

4. Osin tulvaherkkä 
peltoalue 

Vesiensuojelukosteikko 
tulvaluhdalla puron 
itäpuolelle 

.755-404-2-27 

.755-404-2-10 

.755-404-1-39 

Noin 300 m, 
noin 5.5 ha 
peltoalue 

Yhteensä   1050 m, 14.9 ha 

 

 
Kuva 1. Risupakanjoen kunnostuskohteet Kahvimaalla.  
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Kaikki kohdealueet kuuluvat Uudenmaan ELY-keskuksen alustavassa Siuntionjoen 
tulvariskikartoituksessa1 ”karkean tason tulvan peittävyyden arviossa” tulviviin alueisiin. 
Tarkastelussa tulvivat alueet ulottuvat katkeamatta Karhujärveltä Risupakanjokea seuraillen 
hieman kohteen 1 ohi ylävirralle. Tarkastelu on tehty paikkatietoanalyysien perusteella 
mallintamalla kerran 1000 vuodessa toistuvan tulvan korkotasoja. Tarkastelu perustuu erittäin 
harvoin toistuviin tulviin, mutta tarkastelussa rajatut alueet ovat myös yhtenevät 
maanomistajien tulvahavaintojen ja alueen perimätietojen kanssa.  

Kullakin kohdealueista sijaitsee vettyviä alueita ja vesiensuojelurakenteiden perustamisella 
toivotaan tulvimisen vähenemistä kohteiden tulvaherkillä osa-alueilla. Osissa peltoalueita on 
maanomistajan arvion mukaan lähteisyyttä. Kuvissa 2 ja 4 on esitetty kohteiden taustoja 
maanomistajien havaintojen ja maastotarkastelun mukaan. Kuvassa 3 on valokuvia kohteista. 

 

   
Kuva 2. Kahvimaan kohdealueiden 1-3 nykytila ja kunnostusehdotukset.  

 
1 TULVARISKIEN ALUSTAVA ARVIOINTI, 22. Siuntionjoen vesistöalue, Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Helsinki 2010 
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Kuva 3. Rivit ylhäältä alkaen: rivi 1 vasemmalla: kohdealueen yksi alava pelto Risupakanjoen 
(vasemmalla) ja metsärinteen (oikealla) välissä. Oikealla: kohdealueen yksi eteläpääty näky kuvassa 
takana kevättulvan alla. Rivi 2 vasemmalla: Risupakanjoki kohteen kaksi (vasemmalla) ja siitä 
ylävirtaan sijaitsevan metsän itäpuolella. Oikealla: kohde kaksi (vasemmalla) ja Risupakanjoki 
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Kahvimaantien sillalta katsoen kevättulvalla. Edessä kelluvat kasvien osat pyörivät veden alle jääneen 
tien alittavan rumpuputken imun muodostamassa pyörteessä. Oikealla maa kohoaa kohti tulvatasojen 
yläpuolella sijaitsevaa piha-alueetta. Rivi 3. vasemmalla: Kohdealue kolme kuvassa oikealla 
Kahvimaantieltä katsottuna. Kuvan syksyisessä virtaamatilanteessa vesisyvyys tulouomassa on noin 
1,5 m. Oikealla kohde kevättulvan aikaan, jolloin paikoin uoman syvyys kohdealueella ylitti 2 m. Rivi 4. 
vasemmalla: Kohdealueen kolme eteläpäätyä. Oikealla: Risupakanjoki purkaa kohteesta kolme 
metsäiselle uomajaksolle, joka peittyy keväisin leveälti tulvien alle.  

Kohdealueilla 1-3 esiintyy ajoittaista tulvimista. Kuvan 3 kevättulvan aikana vesi on noussut 
pelloilla kohteissa 1 ja 2 tasolle noin 30.55 m mpy (N2000). Kuvassa 4 saman tulvahetken 
aikana vesi on noussut pellolla kohteessa 3 noin tasolle 30.35 m mpy (N2000). 

Kohdealue 4 sijaitsee pellolla, jonka alava keskialue on usein märkä. Peltoalue rajautuu 
lännessä Risupakanjokeen ja se muuttuu idässä kuivemmaksi rinteeksi. Maanomistajan 
toiveena on ennallistaa alueelle lehtipuuvaltaista luhtaa osana vesiensuojelukosteikon 
perustamista, kuvat 4 ja 5. Alueelle purkaa myös rinnepeltojen vedet idästä. 

 

 
Kuva 4.  Kahvimaan kohdealueen 4 nykytila ja kunnostusehdotukset.  
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Kuva 5.  Kahvimaan kohdealueen 4 nykytila. Ylin rivi: peltoalue idässä kohdetta reunustavalta tieltä 
katsottuna, Risupakanjoki erottuu pajukujana taustalla. Keskirivi: vasemmalla peltoalueen rajaoja 
etelässä ja oikealla rajaoja pohjoisessa. Pohjoisesta tulvavedet purkavat ojasta pellolle. Alin rivi: 
vasemmalla Risupakanjoki kohdealueen rajana lännessä ja oikealla taustalla kohdealuetta idässä 
rajaavat rinnepellot, joiden pintavaluntavedet purkavat kohdealueen rajaojien kautta 
Risupakanjokeen. 

 

3. Toteutussuunnitelma 
 

3.1. Tavoitteet 

Kohdealueiden toteutuksen tavoitteena on lisätä uusia vesiensuojelurakenteita osaksi 
Risupakanjoen kunnostuskohteiden kokonaisuutta. Rakennettavilla tulvatasanteilla 
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(kaksitasoumajaksoilla) ja luhtakosteikolla tavoitellaan virtaamien hallintaa, veden laadun 
puhdistamista, biologisen monimuotoisuuden tukemista, ekologisten käytävien eheyttämistä 
ja hiilen sidontaa.  

Maanomistajan toiveesta uusi kosteikko toteutetaan lehtipuuvaltaisena luhtakosteikkona, joka 
tulee tarjoamaan arvokkaan, vielä puutonta kosteikkoakin monimuotoisemman 
elinympäristön. Luhtapuustoon hiiltä sitoutuu vielä rehevää kosteikkokasvillisuutta enemmän. 
Kasvillisuuden varjo viilentää vettä. Kosteikolle perustetaan myös muutama tulva-allas 
sammakkoeläimille ja vesiselkärangattomille. Linnustolle perustetaan pesimäsaaria. Uusilla 
vesiensuojelurakenteilla haetaan lisää tulvatilavuutta uomaan ja sen yhteyteen sekä 
virtaamien vaimennusta. Näin ehkäistään tulvia pelloille sekä eroosiota pelloilla ja uomassa.  

Kaksitasouomat ja luhtakosteikko käsittelevät lähivaluma-alueidensa peltojen ja laidunten 
pintavaluntavedet sekä puhdistavat osin Risupakanjoen vesiä. Aiempien Risupakanjoen 
kosteikkojen (0,1 % valuma-alueesta) pinta-alaan uudet kohteet lisäävät vielä noin 0,1 
prosenttia. Kohteiden merkityksen tarkaksi arvioimiseksi Risupakanjokea tulisi tarkastella 
kokonaisuutena. Tavoitteena Risupakanjoelle on perustaa vähintään 0,5 % 
vesiensuojelukosteikkopinta-ala. Kaksitasouomien tulvatasanteet perustetaan matalina ja 
kosteikkomaisina, jolloin niiden tarjoamat ekosysteemipalvelut korostuvat ja 
ekosysteemipalveluja tarjoavalle kasvillisuudelle on tilaa kasvaa, sekä tulvatasanteiden 
huoltotarve vähenee. 

