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siin liittyvänä on alueelta etsitty myös metsäluon-
non monimuotoisuuskohteita . Ne ovat sellaisia, joita 
maanomistaja voisi halutessaan hoitaa tai suojella 
metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitoon suun-
natun valtakunnallisen, vapaaehtoisen METSO-oh-
jelman keinoilla .

Yleissuunnittelussa pyritään löytämään luontaisia 
paikkoja, joihin olisi mahdollista toteuttaa kosteikko 
niiden rakentamiseen tarkoitetulla ei-tuotannollisten 
investointien tuella ja ylläpitää monivaikutteisten 
kosteikkojen hoitotuella . Suunnitelmaan on otettu 
mukaan myös sellaisia kosteikkoja, jotka eivät täytä 
tämän hetkisiä tukiehtoja . Ne ovat kuitenkin sellai-
sia kohteita, joihin luontaisesti vesi kerääntyy ja niitä 
ainakin usein voi hoitaa ympäristötuen erityistuella . 

Yhtenä yleissuunnittelun päämääränä on suunna-
ta vesiensuojelun edistämiseen tarkoitettuja tukia 
parhaiten soveltuville kohteille . Samalla innostetaan 
viljelijöitä ja metsänomistajia luontoarvojen ylläpitoon 
ja hakemaan niihin tarkoitettuja tukia tai korvauksia . 
Esitettyjen toimenpiteiden toteutus on aina vapaaeh-
toista eikä kohteen näkyminen suunnitelmakartois-
sa velvoita maanomistajaa mihinkään . Suunnittelun 
tarkoituksena ei ole kartoittaa harvinaisia lajeja eikä 
kaikkia mahdollisia kohteita, vaan tuoda monipuoli-
sesti esiin seudulle tyypillisiä esimerkkikohteita . Kes-
keisenä tavoitteena on myös parantaa viranomaisten, 
neuvojien ja viljelijöiden välistä vuorovaikutusta sekä 
luoda paikallista tahtoa vesiensuojelun ja luonnon 
monimuotoisuuden edistämiseen . Suunnitelma on 
laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotta 
etenkin paikallinen näkemys ja tietämys saatiin mu-
kaan . 
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1    Johdanto
Maatalousalueiden yleissuunnittelua on tehty jo vuo-
sia eri teemojen puitteissa . Suuntaus on ollut koko 
ajan kohti yhä kattavampaa alueellista suunnitte-
lua . Erityisesti vesiensuojelussa on nähty valuma-
aluekohtainen suunnittelu tärkeänä . Vuonna 2009 
yleissuunnitteluun tulivat mukaan metsäluonnon 
monimuotoisuus ja metsäalueiden vesiensuojelu . 
Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäris-
tökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 
(31 .12 .2009 asti Lounais-Suomen ympäristökeskus) 
sekä Lounais-Suomen metsäkeskus käynnistivät 
metsäluonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu-
hankkeen, jossa metsäalueiden suunnittelu kulkee 
yhtä matkaa maatalouspuolen yleissuunnittelun 
kanssa . Esimerkiksi kosteikkoihin ja muihin kosteisiin 
elinympäristöihin liittyvässä vesiensuojelutoimenpi-
teiden suunnittelussa ja toteutuksessa on etua, jos 
yhdistetään sekä maatalous- ja metsäalueiden toimia 
samalla valuma-alueella .

Kosteikot vähenevät koko ajan ja niiden säilyttäminen 
ja rakentaminen edistää sekä maaseutuympäristön 
että metsäalueiden luonnon ja maiseman monimuo-
toisuutta . Hyvin toteutettu kosteikko oikeassa paikas-
sa vähentää ravinnevalumia ja tarjoaa elinympäristön 
monille kasvi-, lintu- ja eläinlajeille . Maatalouden ra-
vinnekuormituksen vähentämisessä ja tulvavirtaami-
en tasaajina kosteikoilla on merkitystä . 

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan ympäristön 
lajirikkautta, erilaisten elinympäristöjen kirjoa ja mai-
seman moni-ilmeisyyttä . Lähes neljäsosa Suomen 
luonnonvaraisista eliöistä elää maatalous- ja kulttuu-
riympäristöissä ja uhanalaisista eliölajeista näitä pe-
rinneympäristöjä suosii jopa 28 prosenttia . Luonnon 
monimuotoisuus koostuu lukuisista tekijöistä . Ilmasto, 
maaperä, maataloustuotanto ja muu ihmisen toiminta 
ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen siihen, miten 
monimuotoiseksi maaseutualue ja sen lajisto on vähi-
tellen muotoutunut . Luonnon ohella myös kotieläimet 
ja viljelykasvit ovat osa monipuolista ympäristöä ja 
vaihtelevaa maaseutumaisemaa . 
 
Tässä yleissuunnitelmassa on kartoitettu Uskelanjoen 
yläosan maatalousympäristöstä ja osin metsäalueil-
takin lähinnä kosteikkokohteita . Lisäksi alueella on 
päivitetty vuonna 2000 julkaistua suojavyöhykkei-
den yleissuunnitelmaa . Samaan suunnitteluproses-
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2    Suunnittelualue
 
Yleispiirteitä

Uskelanjoen vesistö sijaitsee Lounais-Suomen ran-
nikolla, yhdellä maamme vanhimmista ja tehokkaim-
min viljellyistä maatalousalueista . Vesistö sijaitsee 
Someron ja uuden Salon kaupunkien alueella . Sen 
alkulähteet ovat Someron Reksuolla sekä Kiikalan 
harjualueella . Vesistön latvaosat Rekijoki, Terttilänjoki 
ja Hitolanjoki yhdistyvät Salon Rekijoella Uskelanjoe-
ksi, johon myöhemmin yhtyvät Kurajoki Perttelissä ja 
Vähäjoki Salon keskustassa . Vanhan Salon kaupun-
gin alueella Uskelanjokea kutsutaan myös Salonjoe-
ksi, joka laskee lopulta Halikonlahden pohjukkaan .

Uskelanjoen valuma-alueella on runsaasti peltoja ja 
hyvin vähän järviä . Valuma-alueen 566 km2 pinta-
alasta 46 % on maatalousmaata ja 48 % metsätalo-
usmaata, mutta osuudet vaihtelevat eri osavaluma-

alueiden kesken . Suurin pelto-osuus on Uskelanjoen 
yläosan ja Rekijoen valuma-alueilla, joilla pelto-osuus 
on yli 50 %, kun taas metsävaltaisinta on Terttilänjo-
en latvaosissa . Järvien ja muiden vesistöjen osuus 
valuma-alueen pinta-alasta on vain 0,8 % . Suurimmat 
järvet alueella ovat Halkjärvi (197 ha), Valkee (32 ha), 
Pitkusta (23 ha) ja Vähä-Pitkusta (12 ha) Terttilänjoen 
valuma-alueella Somerolla sekä Lammenjärvi (27 ha) 
Vähäjoen valuma-alueella Salossa . 

Uskelanjoen virtaama Kaukolankoskessa joen ylä-
osassa on keskimäärin noin 5 m3/s, mutta virtaaman 
vuodenaikainen vaihtelu on suurta . Tehokkaasta oji-
tuksesta sekä järvien ja kosteikkojen puuttumisesta 
johtuen joen latvaosat ja sivu-uomat ovat ajoittain 
hyvin kuivia, mutta toisaalta tulvat vaivaavat keväisin 
ja syksyisin monin paikoin . Pahimpia tulva-alueita 
ovat Uskelanjoen suu Salon keskustassa, Halkjärven 
purku-uoma ja Hitolanjoen Pyölinkulma .
 

Hitolanjoen peltoaukeaa. Kuva: Anni Karhunen
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Alueen maaperä on eroosioherkkää ja sortumat ovat notkoissa tavallisia. Kuva: Irma Kemppainen



8     |   Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2011

Maa- ja kallioperä sekä maiseman 
synty
Maanpinnan muodot ja rakenne ovat Salon ja Some-
ron seudulla jääkauden muodostamia . Aluksi man-
nerjää rouhi pääasiassa graniittisista syväkivilajeista 
muodostuneen kallioperän murroksille ja höyläsi kor-
keat kalliomäet pyöreiksi . Sen jälkeen mannerjään 
reunoihin ja jäätikköjokiin kasautui laajoja sora- ja 
hiekkakerrostumia . Lopuksi jäätikkö jätti jälkeensä 
Salon seudulla yleisesti yli 10 metriä – paksuimmil-
laan jopa 80 metriä – paksun savipatjan, joka täytti 
rotkot ja maankuoren ruhjeet .

Uskelanjokilaakso itsessään poikkeaa syvine notkoi-
nen tästä ympäröivästä savitasangosta: Joen vesivir-
rat ovat uurtaneet pehmeään saveen kiemurtelevan ja 
jyrkkärantaisen jokiuoman . Jokien ja purojen töyräät 
sekä hieta- ja hiesupitoiset, helposti sortuvat maalajit 
ovat erittäin herkkiä eroosiolle . Uskelan maanviere-

mät, ”vyöryvä savi”, ovatkin kuuluisia koko maassa . 
Suurimmat sortumat ovat vieneet hehtaareittain ran-
tapeltoja ja 1800-luvun alussa peräti melkein Uskelan 
vanhan kirkon . 

Valuma-alueen kumpuilevat savikot on kauttaaltaan 
raivattu pelloiksi, mutta joen jyrkkiä notkorinteitä on 
pystytty käyttämään hyödyksi ainoastaan karjan lai-
dunmaana . Uskelanjokilaakso yhdessä Halikonjoki-
laakson kanssa on luokiteltu arvokkaaksi maisema-
kokonaisuudeksi, jonka maisema-aluetta luonnehtivat 
avonaisuus ja intensiivinen viljely . Tyypillisiä alueelle 
ovat vaihtelevasti jokea kohti viettävät viljely- ja laidun-
alueet sekä peltojen yläpuolelle kohoavat kalliomäet . 
Lisäksi valuma-alueen maisemaa monipuolistavat 
paikoin jyrkkäpiirteisetkin, moreenipeitteiset mänty-
kankaat ja rehevät lehdot .

Tyypillistä Uskelanjoen alueen maisemaa Rekijoen taajaman lähellä moneen suuntaan viettävine rinteineen ja ojanotkoineen.  
Kuva: Irma Kemppainen
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Luontoarvot

Uskelanjoen valuma-alueella on runsaasti merkittäviä 
luontokohteita, mukaan lukien niin itse jokilaakson ai-
nutlaatuiset perinnemaisema-alueet kuin latvaosissa 
sijaitsevat arvokkaat harju- ja suoalueet . Monia koh-
teita on inventoitu ja niille on laadittu hoitosuosituksia .
Veden liikkeiden, maanvyörymien ja jyrkkien rinteiden 
aiheuttamat jatkuvasti muuttuvat ympäristöolot sekä 
pitkään jatkunut niitto- ja laidunkäyttö ovat vuosisa-
tojen aikana synnyttäneet Uskelanjoen laaksoihin 
erikoisen ja monipuolisen lajiston . Maatalouden ko-
neellistuminen ja viljan viljelyn voitto laiduntamises-
ta ovat kuitenkin tehneet jokivarsista joutomaata ja 
vanhat laidunmaat ovat kasvaneet umpeen vieden 
mukanaan useita kasvi- ja hyönteislajeja . Niittykuk-
kien, päiväperhosten ja perinnemaisemien katoami-
seen havahduttiin vasta 90-luvulla ja monia lajistoon, 
maankäytön historiaan ja rakennuskantaan liittyviä 
tutkimus- ja kehittämishankkeita käynnistettiin .