 

3.2. Kahvimaan kaksitasouomat 

Risupakanjoen vesiensuojelurakenteina Kahvimaalle toteutetaan kohteisiin 1-3 (kuva 1) 
kaivamalla tulvatasanteet yhdelle puolelle uomaa: kohteessa 1 itäpuolelle ja kohteissa 2 ja 3 
länsipuolelle. Kunnostettavien uomajaksojen pituudet on esitetty taulukossa 1. Kunnostukset 
toteutetaan peltolohkoille, joiden suorat viljelylinjaukset säilytetään. Tavoite kaksitasouoman 
perustamiselle ja peltolinjausten säilyttämiselle määrittää Maasojan uomakunnostuksen 
leveyttä. Kun Risupakanjoen alivesiuoman leveys on wM ja alivesiuoman ja tulvatasanteen 
alatason (luiskan alin korkotaso) leveys yhteensä on WM, saadaan kaksitasouomalle 
tavoitemitoitukseksi 3*wM ≤ WM ≤ 5*wM. Toteutussuunnitelma on esitetty liitteessä 1.  

Kohteet sijaitsevat savimaalla kohteissa, joissa Risupakanjoki tulvii ajoittain pellolle ja 
uomassa on eroosion tekemiä syvennyksiä. Vesiensuojelullisesti peltojen ja uoman välillä 
tulisi olla monimuotoisen kasvillisuuden peittämä suojavyöhyke, jolta loivat luiskat johtavat 
tulvatasanteelle. Kaksitasouoman suunnitelmissa on esitetty vaihtoehdot rajata tilaa 3 m 
suojakaistan tai 15 m suojavyöhykkeen verran. Maanomistaja päättää tilarajauksen 
purouomaa tukevalle suojakasvillisuudelle, suojavyöhykkeen voi halutessaan perustaa myös 
kapeampana tai leveämpänä.  

Tulvatasanteelle johtavat luiskat toteutetaan loivina. Luiskat lähtevät suunnitelmassa pelloilta 
kaltevuudella 1:6 ja ovat jyrkimmillään kaltevuudeltaan 1:3. Luiskien kaltevuudet on esitetty 
tyyppipoikkileikkauksessa, liite 2. Kasvillisuuden kasvuun lähdön tukemiseksi rakentamisen 
aikana on huolehdittava, että luiskat toteutetaan suunnitelman mukaisesti loivina, sekä että 
kaikki kaivuupinnat toteutetaan ”rouheina” eli kaivuujälki ei saa olla sileää. Tarvittaessa 
kaivettua sileää kaivuupintaa rikotaan kevyesti korkeuskäyrien suuntaisin vedoin. Rouhean 
pinnan tarkoitus on helpottaa kasvien siementen kiinnittymistä pinnoille, sekä estää valuntaa 
ja virtaamia viemästä pinnoille laskeutuneita siemeniä mukanaan. 
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Maanomistajien mukaan kohteen 1 pelto on salaojitettu, mutta salaojat ovat maanomistajan 
mukaan mahdollisesti tukossa. Tarkastuskaivoja ei ole. On mahdollista, että salaojia on myös 
muissa kohteissa. Kaksitasouomien kaivuu rikkoo kaivuualueella olevat salaojat. Raskaat 
koneet painavat pehmeässä maassa salaojia. Salaojat pyritään säilyttämään. Kaivuutyön 
aikana mahdollisesti löytyvät salaojat puretaan tulvatasanteen luiskaan. Kaivuutyö tehdään 
kuivaan, kantavan maan aikaan.  

Kohdealueen 2 metsän reunassa täyttö- ja massojen levitysalueen läheisyydessä on lähde. 
Lähde merkitään maanomistajan kanssa ennen töiden alkua. Lähdettä ei peitetä. 
Kohdealueella 3 on kaksi mahdollisesti lähteistä kosteaa aluetta. Nämä vaikuttavat olevan 
maaston painaumia. Kohteet tarkastetaan maanomistajan kanssa työn aluksi. Alueet jäävät 
ainakin osin suunnitelmissa puron tai sen sivuhaaran suojavyöhykkeille. 

Suunnitelmakartoissa esitetyt uoman korkotasot perustuvat 20 cm käyrävälin 
Maanmittauslaitoksen laserkeilaamalla tuotettuihin maastokarttoihin.  Uoman kohdalla 
keilaukseen aiheuttaa epätarkkuutta sekä uoman runsas kasvillisuus että vesi uomassa. 
Maastomittausten perusteella keilaukseen perustuvat maastokartat eivät kuvaa uoman 
profiilia. Suunnitelman poikkileikkauskuvissa on esitetty uoman profiilia siten, kuin se aiempien 
maastomittausten perusteella oletetaan olevan. Uoman profiilissa on poikkeavuuksia ja 
syvänteitä. Suunnitelmassa uoman pituuspoikkileikkaus määritettiin laserkeilausaineistosta, 
joka ei kuvaa uoman varsinaista pohjaa ja sen muotoja, mutta antaa yleiskuvan uoman 
pituusprofiilista alueella. Uoman keskimääräinen pituuskaltevuus kaksitasouoman 
toteutuskohdalla on keilausaineistojen mukaisen arvion perusteella erittäin loiva, noin 0,001 
%. Uoman pituuskaltevuutta/alivesiuomaa ei muuteta.  

Uomakunnostuksen kaivuumassat kasataan ja levitetään sille puolelle peltoa, jolla kaivuu 
tapahtuu. Kasaus ja levitys toteutetaan uoman vierellä/lähialueella niille alueille uoman 
vierellä, joille Risupakanjoki tulvii kiintoainetta erodoiden. Kaivuumassoja ei kuitenkaan 
levitetä 10 m lähemmäksi uomaa tai tulvatasannetta. Levitys suoritetaan karkeana levityksenä 
viljelykuntoon maaston muotoja seuraten maastossa selvästi erottuville painaumille.  

Taulukko 2. Risupakanjoelle perustettavien luonnonmukaisten kaksitasouomien ominaispiirteitä. 

Kaksitasouoman ominaispiirre Kahvimaan 
kaksitasouoma 

Uomakunnostusalueen kokonaispituus [m] 385 + 115 + 195 = 
695 

Risupakanjoen pituuskaltevuus kohdealueilla [%] 0,001 
Risupakanjoen säilytettävän alivesiuoman leveys 
kunnostusalueella [m] 

3 - 4 
 

Kaivuualueen kokonaisleveys keskimäärin [m] 10,5  
Uomakunnostusalueen kokonaispinta-ala (mukaan lukien 
alivesiuoma) [m2] 

10.100 

Valinnaisen 15 m suojavyöhykkeen kokonaispinta-ala 10.425 
Kaivuutilavuus yhteensä Risupakanjoen kaksitasouomakunnostus 
[m3] 

3600+1100+2100= 
6800 

Kunnostusalueen pinta-ala valuma-alueesta [%] 0,03 
Kunnostusalue ja suojavyöhyke, pinta-ala valuma-alueesta [%] 0,06 

 

Risupakanjoen eroosiopotentiaalin vuoksi uomakunnostuksen luiskat suositellaan 
kylvettäviksi. Tulvatasanteen kasvittumista voi nopeuttaa istutuksin ja kylvöin. Kasvillisuuden 
annetaan muuten tulla kunnostetulle uomalle itseohjautuvasti ja sen annetaan kehittyä 
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rauhassa. Tulvatasanteelle tulee kehittymään tulvaniittyjen suurruohoja ja 
kosteikkokasvillisuutta. Uoman loiville penkoille ja nurmikaistaleen ja luiskan väliin tulee 
kehittymään kasvupaikan oloihin sopeutunutta suurruohojen ja pensaiden, kuten pajujen ja 
tuomen sekä puiden, kuten tervalepän, kasvillisuutta. Kasvillisuus sitoo penkkoja ja puhdistaa 
ja varjostaa vettä sekä tukee uoman elinympäristöjä ja uoman muodostamaa ekologista 
käytävää.  