Laajoilla alueilla nähdään vieläkin merkkejä laidun-
nuksesta . Nimenomaan Rekijokilaakson Häntälän-
Talvisillan alueilla avoimet niityt, puoliavoimet laidun-
rinteet, hakametsiköt ja lehtomaiset metsälaitumet 
ovat säilyneet erityisen pitkään ja laidunnus on par-
haimmilla alueilla jatkunut jopa keskeytyksettä, mikä 
näkyy alueen biologisena ja maisemallisena moni-
muotoisuutena . Rekijoen laaksoalue on Suomessa 
ainutlaatuinen, laaja ja maankäytöltään yhtenäinen 
perinnemaisemakokonaisuus . Se on maan laajin 
tuoreiden niittyjen kokonaisuus ja monien harvinais-
ten lajien esiintymisalue . Uhanalaisista lajeista mm . 
pikkuapolloperhosta ja liito-oravaa on tavattu Uske-
lanjoen valuma-alueella .

Hyyppärlän harjualue Kiikalassa on osa Kolmannen 
Salpausselän reunamuodostumaa . Alueen monipuoli-
nen luonto koostuu harjuista, soista, lähteistä, järvistä 
(esim . Halkjärvi) sekä laskujoettomista lähdejärvistä, 
puroista ja kallioista . Harjualueella sijaitseva Kultaläh-

Uskelajoen valuma-alueen yläosan purot ovat kirkasvetisiä, mutta 
useimmissa uomissa vesi on savisameaa. Kuvat: Anni Karhunen
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de puroineen kuuluu esimerkiksi Etelä-Suomen suo-
jelullisesti arvokkaimpiin lähteisiin ja lähteestä alkava 
puro on noin kilometrin matkalta täysin luonnontilai-
nen . Pohjavesien merkitys alueella on tietenkin suuri 
ja tärkeänä vedenhankinta-alueena alue kuuluu suo-
jeltuihin pohjavesialueisiin . Rekijoen latvalla sijaitseva 
Reksuo on laaja ja edustava kermikeidas, joka kuuluu 
valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan . Pienem-
piä Natura 2000 –verkostoon kuuluvia alueita ovat 
Helvetinkorpi, Kuivaskosken niitty ja Ylijoen laidun 
Salossa . Myös vanhan Salon kalliot ovat luokiteltu 
arvokkaiksi kallioalueiksi .                                                                                                                
   

Vedenlaatu

Vesi Uskelanjoessa on korkeasta savipitoisuudesta 
johtuen hyvin sameaa, ja veden korkeat ravinnepitoi-
suudet sekä ajoittain huono hygieeninen tila aiheutta-
vat ongelmia vedenlaatuun . Yleisen käyttökelpoisuus-
luokituksen mukaan vedenlaatu Uskelanjoessa on 
välttävää, lukuun ottamatta Terttilänjokea ja voimak-
kaasti rehevöitynyttä Halkjärveä, jossa vedenlaadun 
on määritelty olevat huono . 

Merkittävämpiä pistekuormittajia ovat Someron jäte-
vedenpuhdistamo Terttilänjoen latvalla Mustjoella ja 
Kiikalan jätevedenpuhdistamo Hitolanjoella . Melko 
suuresta jätevesikuormituksesta huolimatta alueen 
suurin vesistökuormittaja on ehdottomasti maatalo-
udesta peräisin oleva hajakuormitus . Suuri peltopin-
ta-ala, intensiivinen viljanviljely ja saviperäinen maa 
aiheuttavat voimakasta eroosiota ja ravinteiden huuh-
toutumista . Uskelanjoen Saaristomereen kuljettama 
ravinnekuorma on lähes 40 tonnia fosforia ja yli 400 
tonnia typpeä vuodessa .
            
Maatalouden suojavyöhykkeitä on perustettu eri-
tyisesti Haukkalaan, Pertteliin, Rekijoen kylään ja 
Halkjärven seudulle, mutta ne olisivat tarpeellisia niin 
Uskelanjoen pääuoman kuin Rekijoen, Terttilänjoen ja 
Hitolanjoen rantapelloilla . Kosteikkoja Salon seudulla 
on perustettu jonkin verran mm . Rekijoen sivuojiin 
sekä Perttelin entisen kunnan alueelle . Kiikalan Hito-
lanjoelle on tehty jo yksi kosteikko ja toinen on vireillä .

Ihmisen toiminta

Uskelanjokilaakso on maamme pisimpään asuttuja 
alueita ja siksi myös historiallisesti merkityksellinen 
valuma-alue . Alueella on tehty runsaasti esihistori-
allisia löytöjä, jotka kertovat asutuksen saapuneen 
Salon seuduille jo jääkauden jälkeen kivikaudella . Jo 
rautakaudella Halikonlahti oli tärkeä kauppakeskus ja 
alueen läpi kulkeva Hämeen härkätie, Kuninkaantie 
sekä näitä yhdistävä Hiidentie tärkeitä kauppareit-
tejä . Keskiajalla Uskelanjoella toimi useita jauho- ja 
sahamyllyjä ja 1900-luvun alussa joen tarjoamaa 
vesivoimaa alettiin käyttämään sähköntuotantoon . 
Uskelanjoki on ollut myös tärkeä väylä tukinuitolle . 
Valuma-alueen rikkaudesta kertovat vielä nykypäi-
vänäkin seudulle tyypilliset vauraat maatilat ja vanhat 
kartanot .
 
Ihminen on kuitenkin myös muokannut Uskelanjokea 
omiin tarkoituksiinsa soveltuvaksi: uomia on ruopattu, 
koskia perattu ja ojia kaivettu vedenkulun ohjaami-
seksi . Suurin järjestely on ollut Kiikalan Kurajärven 
kuivattaminen 1950-luvulla . Hiljattain jokilaakson 
rauhaa on häirinnyt mm . moottoritie E18 rakennus-
työmaa . Uskelanjoen alueella on myös suuri mer-
kitys virkistyskäytössä: Jokialueet ovat arvokkaita 
ulkoilualueita, ja Uskelanjoelle on suunnitteilla laaja 
melonta- ja patikkareitistö .
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Metsitys on muuttanut maisema melko lailla, niin kuin tulevaisuuden hakkuutkin tekevät. Kuva: Irma Kemppainen
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3    Suunnittelutyö 

Alueen valinta

Uskelanjoen alue valittiin kosteikkojen ja luonnon 
monimuotoisuuden suunnittelualueeksi luonteva-
na jatkona Halkjärven ja Kiikalan ja Suomusjärven 
suunnitelmille, jotka julkaistiin vuonna 2009 . Kartta 
1) .Suunnittelun painopisteeksi tuli kosteikkojen kartoi-
tus alueen suurten korkeuserojen, vaihtelevan maise-
man ja peltovaltaisuuden vuoksi . Uskelanjoella myös 
maatalouden vesiensuojelukeinojen tarkasteluun on 
tarvetta . Lisäksi luonnon monimuotoisuusarvoja on 
Uskelanjoelta jo aiemmin laajasti kartoitettu . 

Yleissuunnitteluhankkeisiin kuuluu aina ohjausryh-
mä, joka seuraa työn etenemistä . Ensimmäisessä 
ohjausryhmän kokouksessa olivat mukana maata-
loustuottajien edustajat, ProAgrian edustajat, Var-
sinais-Suomen  ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoi-
ma, osaaminen ja kulttuuri vastuu-alueen edustajat 
(31 .12 .2009 asti Varsinais-Suomen TE-keskus) ja 
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen (31 .12 .2009 
asti Lounais-Suomen ympäristökeskus) edustajat . 
Lisäksi ohjausryhmässä oli mukana Metsäkeskuksen, 
Metsähallituksen, Salon kaupungin ympäristötoimen, 
Someron vesiensuojeluyhdistyksen sekä Varsinais-
Suomen ELY:n kalatalousyksikön edustajat .  Ohjaus-
ryhmä kokoontui kahdesti .

Esiselvitys 

Suunnittelutyön ensimmäisessä vaiheessa, esiselvi-
tyksessä tarkasteltiin seudun luonnon- ja kulttuuriym-
päristöä . Siinä käytettiin jo olemassa olevaa inven-
tointitietoa ja ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja . 
Esitietomateriaali koski muun muassa maankäyttöä, 
maaperää, inventoituja pienvesiä, perinnemaisemia, 
muinaismuistoja ja kulttuuriympäristöjä . Huomioiduksi 
tulivat myös merkittävät pohjavesi- ja suojelualueet, 
Natura 2000 – alueet, uhanalaisten lajien esiinty-
misalueet sekä nykyiset maatalouden ympäristötuen 
erityistukikohteet. Vanhat venäläiset topografikartat 
valaisivat vanhaa maankäyttöä . Ennen maastokäyn-
tejä tarkasteltiin aluetta myös ilmakuvien kautta, jotka 
myös antoivat hyvää tietoa siitä, mille alueille suun-
nittelussa ainakin kannattaa keskittyä . 
  

Tiedotus

Yleissuunnittelun alkamisesta tiedotettiin kaikille alu-
een viljelijöille kirjeitse alkusyksyllä 2009 .  Siinä esi-
teltiin sekä maatalouden yleissuunnittelua että MET-
SO-yhteistoimintaverkostohanketta . Työn tuloksista 
pidettiin kaikille kiinnostuneille avoin esittelytilaisuus 
tammikuussa 2010, jolloin esillä oli luonnoskartat ja 
METSO-asiat . Tilaisuuteen kutsuttiin maanomista-
jia kirjeitse ja lehti-ilmoituksella .  Tilaisuudessa oli 
osallistujia mukavasti ja hyviä näkemyksiä ja kan-
nanottoja saatiin .  Tilaisuudessa pohdittiin erityisesti 
miten metsäkohteet soveltuvat METSO-keinoilla to-
teutettaviksi ja miten kosteikkoja saataisiin perustet-
tua lisää . Tilaisuuden jälkeen kartat olivat esillä sekä 
maaseututoimistoissa että tuottajien tilaisuuksissa . 
Mediatiedotteet saivat aikaan muutaman pienen lehti-
jutun .  Työstä koostettava julkaisu toimitetaan kaikille 
asianosaisille ja muillekin kiinnostuksen mukaan .

Kosteikkojen kartoitus

Kosteikkojen kartoituksen teki suunnittelija Irma 
Kemppainen . Ensisijaisena tavoitteena oli etsiä kos-
teikkorakentamiseen tarkoitetun tuen ehtojen täyt-
täviä kohteita . Kosteikkopaikkoja kartoitettiin niiltä 
valuma-alueilta, joilla pellon määrä on yli 20 % ja 
johon voisi rakentaa niin suuren kosteikon tai altaan, 
joka olisi kooltaan vähintään 0,5 % valuma-alueen 
koosta ja pidättäisi mahdollisimman tehokkaasti maa-

Kulleroa tavataan edelleen paikoitellen Uskelanjoen rinneniityillä. 
Kuva: Kimmo Härjämäki
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talousalueilta tulee kuormitusta . Tällaisia mahdollisia 
kohteita selvitettiin kartoilta ennen maastokäyntejä . 
Maastokäynneillä ja maaomistajien ehdotuksista tuli 
luonnollisesti monia muitakin kohteita mukaan . Kaikil-
la eivät tukiehdot täyty, mutta useilla voitaisiin saada 
ainakin jonkin verran vesiensuojeluhyötyä . Kartoituk-
sessa tarkasteltiin lisäksi luonnon monimuotoisuuden 
ja maiseman kannalta hyviä kosteikkokohteita . 