 

3.3. Kahvimaan luhtakosteikko 

Perustettavaan luhtakosteikkoon ohjataan osa Risupakanjoen virtaamista sekä lähivaluma-
alueen peltojen pintavaluntavedet kokonaisuudessaan, liite 3. Kosteikko sijaitsee 
Risupakanjoen tulvavesien luontaisella reitillä, tulvavesiä purkaa alueelle kohdealueesta 
pohjoiseen sijaitsevilta pelloilta. Veden ohjaus pääuomasta kosteikolle tapahtuu 
pääsääntöisesti perustamalla nykyistä uomaa helpompi veden reitti uomasta kosteikolle. 
Veden virtausreitti kosteikon läpi perustetaan siten, että veden purkua kosteikolta pois ei 
estetä korkein purkupadoin, jolloin patoaminen ei myöskään hidasta veden tuloa kosteikolle.  

Kosteikon veden puhdistuskykyyn tulee vaikuttamaan alueelle kehittyvä runsas kasvillisuus. 
Taulukossa 3 esitetyt veden laatuun vaikuttavat parametrit voidaan siten ajatella esitetyn 
minimitasolla, todellisuuden muodostuessa esitettyä paremmaksi sen jälkeen kuin kasvillisuus 
on alueelle kehittynyt.  

Taulukko 3. Kahvimaan luhtakosteikon ominaispiirteet. *Esitetty kaivuumassa on suunnitelman ja 
alueen nykytilan maaston muotojen mukainen arvio: maaston pinnan korkeudet vaihtelevat  jonkin 
verran lähtökartoista poiketen vaikuttaen tilavuuteen. 

Kosteikon ominaispiirre Kahvimaan 
luhtakosteikko 

Pinta-ala kosteikko, tulva-altaat ja suojavyöhyke [ha] 3,5 
Pinta-ala kosteikon pääallas keskiveden aikaan [ha] 1,22 
Tilavuus keskiveden aikaan [m3] 7100 
Syvyys 0,5…1,5 m [ha /%] 0,5 / 40 
Syvyys < 0,5 m [ha /%] 0,72 / 60 
Keskisyvyys [m] 0,55 
Puron valuma-alue kohteessa [km2] 30 
Keskiveden aikaisen kosteikon pääaltaan pinta-alan osuus 
puron valuma-alueesta [%] 

0,04 

Pituus : leveys 4,5 : 1 
Teoreettinen viipymä kosteikon pääaltaassa [h] teoreettisilla 
virtaamilla O m3/s = 0,02 (minimi)/0,52 (keskivirtaama)/ 10 
(HQ1/20), jos tilavuus olisi keskiveden tasolla [h] 

99 / 4 /0,2 

Pintakuorma keskivirtaamalla Q=0,52 m3/s [m/h] 0,12 
Saaret pääallas [kpl] 6 
Kosteikon perustamistietoja  
Kosteikon pääaltaan kaivuupinta-ala [m2] 16.000 
Kosteikon pääaltaan kaivuutilavuus [m3]* 11.860 
Kosteikon kolmen pienen tulva-altaan kaivuupinta-ala [m2] 850 
Kosteikon kolmen pienen tulva-altaan kaivuutilavuus [m3]* 370 
Kosteikon pääaltaan ja tulva-altaiden pinta-ala yhteensä [m2] 16.850 
Kosteikon pääaltaan ja tulva-altaiden kaivuutilavuus yhteensä 
[m3]* 

12.230 
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Kosteikon kaivuualueen nykyinen korkotaso maastossa vaihtelee.  Siirrettävän massan 
määrää on pyritty minimoimaan kosteikon suunnittelulla: kaivettava alue sijaitsee maaston 
matalimmalla tasolla. Taulukossa 3 on esitetty kaivuutilavuus arvioiden siirrettävät massat 20 
cm käyrävälitarkkuuden laserkeilatun maastokartan avulla nykyisen maan pinnan tasot. 
Maastossa on kuitenkin painaumia ja epätarkkuuksia, jotka vaikuttavat siirrettävän massan 
määrään, joka voi jonkin verran poiketa taulukossa esitetystä. Suunniteltu kaivuusyvyys 
vaihtelee loivista liuskoista ja matalista alueista keskivedenpinnalla 1,5 metriä syviin 
syvännealueisiin.  

Kaivuumassat läjitetään (saarten lisäksi) viereiselle pellolle. Olennaista kaivuumassojen 
läjityksessä pelloille on peltojen viljelykelpoisuus. Viljelykelpoisuus edellyttää kaivuumassojen 
tasaista levittämistä pelloille siten, että peltokoneet voivat liikkua pelloilla vaivatta työn 
päätyttyä.  

Kuten kaksitasouoman kohdalla, myös luonnonmukaisia kosteikkoaltaita ja tulva-altaita 
rakennettaessa kaivinkoneen kaivuujälki jätetään rouheaksi, jolloin kasvien siemenet jäävät 
pintoihin helpommin kiinni ja kasvipeitteen kasvuunlähtö nopeutuu. Kaivuutyön aikana maan 
tiivistymistä vältetään liikkumalla jatkuvasti samoja työkoneiden reittejä pitkin. Työkoneiden 
tiivistämät reitit rouhitaan työn päätteeksi. 

Kosteikolle voi halutessa istuttaa kosteikkokasveja. Lehtipuuvaltaisen luhdan perustamiseksi 
voidaan istuttaa tervaleppää, raitaa, halavaa, hieskoivua ja tuomea. Istuttamisessa käytetään 
metsäpuuntaimia ja taimiväliä noin 5 m. Pajuja voi istuttaa oksan palasin. Kosteikolle tulee 
kasvillisuutta myös itseohjautuvasti.  

 

4. Vaikutukset luontoon ja ympäristöön 
 

Esitettyjen kosteikon ja kaksitasouoman perustamisen vaikutukset ympäristön tilaan ja 
maisemaan ovat myönteisiä. Kosteikon ja kaksitasouoman perustamisen myötä laajalle 
peltoalueelle luodaan rehevää tulvaniittyä, kosteikkokasvillisuutta ja vaihettumisvyöhykkeen 
kasvillisuutta sekä vesipintaa, mikä luo maisemaan vaihtelevia elinympäristöjä. 
Luonnonmukaisiksi perustetut saviuoman- sekä kosteikon ja tulva-altaiden alueet kehittyvät 
vuosien saatossa ja muuttuvat vuodenaikojen mukaan. Kosteikko tarjoaa ranta- ja vesilinnuille 
ravinnonhankinta- ja pesimäympäristöjä. Alue monipuolistaa myös muuta vesi- ja 
kosteikkolajistoa kuten mm. vesiselkärangattomia, sammakkoeläimiä ja lepakoita. Kalattomat 
tulva-altaat tukevat sekä vesiselkärangattomien monimuotoisuutta että sammakkoeläimiä. 
Kosteikot ja uomakunnostus vähentävät veden sameutta. Sekä kaksitasouoman että 
kosteikon alueille kehittyvä varjostava kasvillisuus tulee tukemaan luonnontilaisemman 
saviuoman elinympäristön kehittymistä alueelle. Kosteikon ja kaksitasouoman sekä niiden 
suojavyöhykkeiden ja tulva-alueiden kasvillisuus, keväisin erityisesti pajut, tukee 
pölyttäjähyönteisiä.  

Kahvimaan vesiensuojelurakenteet tulevat olemaan merkittävä osa vedenlaatua ja biologista 
monimuotoisuutta tukevia Risupakanjoen vesiensuojelurakenteita.  Kohteiden tarjoama 
vedenkäsittely paranee kasvillisuuden kehittyessä.  Ravinteiden ja kiintoaineen ohella 
kosteikot ja tulvatasanteiden kasvillisuus puhdistavat vedestä myös valuma-alueelta 
purkautuvia mahdollisia muita vesiekosysteemille haitallisia aineita, kuten torjunta-aineita 
sekä parantavat veden hygieenistä tilaa.  
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Kosteikon avovesialueet voivat aluksi aiheuttaa veden lämpenemistä. Kosteikon kehittyessä 
veden lämpötila viilenee varjostavien pensaiden, puiden ja ilmaversoisin kasvien 
vaikutuksesta. Kosteikot tuottavat kasvihuonekaasu metaania ja ilokaasua ja toisaalta sitovat 
tehokkaasti hiiltä. Samasta eloperäisestä hiililähteestä vapautuu kosteikon monimuotoisen 
mikrobiston käsittelyssä todennäköisesti vähemmän metaania kuin samasta hiililähteestä 
vapautuisi vastaanottavan järven pohjalla. 