Kosteikkokartoituksessa maastotöiden apuna hyö-
dynnettiin Suomen ympäristökeskuksen mallinnuk-
sella tuottamia ehdotuksia vesiensuojelukosteikkojen 
paikoista . Mallinnuksessa on määritelty korkeusmal-
lin avulla valuma-alueet, missä havaittiin epätark-
kuuksia . Ehdotetut kosteikot ovat kooltaan noin 2 
% valuma-alueesta ja yläpuolisen valuma-alueen 
maankäytöstä on vähintään 20 % peltoa . Mallis-
sa maankäyttöä on tarkasteltu ympäristöhallinnon 
maankäyttöpaikkatietoaineiston avulla, joka sekin on 
paikoitellen epätarkka . Malli ei ota kantaa siihen, mi-
ten kosteikko tulisi toteuttaa . Mallinnuksen tuottamaa 
tietoa käytettiin lähinnä maastotyön kohdennukses-
sa, mutta maastotyötä se ei missään tapauksessa 
korvannut . Uskelanjoella mallin tuottamat tulokset 
olivat melko yhteneväisiä maastotyön kanssa, mikä 
ilmeisesti johtui suurista korkeuseroista ja pienipiir-
teisestä maastosta .

Karttojen tarkastelua esittelytilaisuudessa. Kuva: Mia Laakso

Luonnon monimuotoisuus-
kohteiden kartoitus

Luontoarvojen kartoittamista ei tällä kertaa painotettu, 
sillä alueella ne ovat jo varsin hyvin inventoitu ja tie-
dossa . Muutamia sellaisia kohteita tuli esiin, joita voisi 
ympäristötuen erityistuella hoitaa ja siten parantaa ja 
säilyttää joko maisema- tai luontoarvoja .

Suojavyöhykkeiden tarve 

Yleissuunnitteluhankkeen yhteydessä päivitettiin 
saman tien vesistöön tai ojiin rajoittuvien peltojen 
kaltevuutta ja mahdollista suojavyöhykkeen tarvetta, 
jota arvioitiin tarkemmin jo vuonna 2000 .  Myös mah-
dollisia vettymisherkkiä ja tulvasta kärsiviä peltoalu-
eita tarkasteltiin ja niille ehdotettiin suojavyöhykettä . 
Suojavyöhykkeitä ei kohdekuvauksissa ole erikseen 
esitelty, vaan ne on osoitettu kartoilla sinisillä pallo-
viivoilla uomien varrella tai muissa kohdissa, joissa 
pellolle perustetusta suojavyöhykkeestä arvioidaan 
olevan vesiensuojeluhyötyä . 

Metsäluonnon monimuotoisuuden 
kartoitus
Maatalousalueiden yleissuunnittelun kanssa sa-
maan aikaa on käynnissä Lounais-Suomen metsä-
keskuksen ja Varsinais-Suomen ELY:n Ympäristö ja 
luonnonvarat vastuualueen yhteishanke, METSO-
yhteistoimintaverkostohanke, jossa on tarkoitus ko-
keilla maatalousalueiden yleissuunnittelumenetelmää 
metsäpuolella ja samalla kehittää suunnittelua . Hank-
keessa myös selvitetään uusien menetelmien mah-
dollisuuksia suunnittelun kohdentamisessa ja mm . 
käsittelemällä olemassa olevia puustotietoja yhdessä 
muun paikkatiedon kanssa .   

Uskelanjoen alueella on alustavien arvioiden mukaan 
runsaasti METSO-kohteita Natura 2000 -alueilla, mut-
ta todennäköisesti niitä löytyy seudulta myös muul-
ta . Metsäkohteiden kartoituksen tuloksia esitellään 
Uskelanjoen alaosan yleissuunnittelun yhteydessä .
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METSO-ohjelmaan otetaan mukaan erityisesti seu-
raavia elinympäristöjä:

Arvokkaat elinympäristöt:
• lehdot
• runsaslahopuustoiset kangasmetsät
• pienvesien lähimetsät
• puustoiset suot
• metsäluhdat ja tulvametsät                                             
• harjujen paahdeympäristöt                                          
• maankohoamisrannikon metsät
• puustoiset perinneympäristöt
• kalkkikallioiden metsät
• metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot

Umpeenkasvanut järvi voi olla vesiensuojelullisesti tärkeä kosteikko ja usein niihin liittyy luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita 
luhtia tai tulvametsiä. Kyynäräjärvi Salon Perniössä. Kuva: Anni Karhunen

Lahopuiden, järeiden lehtipuiden ja uhanalaisten lajien 
esiintyminen parantaa alueen soveltuvuutta METSO:aan.  
Kuva: Kimmo Härjämäki
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METSO-ohjelman toteutuskeinoja:

1 . Määräaikainen ympäristötukisopimus
Tehdään kestävän metsätalouden rahoituslain mukai-
sin ehdoin . Korvaukseen vaikuttaa pinta-ala, hakkuu-
arvo ja mahdolliset hoitotoimet . Korvaus on verotonta 
ja maksetaan yhdellä kertaa . Sopimus tehdään 10 
vuodeksi metsäkeskuksen kanssa, jonka jälkeen met-
säomistaja päättää kohteen jatkokäytöstä .              
                                  
2 . Pysyvä, yksityinen suojelualue
Perustetaan luonnonsuojelulain mukaisin ehdoin . 
Alue säilyy maanomistajalla, mutta sillä ei tehdä met-
sätaloustoimia . Korvaus perustuu puuston hakkuuar-
voon . Myös kohteen hoidosta voi saada korvausta . 
Korvaus on verotonta .

3 . Määräaikainen rauhoittaminen
Tehdään luonnonsuojelulain ehdoin enintään 20 
vuodeksi . Alue rauhoitetaan kokonaan tai tiettyjen 
toimenpiteiden osalta . Korvaus on veroton .

4 . Kohteen myynti valtiolle pysyvään suojeluun
Korvaus perustuu puuston- ja maapohjan arvoon ja on 
metsänomistajalle veroton . Pysyvä ja määräaikainen 
rauhoitus sekä kauppa (kohdat 2-4) hoidetaan alueel-
listen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten(ELY-
keskus)  Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen 
kanssa .

5 . Luonnonhoitohankkeet
Metsänomistaja voi osallistua luonnonhoitohank-
keeseen, jonka avulla hän saa neuvoja ja rahoitusta 
metsäluontokohteen hoitoon ja hoidon suunnitteluun .  
Luonnonhoitohankkeilla oidetaan mm . lehtoja ja har-
jujen paahderinteitä, kunnostetaan lähteitä ja puroja, 
tehdään vesiensuojelutoimia ja laaditaan hoitosuun-
nitelmia maisemallisesti arvokkaille alueille . Luon-
nonhoitohankkeita tehdään useiden maanomistajien 
alueille ja niiden rahoituksesta vastaa metsäkeskus .

Uskelanjoen alueen metsät ovat yleensä peltoaukeita ympäröiviä reunametsiä. Kuva: Irma Kemppainen
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4   Kohteiden luokittelu ja 
suunnittelun tuloksia

Kosteikot ja muut 
vesiensuojelutoimenpiteet

Kosteikkojen päätavoite on yleensä vesiensuojelu . 
Ne puhdistavat valumavesiä hidastamalla veden vir-
taamaa ja pidättämällä näin kiintoainetta ja siihen 
sitoutuneita ravinteita, jotka laskeutuvat kosteikon 
pohjalle . Kasvukaudella kosteikkokasvillisuus käyttää 
myös veteen liuenneita ravinteita, fosforia ja typpeä . 
Vedessä elävät mikrobit muuttavat hapettomissa 
olosuhteissa veden ja pohja-aineksen typpeä typpi-
kaasuksi . Kosteikot edistävät vesiensuojelua myös 
tasaamalla virtaamia ja vähentämällä näin eroosiota 
sekä tulvahaittoja .
 
Suunnitelmassa esitetyt kosteikot ovat seuraavan-
laisia:

Ei-tuotannollisella investointituella rahoitettava 
kosteikko: Kohde-ehdotus on tehty pääsääntöisesti 
vesiensuojeluperusteisesti . Paikka on sopiva valuma-
alueen kokoon nähden riittävän suuren kosteikon pe-
rustamiseen eli kosteikon koko voisi olla vähintään 
0,5 % valuma-alueen koosta, mielellään suurempikin . 
Lisäksi valuma-alueella on peltoa yli 20 % maa-alas-
ta, jolloin pelloilta todennäköisesti tulee kuormitusta . 
Kohde täyttää maatalouden ei-tuotannollisen inves-
tointituen tukiehdot . Kosteikko on myös monivaikuttei-
nen ts . se edistää myös luonnon monimuotoisuutta tai 
parantaa maisemaa . Epärealistisen suuret, vaikkakin 
muuten tukiehdot täyttävät kohteet on luokiteltu seu-
raavaan kategoriaan . Myös kohteet, joissa tukeen 
vaadittava kosteikkoala tulisi yksinomaan viljelyssä 
olevasta pellosta, eivät todennäköisesti toteudu, joten 
niistä on otettu mukaan vain osa . 

Muulla rahoituksella toteutettava kosteikko tar-
koittaa tässä yhteydessä vesiympäristöä, johon on 
mahdollista tehdä toimenpide tai toimenpiteiden yh-
distelmä, jolla edistetään luonnon monimuotoisuuden 
edistämiseen, maisemanhoitoon, tulvien lieventämi-
seen ja virkistyskäytön lisäämiseen liittyviä päämää-
riä . Kosteikko lisää luonnon monimuotoisuutta tarjo-
amalla sopivan elinympäristön erilaisille kasveille ja 
eläimille . Veden virtaamaa tasaavat kosteikot lisäävät 

Ojaan voi tehdä kosteikon vaikka uomaa leventämällä.  
Kuva: Irma Kemppainen

Pienen ojan pohjapato. Niitä voi olla uomissa useita peräkkäin niin, 
että muodostuu pienehköjen altaiden ketju. Kuva: Anni Karhunen
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purovesistöjen merkitystä eliöstön kulkureitteinä, ja 
veden laatua parantavat toimenpiteet hyödyttävät ai-
kaisempaa monipuolisempaa eliölajistoa . Kosteikot 
tarjoavat vesilinnuille uusia pesimispaikkoja ja voivat 
olla samalla oivallisia kasteluveden varastoja . Kos-
teikkojen perustaminen ja ennallistaminen parantaa 
myös alueiden maisemaa ja virkistyskäyttöä, kuten 
lintuharrastusta, metsästystä, kalastusta ja ravustus-
ta . Virtaamien tasoittuminen voi myös mahdollistaa 
uimisen ja melonnan vähäsateisempinakin aikoina . 
Kohde-ehdotus ei täytä tämänhetkisiä kosteikon ra-
kentamiseen tarkoitetun tuen tukiehtoja tai siitä pitäi-
si tukiehtojen täyttymiseksi rakentaa epärealistisen 
suuri . Kohde voi silti olla myös vesiensuojelullisesti 
merkittävä . Kohteelle voi silti olla mahdollista hakea 
lumotukea tai tukea kosteikon hoitoon . 

Suojavyöhyke tarpeellinen: Suojavyöhyke estää 
pintavalunnan kulkeutumisen pelloilta veteen . Kal-
teva tai jyrkkä rantapelto, vettyvä tai tulviva pelto tai 
rantapelto, jossa on sortumia, noroutumia tai notkel-
makohtia ovat paikkoja, joissa suojavyöhykkeistä on 
vesiensuojeluhyötyä .

Kosteikkojen toteuttamisen 
mahdollisuuksia
Kosteikon voi rakentaa useilla erilaisilla tavoilla ja toi-
menpideyhdistelmillä . Rakenteet riippuvat paikasta ja 
käytettävissä olevista resursseista . Suunnitelmassa 
ehdotettuja kohteita voi toteuttaa seuraavilla tavoilla: 

Pohjapato- ja pohjakynnysketju: Se on uomaan 
tehtävien veden pintaa nostavien rakenteiden jono . 
Pohjapadot ja pohjakynnykset voidaan yhdistää myös 
altaisiin tai uoman laajennuksiin . Pohjapadot hidas-
tavat veden virtausta, jolloin kiintoainesta ja niihin 
sitoutuneita ravinteita laskeutuu padon yläpuoliseen 
altaaseen .
          