Edellä mainittujen ekosysteemipalvelujen lisäksi kosteikolla ja luonnonmukaisesti perustetulla 
kaksitasouomalla tuetaan osin uhanalaisia luontotyyppejä. Kohteet perustetaan pääosin 
savimaalle. Savimaalle rakennetulle vesiensuojelukosteikolle muodostuu savipurojen 
elinympäristöjä muistuttavaa elinympäristöä. Savipurojen rikkaat elinympäristöt ovat koko 
Suomessa uhanalaisuusluokitukseltaan äärimmäisen uhanalaisia. Savimaalle perustetuilla 
vesiensuojelukosteikoilla voidaan siten lisätä tätä uhanalaista luontotyyppiä ja parantaa siitä 
hyötyvien monimuotoisen kasvillisuuden ja -eliöstön menestymistä alueella. Metsäiset 
tulvaluhdat ovat savipurojen lailla uhanalaisia luontotyyppejä. 

Kosteikko ja kaksitasouoma parantavat korotettavien pelto-osuuksien viljelykelpoisuutta. 
Muiden peltojen peruskuivatukseen kosteikolla ei ole käytännössä vaikutuksia, eikä 
perustamisesta aiheudu vettymistä muilla alueilla. Eroosio pelloilta vähenee. Risupakanjoen 
valuma-alueen koon vuoksi yksittäisillä uomakunnostuksilla ja kosteikoilla joen tulvia ei 
kuitenkaan voida ehkäistä. Kunnostuksia lisäämällä ja valuma-alue kokonaisuutena 
tarkasteltuna, sekä maankäytön että uoman ja vesiensuojelurakenteiden osalta, myös joen 
virtaamien hallintaan voitaisiin puuttua.  

 

5. Kosteikon jatkokehitys ja hoito 
 

Kaksitasouoman alivesiuoma tulee jonkin verran liikkumaan ajan kuluessa. Tulvatasanteet on 
esitetty melko matalina ja ne tulevat muotoutumaan ajan kuluessa. Kasvillisuuden annetaan 
kehittyä rauhassa.  

Kosteikot ja rakennetut kaksitasoiset savipurot ovat dynaamisesti kehittyviä elinympäristöjä, 
joissa kasvillisuuden sukkessio on alussa nopeaa. Ensimmäisinä lajeina linnut tuovat 
kosteikolle ja purokäytävään mm. ratamosarpioita ja haarapalpakkoa. Valo ja ravinteet 
houkuttelevat paikalle todennäköisesti ilman kautta leviävää leveälehtistä osmankäämiä. 
Osmankäämi valtaa uudella alueella usein voimakkaasti alaa, kunnes rannan pensaisto ja 
puusto, kuten pajut, tuomi ja tervaleppä, alkavat varjostaa osaa kosteikosta. Valon ja varjon 
vaihdellessa ilmaversoisten kasvien lajisto monipuolistuu voimakkaasta valosta hyötyvän 
osmankäämin antaessa tilaa muille lajeille. Kosteikon syvissä avovetisissä osuuksissa kasvaa 
alkuvaiheessa todennäköisesti runsaasti rihmaleviä, jotka väistyvät myöhemmin uposkasvien 
ja kelluslehtisten kasvien tieltä. Loppukesästä rihmalevät irtoavat pohjalta ja kelluvat 
avoveden pinnalla kellastuvina lauttoina, kunnes vajoavat pohjalle. Myös ravinteikkaiden 
purojen varjottomilla pohjilla kasvaa rihmaleviä. Rihmalevien pinnoille tarttuu tehokkaasti 
hienoa kiintoainetta. 

Kasvillisuus on vesiensuojelukosteikon ja kaksitasouoman tarjoamien ekosysteemipalvelujen 
tärkein osa. Kasvillisuuden tulee antaa kehittyä häiriöttä. Näin varmistetaan luonnonmukaisten 
rakenteiden toiminta veden puhdistajana, hiilen sitojana ja elinympäristöjen tarjoajana. 
Märkyys rajoittaa puuston kehittymistä kosteikolla, tulvaniityillä ja tulvatasanteilla, jolloin 
monimuotoinen avoimen ja pensaiden ja lehtomaisen puuston peittämien alueiden 
monimuotoinen mosaiikki tulee kehittymään alueelle. Nopeasti kasvavat ja myös kuolevat 
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pajut tarjoavat ravintoa mm. keväisin mesihyönteisille, kesällä lukuisille hyönteisille ja 
nisäkkäille, sekä tuottavat kosteikolle lahopuuta. Vesilintujen poikaset saavat pensaistosta ja 
tulva-altaista suojaa ja laululinnut viihtyvät vaihettumisvyöhykkeellä. Heti kosteikon 
perustamisen jälkeen avoin vesialue tulee kutsumaan mm. kahlaajia pysähtymään. Alueen 
käytettävyys kahlaajille tulee vähenemään kosteikon kasvillisuuden kehittyessä. Aluetta 
käyttävä linnusto tulee muuttumaan varsinkin muutaman ensimmäisen vuoden aikana. Alueen 
veden syvyydet soveltuvat sekä puolisukeltajille että sukeltajille. Linnustolle voi halutessa 
rakentaa pesäpönttöjä ja keinopesiä. Luhtakosteikolle sopisi pönttö yhdelle telkkäparille. 

Mikäli valuma-alueelta purkautuva vesi pysyy sameana, sekä kosteikolle että 
kaksitasouomaan kertyy ajan myötä kiintoainetta niiden kaikkiin osiin: kosteikolla alkuosan 
vaimennusaltaaseen karkeaa kiintoainetta, ilmaversoisen kasvillisuuden peittämään 
keskiosaan hienoa kiintoainetta ja kosteikon purkupään syvänteeseen eloperäistä kariketta. 
Kosteikkoa tulee seurata kiintoaineen kertymisen suhteen vuosittain. Mikäli valuma-alueella 
ei tapahdu merkittävää rakentamista tms. kiintoainekuormaa lisäävää tapahtumaa, on 
todennäköistä, että kaksitasouomat tai kosteikko eivät tarvitse huoltoa ensimmäiseen 
kymmeneen vuoteen tai pidempään aikaan. Yksittäinen voimakkaasti kiintoainekuormaa 
lisäävä tapahtuma voi täyttää kosteikkoa ja tulvatasanteita nopeastikin. Kun kosteikko täyttyy 
joltakin osin kokonaan kiintoaineesta, tulee kosteikkoa huoltaa poistamalla kertynyttä 
kiintoainesta. Kiintoainetta poistettaessa seurataan huoltotoimenpiteiden kaivuusyvyyksissä 
alkuperäistä suunnitelmaa. Tarpeetonta huoltokaivuuta vältetään. Mikäli kävisi niin, että 
valuma-alueella tulevien kunnostusten myötä pintavalunnan laatu saadaan luontaisen 
kaltaiselle tasolle, voitaisiin alavirran kunnostuskohteiden huoltoa vähentää ja muuttaa alueen 
huoltosuunnitelmaan veden puhdistamisesta yksinomaan biologisen monimuotoisuuden 
tukemiseen.   

Kasvillisuuden poistamisessa ollaan varovaisia. Ruohovartista kasvillisuutta ei niitetä tai 
poisteta vedestä, tulvatasanteelta tai tulvaniityiltä. Talventörröttäjät ovat osa kaksitasouomien 
ja kosteikkojen vesiensuojelurakenteita ja kukkivien kosteikko- ja tulvaniityn kasvien siemeniä 
syövät pikkulinnut. Kosteikolle kehittyy ensimmäisinä vuosikymmeninä ensisijaisesti linnustoa 
suojaavaa pensaistoa.  