Laskeutusallas: Laskeutusaltaalla tarkoitetaan kiin-
toaineksen pysäyttämiseen tarkoitettua allasta, jota 
voidaan käyttää myös kasteluveden varastona . Las-
keutusallas on tärkeää muotoilla kaarevaksi, reunoil-
taan loivaksi (ei sortumista) ja ympäristöön sopivaksi . 
Laskeutusallas voi myös sisältää vesikasvillisuutta 
kasvavan matalamman kosteikko-osan, mikä tehos-
taa ravinteiden poistumista vedestä .

Kunnostus tai laajennus: Olemassa olevan ra-
kenteen padon, altaan tai vastaavan kunnostus tai 
kokonaisuuden laajentaminen vesiensuojelun tehos-
tamiseksi . Esimerkiksi rikkoutuneen, vuotavan padon 
korjaus, lisäaltaan rakentaminen tai altaan yläpuoli-
seen uoman virtausta hidastavien patojen tekeminen .

Uoman ennallistaminen: Ennallistamisella voi-
daan tarkoittaa uoman mutkaisuuden palauttamista 
tai uoman kaventamista/laajentamista virtauksen 
muuttamiseksi tai muotoilua tulvatasanteiden ai-
kaansaamiseksi . Ennallistamisella voidaan vähentää 
uomaeroosiota ja hidastaa veden virtaamaa, jolloin 
kiintoainetta ehtii laskeutua uoman pohjalle ja ravin-
teita sitoutua kasvillisuuteen . 

Kartoissa on tässä kartoitettujen kosteikkopaikkojen 
lisäksi esitetyt aiemmissa suunnitelmissa ehdotettuja 
kosteikon paikkoja . Niistä löytyy lisätietoja Uskelan-
joen ja Paimionjeon suojavyöhykkeiden yleissuun-
nitelmissa tai Halkjärven ja Suomusjärvi-Kiikalan 
kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleis-
suunnitelmissa

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden kohteet on merkitty ylei-
sesti enempää luokittelematta, sillä ne ovat suhteel-
lisen vaatimattomia ja useimmiten hoitosuosituksen 
perusteena ovat maisemalliset seikat . Kohteet on kar-
toissa merkinnällä maisema- tai lumokohde-ehdotus 
ja rajaus on suuntaa antava . 

Jos näille kohteille haetaan erityistukia, on tehtävä 
tarkempi rajaus ja kohteen arviointi . Kasvilajistoa ei 
kartoitettu . 

Kartoituksen tuloksia

Suunnittelualueelta löytyi runsaasti mahdollisia kos-
teikkokohteita . Kosteikkojen paikkoja on ehdotettu 
koko alueella yhteensä 111 kpl, joista useat ovat vaih-
toehtoisia ja joissakin on mahdollisuus useammalle-
kin toimenpiteelle . Pääasiassa tarkasteltiin pienimpiä 
sivu-uomia ja pikkuojia, mutta muutama kohde on 
esitetty myös suurimpiin sivujokiin ja pääuomaan . 
Kosteikkojen osalta Uskelanjoen maastonmuodot 
mahdollistavat patojen teon, mutta usein ongelma 
on tukiehtoihin riittävän pinta-ala löytäminen . Jyr-
kissä ja syvissä uomissa kosteikon ala jää helposti 
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liian pieneksi . Tässä suunnitelmassa esitetyt kohteet 
ovat pääsääntöisesti viljelyvaltaisilla alueilla tai niiden 
reunoilla . Mukana on myös joitakin metsäisiä tai suon 
reunoilla olevia seutujen kosteikkoehdotuksia . Metsä-
alueilla kosteikkojen paikkoja ei aktiivisesti kartoitettu, 
joten soveltuvia metsäkosteikkojen paikkoja löytyy 
varmasti lisääkin . Myös maatalousalueilta saattaa 
löytyä lisää sopivia kosteikon paikkoja . Kannattaa 
myös huomioida, että kosteikonpaikkaa osoittava 
merkintä ei ole sijaintitarkka ja usein toimenpiteille 
on pisteen läheisyydessä useitakin sopivia paikkoja . 
Esimerkiksi pohjapatojen sijoittaminen vaatii tarkem-
paa maastotutkimusta ja mittauksia, jotta löydetään 
hyvä rakentamispaikka ja varmistetaan, ettei aiheu-
teta haittaa yläpuolisten peltoalueiden kuivatukselle .  
Uskelajoen alueella on laajalti Natura-alueita ja useat 
kosteikkokohteet sijaitsevat niillä, mikä on otettava 
huomioon . Asia ei välttämättä estä kosteikon raken-
tamista, mutta voi rajoittaa esimerkiksi kulkutien tekoa 
alueelle, kaivuutöitä tai  massojen läjittämistä . 

Laskeutusallas voi olla yksinkertainen muotoiltu allas. Sitä voidaan käyttää myös kasteluveden varastointiin. Kuva: Anni Karhunen

Vettynyt pellon alareuna sopisi suojavyöhykkeeksi.  
Kuva: Anni Karhunen
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Kartat kattavat yleissuunnittelualueesta ne osat, joilta 
kosteikko- ja luonnon monimuotoisuuskohteita löy-
tyi (Kartta 2) . Karttamerkinnät ovat yleispiirteisiä ja 
varsinaisessa erityistuen tai ei-tuotannollisen inves-
tointituen hakuvaiheessa alueet rajataan tarkemmin 
ottaen huomioon mm . hoidon järjestämiseen liittyvät 
seikat . Merkinnät kartoissa eivät useinkaan noudata 
tilarajoja . Ympäristötuen erityistuissa, samoin kuin 
muissa maataloustuissa, maa-alueita voidaan vuok-
rata omaan käyttöön ja saada hoidolle tukea . 