Rihmalevälauttoja ja vesiruttoa kosteikolta halutessa haravoida syksyisin ja kompostoida 
etäällä vesistöistä. Molemman kasvin pinnalle jää kosteikolla kiintoainetta, joten mahdollisesti 
näitä kasveja vedestä haravoidessa tulisi pyrkiä poistamaan kasvien mukana myös niiden 
pinnoille jäänyt kiintoaines. Rihmalevät ja vesirutto sekä puhdistavat vettä että tarjoavat 
ravintoa ja suojaa vesiselkärangattomille ja kalojen poikasille, joten näidenkin kasvien osalla 
mahdolliset huoltotoimenpiteet tulisi olla rajallisia. 

Kosteikolle voi halutessa istuttaa luonnonkasveja monimuotoisuuden tueksi. 
Kosteikkokasvien kylväminen on haastavaa, sillä kelluvat kosteikkokasvien siemenet liikkuvat 
helposti kylvökohteesta alavirralle. Kasveista saa tunnistusapua ja lisätietoa osoitteesta 
https://www.luontoportti.fi. 

 

5.1. Vieraslajit  

Kosteikolle ja tulvatasanteille voi lintujen mukana levitä vieraskasvilajeja. Mahdollisia 
vieraslajeja, joita tulee tarkkailla ja havaittaessa torjua ripeästi, ovat erityisesti kosteikoilla ja 
tulvaniityillä viihtyvät haitalliset lajit isosorsimo, Glyceria maxima, jota tavataan Vihdissä 
runsaasti Hiidenvedellä, ja jättipalsami Impatiens glandulifera, jota myös tavataan Vihdissä.  
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Isosorsimo erittää nk. allelokemikaaleja, joilla se haittaa toisten kasvien kasvua; isosorsimo 
muodostaa herkästi laajoja tiiviitä kasvustoja peittäen muut kasvit ja matalan avoimen 
vesialueen alleen. Isosorsimo puhdistaa vettä, mutta laskee voimakkaasti biologista 
monimuotoisuutta ja heikentää elinympäristöjen tilaa. Isosorsimo aiheuttaa myös vesireittien 
umpeenkasvua. 

Jättipalsami on voimakaskasvuinen yksivuotinen ruoho, joka tukahduttaa rantojen ja 
tulvaniittyjen monivuotiset kotoperäiset ruohot alleen. Yksivuotisena jättipalsami ei suojaa 
rantoja eroosiolta syyssateiden ja lumen sulannan aikaan, talvella jättipalsami ei tarjoa 
ekosysteemipalveluja. 

Torjuttaviin lajeihin kuuluu myös komealupiini, Lupinus polyphyllus, joka voi levitä 
tienpientareilta kosteikon ja kaksitasouoman suojavyöhykkeiden kuiville alueille, missä se 
aiheuttaa maan rehevöitymistä ja syrjäyttää kotoperäisiä lajeja. Isosorsimo, jättipalsami ja 
komealupiini ovat suurelta osin eliöstöllemme ravinnoksi kelpaamattomia.  

Vieraslajeista ja niiden torjunnasta saa lisätietoa osoitteesta https://vieraslajit.fi. 

 

6. Työn aikataulu 
 

Työ on tarkoitus toteuttaa kuivimpaan aikaan kesällä 2022.  

 

7. Luvat ja vastuut 
 

Rakennuttajat: Siuntionjoki-hanke ja maanomistajat 

Suunnittelija: Palustrine Design Oy 

Rahoittaja: Siuntionjoki -hanke 

Päätoteuttaja: Siuntionjoki -hankkeen valitsema urakoitsija 

Työmaavalvonta: Siuntionjoki -hanke. 

Hanke vastaa altaan rakentamisesta ja maansiirrosta sekä läjitysten karkeatasoituksesta. 
Maanomistaja vastaa mahdollisista läjitysalueiden lopputasoituksista. Vastuu kosteikon 
ylläpidosta ja hoidosta siirtyy maanomistajalle kosteikon rakennusvaiheen päätteeksi 
pidettävässä loppukatselmuksessa. 

Siuntionjoki -hanke ei korvaa suunnitelman mukaisesta kosteikkorakentamisesta aiheutuvia 
vettymishaittoja tai muutoksia kosteikon lähiympäristön kuivatilassa. 

Perustettava kosteikko- ja uomakunnostuskohde ei sijaitse sellaisella kaava-alueella, jonka 
määräyksissä edellytettäisiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 §:ssä tarkoitetun 
maisematyöluvan saamista. 

Maanomistajien suostumukset hankkeen toteuttamiseksi ovat suunnitelmanliitteenä. 
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Kutsu: Pellonpiennartilaisuus 21.4. Kirkkonummella – Kalkki, kuitu vai
kipsi? Kaikki, mitä haluat tietää maanparannusaineista
maalis 25, 2022 | Hiidenveden kunnostus, Siuntionjoki 2030, VALUME, Veikkolan vesistökunnostus, Vesistöjen kunnostus ja hoito

Rakennekalkin levittäminen pellolle käy kätevästi traktorilla. (Inkeri Hennola)

Tiedätkö, mikä maanparannusaine sopisi omille pelloillesi, rakennekalkki, kuitu vai kipsi? Maanparannusaineet ovat
tehokas ja nopea keino suojella vesistöjä, ja niiden levittämiseen on mahdollista saada myös tukea.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan maanparannusaineista ja muista uusista maatalouden vesiensuojelukeinoista
Pellonpiennartilaisuuteen torstaina 21.4.2022 klo 14 Tampajan tilalle Kirkkonummelle.

Tilaisuuden järjestävät Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimat hankkeet: Veikkolan
vesistökunnostus, VALUME, Siuntionjoki 2030 ja Hiidenveden kunnostus.

Pääset kuulemaan ja keskustelemaan maanparannusaineiden eroista ja soveltuvuudesta erilaisille peltolohkoille sekä
jakamaan kokemuksia muiden viljelijöiden kanssa.

Tilaisuuden alussa LUVYn asiantuntijat kertovat ajankohtaisista maataloushankkeista, joiden kautta maanomistajien on
mahdollista saada apua ja tietoa erilaisista vesiensuojelukeinoista sekä tarjolla olevista tukivaihtoehdoista. Sen jälkeen
kuullaan peltokierroksella erilaisista maanparannusaineista ja niiden käytöstä.

Mitä? Pellonpiennartilaisuus 
Missä? Tampaja Gård, Sjökullantie 314, Kirkkonummi 
Milloin? To 21.4.2022 klo 14–16 
Kenelle? Viljelijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille 
Mitä mukaan? Säänmukainen ja peltokierrokselle sopiva vaatetus

Tilaisuuden aluksi nautimme pullakahvit, joten ilmoittauduthan etukäteen, viimeistään 19.4.:
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Lisätietoja:

Henna Björkqvist 
aluekoordinaattori 
henna.bjorkqvist@luvy. 
045 7884 2810

Veikkolan vesistökunnostus -hanketta rahoittaa Kirkkonummen kunta. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun
tehostamisohjelmasta vuosina 2021–2022 50 % toteutuneista kustannuksista.

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja
metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila,
Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).
Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan
edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä
Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota
vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut
Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -
vesistövisiota.

Pellonpiennartilaisuus Kirkkonummella –
Maanparannusaineet 21.4.2022

21 huhtikuun klo 14:00 - 16:00
Tampaja Gård
Rakennekalkin levittäminen pellolle käy kätevästi traktorilla. (Inkeri Hennola) Tervetuloa
kuulemaan ja keskustelemaan maanparannusaineista, kuten rakennekalkista, kipsistä ja
kuidusta, sekä muista maatalouden vesiensuojelukeinoista Pellonpiennartilaisuuteen
torstaina 21.4.2022 klo 14 Tampajan tilalle Kirkkonummelle. … Jatka artikkelin lukemista

LUVY
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Hiidenveden kunnostus 2016–2022 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
(LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2020–
2022.
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Maanparannusaineet kiinnostavat viljelijöitä – Pellonpiennartilaisuudessa
jaettiin oppeja ja kokemuksia
touko 5, 2022 | Hiidenveden kunnostus, LUMME, LUMME, Siuntionjoki 2030, VALUME, Veikkolan vesistökunnostus, Vesistöjen
kunnostus ja hoito

Pellonpiennartilaisuudessa tutkittiin pellon kasvukuntoa ja keskusteltiin maanparannusaineista. (LUVY / Miina Rautiainen)

LUVYn järjestämä Pellonpiennartilaisuus houkutteli toistakymmentä maanviljelijää keskustelemaan
maanparannusaineista Tampajan tilalle Kirkkonummelle huhtikuussa. Kevätauringon lämmittämällä pihamaalla kuultiin
aineiden soveltuvuudesta eri peltolohkoille, minkä jälkeen käytiin tutkailemassa läheisen pellon kasvukuntoa.

Maan kasvukunnon parantamisen lisäksi maanparannusaineet sitovat ravinteita ja maa-ainesta peltoon vesistöihin
huuhtoutumisen sijaan.

ELY-keskuksen Niklas Grönroos kertoi Kipsi-hankkeesta, joka levittäytyy nyt Varsinais-Suomesta koko Suomen rannikolle.
Uuden verkkosivuston kautta maksuttoman kipsikäsittelyn hakeminen soveltuville peltolohkoille käy kätevästi.
Verkkosivusto aukeaa kevään 2022 aikana. Samalla tulee mahdolliseksi hakea myös maksutonta ProAgrian järjestämää
neuvontapalvelua Kipsi-hankkeeseen liittyen.

Viljelijä on itse vastuussa kipsin levitykseen liittyvästä suunnittelusta ja siitä, soveltuuko käsittely omille peltolohkoille.
Kipsin levitys ei ole mahdollista esimerkiksi pohjavesialueilla, Natura-alueilla eikä yli 1 hehtaarin suuruisten järvien
valuma-alueilla, joiden viipymä on yli 10 vuorokautta. Pellolla sijaitsevien talousvesikaivojen ympärille jätetään 30–100
metrin levyinen käsittelemätön vyöhyke. Lisäksi kipsin levitystä voi rajoittaa pellon huono magnesium- tai kaliumtila.
Luomuviljelyyn kipsi ei sovellu sen teollisen valmistusprosessin vuoksi. ELYn karttapalvelusta voi tarkastella soveltuvia
lohkoja.

“Paras levitysaika kipsille on juuri ennen kylvöä tai puinnin jälkeen”, Grönroos sanoo.

Tampajan tilan isäntä Anton Hentinen kertoi miettivänsä parhaillaan, miten tilan tuottavuus saataisiin kasvuun. Sitä
varten pelloista on tehty viljavuusanalyysit. Hevostilalla on käytetty lannoitukseen aina hevosenlantaa, jota syntyy tilalla yli
oman tarpeen, vuodessa jopa 1 000 m . Sen ja nurmiviljelyn vuoksi pelloissa on matalat fosfori- ja kaliumpitoisuudet.

Vierelän tilan isäntä ja maanparannusaineita myyvän Soilfoodin edustaja Mika Malin antoi vinkkejä sopivista
maanparannusaineista.

“Pellot, joissa on matala pH kestävät hyvin kalkkia. Savimaiden kykyä varastoida ravinteita taas voi parantaa lisäämällä
multavuutta esimerkiksi ravinnekuidulla tai hevosenlannalla.”

Ravinnekuidulla peltomaan multavuuden saa nopeasti nostettua korkeammaksi. Sen voi levittää nurmeen tai sänkeen.
Ennen kuidun maahan muokkaamista pitää odottaa kaksi viikkoa, jotta puukuitu ei hajoamisvaiheessa vie typpeä

3
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kasveilta. Rakennekalkki puolestaan pitää muokata peltoon vähintään kahden päivän kuluttua levityksestä.

“Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Silloin hyöty tulee kotiin päin”, Malin sanoo.

Tilaisuuden järjestivät Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimat hankkeet: Veikkolan
vesistökunnostus, VALUME, LUMME, Siuntionjoki 2030 ja Hiidenveden kunnostus.

Lisätietoja:

Henna Björkqvist 
aluekoordinaattori 
henna.bjorkqvist@luvy. 
045 7884 2810

Veikkolan vesistökunnostus -hanketta rahoittaa Kirkkonummen kunta. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun
tehostamisohjelmasta vuosina 2021–2022 50 % toteutuneista kustannuksista.

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja
metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila,
Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).
Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan
edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

LUMME-hanke toteuttaa maa- ja metsätalouden kuormituksen hallintatoimenpiteitä, seuraa kunnostustoimien vaikuttavuutta
sekä tarjoaa ajankohtaista tietoa vesiensuojelusta ja tukimahdollisuuksista Länsi-Uudenmaan maa- ja metsätalouden
toimijoille. 

Hanketta rahoittavat alueellisten vesistövisioiden Lohikalat Karjaanjoelle 2030, Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 sekä
Rannikkovesivisio 2050 ja Hiidenveden kunnostus -hankkeen kautta Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Raasepori, Vihti,
Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio ja Inkoo. Lisäksi Hiidenveden kunnostus -hanketta rahoittavat HSY Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta vesiensuojelun
tehostamisohjelmasta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista vuosina 2022–2024.

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä
Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota
vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut
Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -
vesistövisiota.
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Hiidenveden kunnostus 2016–2022 -hankekauden sopimusrahoittajia ovat alueen kunnat: Vihti, Lohja, Karkkila ja Loppi, sekä HSY
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
(LUVY). Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % rahoitusosuudella vuosina 2020–
2022.
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Vesienhallintarakenteiden suunnitelmat ovat valmistuneet Iso
Myllylammella sekä Alhonsuolla
touko 16, 2022 | VALUME, Vesistöjen kunnostus ja hoito

Iso Myllylammella suurin ongelma on veden humuspitoisuus, jonka vähentämiseen kokeillaan puunippuja. (LUVY / Erkka
Laitinen)

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeen pilottikohteiden suunnittelutyö on
saatu päätökseen ja tavoitteena on päästä toteuttamaan vesienhallintarakenteita metsäisille valuma-alueille ensi kesänä.
Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Vihdin Iso Myllylammella merkittävin vedenlaatua heikentävä tekijä on järveen päätyvä humuskuormitus. Humusta on
vaikea poistaa vedestä vesiensuojelurakenteilla, koska osa siitä on hyvin hienojakoista tai liuenneena veteen. Puunipuilla
ja niihin muodostuvalla päällyskasvustolla on todettu olevan ravinteita ja myös humusta sitova vaikutus. Iso
Myllylammella testataan pilottiluontoisesti puunippujen asentamista olemassa oleviin altaisiin. Puunippujen lisäksi
suunnitelmassa esitetään kosteikkoaltaan rakentamista hakatulle suoalueelle sekä biohakereaktorin rakentamista järveen
laskevaan uomaan.

Kirkkonummen Alhonsuolle laadittiin koko valuma-alueen kattava vesienhallintasuunnitelma. Lisäksi toteutettiin
tarkemmat suunnitelmat kolmesta vesiensuojelurakenteesta: Alhonsuon suoalueen vesienhallinta, Alhonsuonojan
kosteikkoallas Solbacka sekä sormi-/luhtakosteikon parantaminen. Suunnitelmissa pääpaino on luonnonmukaisissa
vesiensuojelurakenteissa sekä luonnon monimuotoisuuden lisäämisessä. Ehdotettuja toimenpiteitä ovat mm.
tulvametsän laajentaminen ja suojelu, suoraviivaisen Alhonsuonojan muokkaaminen kosteikoksi sekä rantaluhdan
ennallistaminen sormikosteikon alueella.  

“Hienoa, että vesienhallintarakenteiden suunnitelmat on nyt saatu valmiiksi. Tarkastelut ovat olleet laajoja ja niistä jää
toteutettavaa myös LUVYn tuleville vesiensuojeluhankkeille” sanoo LUVYn hankekoordinaattori Virve Ståhl.

VALUME-hankkeessa on lisäksi kevään aikana toteutettu painettu esite kaksitasouomista sekä edistetty
kosteikonseurantalomakkeen sähköistystä. Kaksitasouoma-materiaali sekä kosteikonhoitolomake viedään Vesientila-
verkkosivuille kaikkien sisältöjen valmistuttua.

Lisätietoja:

Virve Ståhl 
pohjavesiasiantuntija, hankekoordinaattori 
virve.stahl@luvy. 
050 447 4993
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Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja
metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila,
Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).
Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan
edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
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Kutsu: Puunipputalkoot 7.7. Iso Myllylammella – Uudenlaisia
vesiensuojelurakenteita toteutetaan kesällä 2022
kesä 15, 2022 | VALUME, Vesistöjen kunnostus ja hoito

Iso Myllylammen tilaa heikentää etenkin humuskuormitus. (LUVY / Kirsi Mansilla)

Iso Myllylammelle rakennetaan kesän 2022 aikana kosteikko ja suurennetaan olemassa olevia tienvarsialtaita
vähentämään ravinne- ja humuskuormitusta. Hakatulle suoalueelle toteutettava kosteikko puhdistaa valumavesiä 106
hehtaarin alueelta vähentäen maa-aineksen ja ravinteiden kulkeutumista järveen. Kosteikkoon ja tienvarsialtaisiin
sijoitetaan puunippuja ja puuhakkeella ja biohiilellä täytettyjä säkkejä tehostamaan veden puhdistumista. Tällä pilotoidaan
erityisesti humuksen poistoa vedestä.

Talkoissa kasaamme yhteen puunippuja, jotka sijoitetaan vesiensuojelurakenteisiin, ja täytämme säkkejä puuhakkeella tai
biohiilellä. Kokoonnumme klo 9 Harjusuontien alkupäässä.

Mitä? Puunipputalkoot

Missä? Harjusuontie, 03100 Nummela. Tien alussa vasemmalla puolella hakattu suoalue

Milloin? To 7.7.2022 klo 9–15

Kenelle? Kaikki tervetulleita!

Mitä mukaan? Säänmukainen vaatetus ja hanskat

Talkooväelle tarjotaan kenttälounas, joten ilmoittauduthan etukäteen:
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Lisätietoja:

Kirsi Mansilla 
projektityöntekijä, neuvoja 
kirsi.mansilla@luvy. 
050 535 4938

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja
metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila,
Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).
Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan
edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa! 
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa
lähivesiin.

Puunipputalkoot Iso Myllylammella 7.7.2022

7 heinäkuun klo 09:00 - 15:00
Talkoissa kasaamme yhteen puunippuja, jotka sijoitetaan vesiensuojelurakenteisiin, ja
täytämme säkkejä puuhakkeella tai biohiilellä. Kokoonnumme klo 9 Harjusuontien
alkupäässä. Mitä? Puunipputalkoot Missä? Harjusuontie, 03100 Nummela. Tien alussa
vasemmalla puolella hakattu suoalue … Jatka artikkelin lukemista

LUVY
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Kosteikkoretki Vihdin Maasojalle 10.9.2022
elo 30, 2022 | VALUME, Vesistöjen kunnostus ja hoito

Maasojan kosteikko kaivuun jälkeen alkukesästä 2022. (LUVY / Paavo Ojanen)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Vihdin Luonto ry järjestävät kosteikkoretken Vihdin Maasojan kosteikolle
lauantaina 10.9. klo 10–13.

LUVY toteutti Vihdin Maasojalle talvella kaksitasouoman ja kosteikon kokonaisuuden, joka puhdistaa Maasojan vesiä
ennen niiden päätymistä Vihtijokeen. Maasoja on yksi VALUME-hankkeen (Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja
metsätalousalueilla) pilottikohteista. Nyt kosteikkoon pääsee tutustumaan asiantuntijan opastuksen avulla.

Kosteikkoretkellä tutkitaan eri lajistoja ja päästään testaamaan sähköistä kosteikon seurantalomaketta. Paikan päällä
tarkastellaan, mitkä lajit ovat levinneet kosteikolle nopeimmin heti kaivuun jälkeisenä kesänä.

Mitä? Kosteikkoretki 
Missä? Maasoja. Nurmijärventie 430 (noin.), Vihti. Huom! Alueella on vähän parkkitilaa, joten yhteiskyytejä suositellaan
mahdollisuuksien mukaan. Autoja voi parkkeerata osoitteeseen Nurmijärventie 430 (noin.), Vihti punaisten latojen
kohdalle tai oman harkinnan mukaan Luhtalantien tai Nurmijärventie varteen. Paikalla opastekyltit. 
Milloin? la 10.9.2022 klo 10–13 
Kenelle? Kaikki tervetulleita! 
Mitä mukaan? Säänmukainen varustus ja kumisaappaat

Lisätietoja:

Virve Ståhl 
pohjavesiasiantuntija,
hankekoordinaattori 
virve.stahl@luvy. 
050 447 4993

Heidi Nieminen 
Vihdin Luonto ry 
heidi.nieminen@pau. 
050 340 3217

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja
metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila,
Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).
Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan
edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
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Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa! 
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa
lähivesiin.
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VALUME-hankkeen tuottama kaksitasouoma-materiaali saatavilla nyt
Vesientila-portaalissa
syys 16, 2022 | VALUME, Vesistöjen kunnostus ja hoito

Maasojan kaksitasouoman tulvaterasseille on kehittynyt kasvillisuutta, joka auttaa sitomaan ravinteita ja kiintoainesta. Uoman
kasvillisuus myös tukee luonnon monimuotoisuutta. (LUVY / Virve Ståhl)

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME-hanke tuotti kevään aikana maanviljelijöille ja
maanomistajille kaksitasouomaesitteen, joka on nyt julkaistu myös Vesientila.-portaalissa.

Kaksitasouoma-sivulla kerrotaan yleisesti kaksitasouoman rakenteesta, rakennuttamisesta, hoidosta, rahoituksesta sekä
sen hyödyistä ja haitoista. Kaksitasouoma voi oikealla suunnittelulla ja toteutuksella olla sekä vesistöystävällinen
vaihtoehto että peltoalueiden tulvaherkkyyden helpottaja. Näin ollen kaksitasouomasta hyötyvät sekä vesistöt että
maanviljelijät. 

Kaksitasouoma koostuu syvemmästä pääuomasta sekä sen toisella tai molemmilla puolilla olevista tulvatasanteista.
Tulvatilanteessa vesi nousee kapeasta uomasta tulvatasanteille, eikä siten yhtä herkästi tulvi pelloille, kuten
tavanomaisessa uomassa. Kesäaikaan vesi laskee kaksitasouomassa sen syvimpään pääuomaan ja kasvillisuutta alkaa
kehittyä tulvatasanteilla. Tämä kasvillisuus vähentää eroosiota uomassa ja voi myös sitoa kiintoaineita ja ravinteita
vedestä, mistä alavirrassa olevat vesistöt kiittävät. Tulvatasanteiden kasvillisuus auttaa myös lisäämään luonnon
monimuotoisuutta verrattuna tavanomaiseen uomaan. Tästä hyötyvät esim. hyödylliset pölyttäjät.

Painettua esitettä on hankkeen puitteissa jaettu erilaisissa tapahtumissa, kuten pellonpiennartilaisuudessa ja
infotilaisuuksissa. Esitteitä on myös toimitettu alueen kunnille. Nyt esiteen sähköinen versio on myös vapaasti ladattavissa
Vesientila-portaalissa. ”Painetulla kaksitasouomaesitteellä on ollut menekkiä, joten uusi painatus on pian ajankohtainen”,
kertoo VALUME-hankkeen hankekoordinaattori Virve Ståhl LUVYsta. Kaksitasouomaesitteestä ollaan myös toteuttamassa
ruotsinkielinen käännös myöhemmin LUVYn koordinoimassa LUMME-hankkeessa.

VALUME-hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu vesienhallintarakenteita pilottialueilla Vihdin Maasojalla, Isolla
Myllylammella sekä Kirkkonummen Alhonsuolla. Suurin osa suunnitelmista saatiin toteutettua, mutta työtä on vielä
LUVYn tulevaisuuden hankkeissakin. VALUME-hanke päättyy lokakuussa ja hankkeen loppusuoralla on vielä odotettavissa
sähköisen kosteikonseurantalomakkeen julkaisu, Iso Myllylammen kohteen vedenlaadun seurantaa sekä kosteikkoretki
Maasojan kosteikolle.

Lisätietoja:

Virve Ståhl 
pohjavesiasiantuntija, hankekoordinaattori 
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virve.stahl@luvy. 
050 447 4993

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja
metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila,
Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).
Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan
edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa! 
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa
lähivesiin.
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Kansalaishavaintoja kosteikkojen ja vesistöjen tilasta voi ilmoittaa
sähköisillä lomakkeilla
syys 30, 2022 | VALUME, Vesistöjen kunnostus ja hoito

Risupakanjoen kosteikon kasvillisuus on jo hyvin kehittymässä toisena kesänä kaivuun jälkeen. (LUVY / Virve Ståhl)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME
-hankkeessa on sähköistetty kosteikon hoito- ja seurantalomake, jolla kiinteistönomistajat voivat seurata lähikosteikkonsa
tilaa. Yhdistyksessä otetaan myös mielellään vastaan kansalaisten tekemiä vedenlaadun havaintoja, joita voi ilmoittaa
osoitteessa ilmoitavedenlaatu.luvy..

Kosteikkojen perustaminen ja seuranta on arvokasta luonnonhuoltotyötä. Kosteikot tarjoavat monipuolisen
elinympäristön monille kasveille ja eliöille. Kosteikot torjuvat rehevöitymistä pidättäen kiintoaineita ja ravinteita.
Toimiakseen hyvin kosteikot tarvitsevat seurantaa ja kunnossapitoa. Kosteikon seuranta myös antaa tärkeää tietoa
kosteikon kehittymisestä ja hoidon tarpeesta. Lomakkeelle merkittäviä tietoja ovat mm. kasvillisuuden määrä ja lajisto,
pinta-ala, veden korkeus ja eläimistö.

Kosteikon seurantaa varten LUVYn Hiidenveden kunnostus -hankkeessa on kehitetty paperinen kosteikon hoito- ja
seurantalomake. VALUME-hankkeessa lomake sähköistettiin ja luotiin tietokanta tiedon keräämistä varten.
Kosteikonhoitolomake löytyy Vesientila.-sivustolta. Lomake täytetään verkossa ja kerätyt tiedot tallentuvat tietokantaan.
Lomakkeen voi myös tulostaa PDF-muodossa. Kiinteistönomistajia kannustetaan kokeilemaan lomaketta ja keräämään
tietoa lähikosteikostaan. Kaikki kerätyt tiedot ovat arvokasta tietoa nykyisille ja tuleville LUVYn kunnostushankkeille.

Ilmoita vedenlaatu -sivu on kehitetty, jotta vapaaehtoiset vedenlaadun seurantatulokset saataisiin kaikkien nähtäväksi ja
hyödynnettäväksi. Nämä epäviralliset vedenlaatutulokset ovat myös arvokasta taustatietoa esimerkiksi
kunnostussuunnitelmaa ja kunnostuksen suunnittelua tai vedenlaadun raportointia ja seurantaa varten. Kerättävät tiedot
voivat olla esimerkiksi happi-, näkösyvyys- tai lämpötilatuloksia, jään tai lumen paksuus tietoja tai silmämääräisiä arviota
sinilevien runsaudesta.

Ilmoita vedenlaatu -sivu on ilmainen ja kaikille avoin palvelu. Mikäli haluaa ilmoittaa vedenlaatutuloksia tulee ottaa yhteys
LUVYyn, niin saa tunnukset, joiden avulla pääsee kirjaamaan ja tutkimaan tallennettuja tuloksia. Vedenlaatutulosten
katseluun ei tarvitse tunnuksia.

“Sähköisiä ilmoitustapoja kansalaisille kerääntyvälle vesistöihin ja vesienhoitoon liittyvälle tiedolle on nykyisin jo useampia.
Toivomme, että tietoisuus palveluista lisääntyy ja saamme niiden kautta käyttöömme arvokasta tietoa kentältä.” toivoo
hankekoordinaattori Virve Ståhl.

Lisätietoja:
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Virve Ståhl 
pohjavesiasiantuntija, hankekoordinaattori 
virve.stahl@luvy. 
050 447 4993

Vesienhallintaa Länsi-Uudellamaalla maa- ja metsätalousalueilla – VALUME -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan maa- ja
metsätalousalueiden vesienhallinnan toimenpiteitä Länsi-Uudellamaalla.  

Hanketta rahoittavat Hiidenveden kunnostus -hankkeen ja Siuntionjoki 2030- vesistövision kautta kunnat Inkoo, Karkkila,
Kirkkonummi, Lohja, Siuntio, Vihti ja Loppi. Hiidenveden kunnostushankkeen sopimusrahoittajia ovat lisäksi Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).
Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan
edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä
Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota
vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut
Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -
vesistövisiota.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa! 
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa
lähivesiin.



95 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 24/2022

20.9.2022 VALUME-hanke edistää vesienhallintaa ja aktivoi maanomistajia – Vesistökunnostusverkoston uutiskirje

https://www.vesi.fi/vesistokunnostus-uutiskirje/valume-hanke-edistaa-vesienhallintaa-ja-aktivoi-maanomistajia/ 1/3



Liite 7. Vesistökunnostajan uutiskirjeen juttu 
(1/3)



96 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 24/2022

20.9.2022 VALUME-hanke edistää vesienhallintaa ja aktivoi maanomistajia – Vesistökunnostusverkoston uutiskirje

https://www.vesi.fi/vesistokunnostus-uutiskirje/valume-hanke-edistaa-vesienhallintaa-ja-aktivoi-maanomistajia/ 2/3

Liite 7. Vesistökunnostajan uutiskirjeen juttu 
(2/3)



97 .

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, julkaisu 24/2022

20.9.2022 VALUME-hanke edistää vesienhallintaa ja aktivoi maanomistajia – Vesistökunnostusverkoston uutiskirje

https://www.vesi.fi/vesistokunnostus-uutiskirje/valume-hanke-edistaa-vesienhallintaa-ja-aktivoi-maanomistajia/ 3/3

Liite 7. Vesistökunnostajan uutiskirjeen juttu 
(3/3)



Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 
Västra Nylands vatten och miljö rf

PL 51, 08101 Lohja 
Puh. 019 323 623

vesi.ymparisto@luvy.fi 
www.luvy.fi

ISBN 978-952-250-270-4  
ISSN 1798-2677


	Kirjanmerkki 23
	1	Yhteenveto
	2	Hankkeen lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä 
	3	Toteutus 
	3.1	Hankkeen toimenpiteet
	3.1.1	Vihdin Maasoja
	3.1.2	Kirkkonummen Alhonsuo
	3.1.3	Vihdin Iso Myllylampi
	3.1.4	Pellonpiennartilaisuudet 
	3.1.5	Kosteikkoretki
	3.1.6	Kahvimaan luhtakosteikko




	4	Yhteistyö ja sidosryhmätyöskentely
	5	Viestintä
	6	Hankkeen tuotokset
	6.1	Vesienhallintasuunnitelma ja valuma-aluetarkastelut
	6.2	Toteutuneet kohteet
	6.3	Kaksitasouoma-esite
	6.4	Sähköinen kosteikon hoito- ja seurantalomake


	7	Tulokset
	8	Hankkeen hyöty
	9	Toiminnan jatkuvuus
	10	Projektin rahoitus
	11	Hankkeen toteutus numeroina
	Lähteet
	Liitteet