Rekijoessa olevassa levennyksessä veden virtaus hidastuu ja lietettä laskeutuu. Allasta voisi laajentaa sitä ympäröiville tulva-tasanteille 
vaikka patoamalla, jos se ei aiheuta pellolle tai laitumelle kuivatushaittaa. Kyseessä on kuitenkin vesistö, joten lupa-asiat on selvitettävä 
ensin. Kuva: Anni Karhunen
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Kartta 2.  Karttalehtien sijoittuminen suunnittelualueelle
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TAULUKKO 1 . Kosteikkokohteet . Taulukossa valuma-alueen koko, peltoprosentti ja kosteikon vähimmäiskoko, jos se on muuten tukikel-
poinen . Vähimmäiskoko on kuitenkin 0, 3 ha, joka voi muodostus useammasta osasta, jotka vähintään 0,05 ha .

Kohdenro Kohteen nimi Kosteikon
 vähimmäiskoko/ha

Valuma-
alue/ha

Pelto-
prosentti

301 Pitkäjärveen laskeva Tiilitehtaanoja 1,27 254 63

302 Joranoja 1,43 286 50

303 Paskoja-Joranoja 4,58 916 62

304 Simpanlähteenoja 0,13 26 67

305 Piispunojan latvat 0,36 72 21

306 Piispunoja 1,80 359 32

307 Piispunojan sivu-uoma 2,28 456 39

308 Piispunoja, Syväoja 3,04 607 41

309 Pusulajärveen laskeva ojarotko 0,61 122 85

310 Raapalannotko 0,53 106 73

310 Raapalannotko 0,23 45 77

311 Silakkakakku 0,38 76 91

311 Silakkakakku 0,28 55 93

312 Murronoja 0,55 110 81

313 Häntälänjoki 0,57 114 44

314 Unkinoja 0,10 20 87

315 Häntälänjoen latvahaarat 1,61 321 58

316 Häntälänjoen latvahaarat 1,35 270 54

317 Häntälänjoen latvahaarat 0,64 128 64

318 Poikkoja, Hingistönkulma 0,25 50 67

319 Pienoja 0,45 89 74

320 Ruopojaan laskeva sivuoja 0,16 32 63

321 Myllyoja 1,16 231 72

322 Ahtelanoja 0,76 151 48

323 Ahtelanoja 0,70 140 45

324 Poikkojan sivuoja 0,60 119 62

325 Poikkoja 2,73 545 58

326 Poikkoja 4,64 928 63

327 Mustjoen latvat 1,37 274 73

328 Mustjoen latvat 0,37 73 64

329 Mustjokeen idästä laskevia ojia 0,61 122 74

330 Mustjokeen idästä laskevia ojia 0,36 71 86

331 Mustjokeen idästä laskevia ojia 0,22 43 54

332 Mustjokeen idästä laskevia ojia 0,07 13 69

333 Raioja 0,17 34 49

334 Raioja 0,58 116 38

335 Mustjokeen Uusi-Kaskistossa laskeva sivuoja 0,50 99 70

336 Leikistoja 0,71 142 68

337 Leikistoja 0,65 130 68

338 Tertinnotko 3,15 629 54

339 Sianojan sivuoja 0,23 45 52

340 Sianojan latvat 0,49 97 54

341 Terttilänjokeen luoteesta laskevianotkoja Hirvelässä 0,22 43 68

342 Terttilänjokeen luoteesta laskevianotkoja Hirvelässä 0,49 97 86

343 Terttilänjokeen laskeva notko 0,32 64 89
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344 Terttilänjokeen laskeva sivuoja 0,68 136 60

345 Hitolanjoki, Moljankoski 33,48 6695 28

346 Hitolanjokeen etelästä laskeva uoma 0,16 31 37

347 Hitolanjokeen laskeva ojarotko 0,05 9 33

348 Terttilänjoki-Rekijoki 0,37 74 26

349 Isohiidentieltä päin Uskelanjokeen laskeva ojanotkosto 0,22 43 40

350 Isohiidentieltä päin Uskelanjokeen laskeva ojanotkosto 0,11 22 24

351 Rekijokeen Isovatajalta laskeva ojasto 0,93 185 42

352 Rekijokeen idästä laskevat ojat, Iso-Huhta 0,54 107 51

353 Rekijokeen idästä laskevat ojat, Iso-Huhta 0,12 23 56

354 Rekijoen sivu-uoma 0,27 54 59

355 Pikkujoki 6,73 1346 60

356 Ruokkijokeen laskeva notko 0,68 136 49

357 Ruokkijoki 4,61 921 63

358 Ruokkijoki 1,51 302 64

359 Ruokkijoen sivu-uoma  Murronkulmantien alussa 0,93 186 60

360 Poikkoja-Nikkalanoja 8,53 1706 57

361 Ahtelanoja-Poikkoja 1,06 212 54

362 Ahtelanoja-Poikkoja 7,18 1436 57

363 Lehtioja-Rekijoki 35,53 7106 60

364 Vasikkahaka, Talvisilta 0,26 51 69

365 Vasikkahaka, Talvisilta 4,49 897 55

366 Murronkulma 0,09 17 25

367 Häntälä, Suomenoja 7,42 1484 65

368 Lehtioja 0,22 43 62

369 Häntälännummi 0,23 46 37

370 Mahloja-Simpanlähteenoja 0,11 22 83

371 Puostaanlaki-Joenperänoja 5,45 1090 62

372 Pykkiniitty 1,67 334 52

373 Pykkiniitty 0,68 135 40

374 Nummenrako 1,08 215 51

375 Nummenrako 0,60 120 72

376 Joenperänojaan Kerkolassa laskeva notko 0,16 32 51

377 Joenperänoja 4,39 878 61

378 Joenperänoja 4,15 830 62

379 Joenperänojaan laskeva Uitonoja 1,32 263 53

380 Joenperänojan sivuoja, Latsaarenmäki 0,11 22 49

381 Joenperänojan latvaojasto 0,47 93 60

382 Kuorsoja 3,14 627 57

383 Kuorsoja 3,02 603 58

384 Kuusjokeen laskevat ojat 0,10 20 95

385 Kuusjokeen laskevat ojat 3,70 739 70

386 Piipalanoja 2,31 461 59

387 Piipalanoja 1,60 319 66

388 Piipalanoja 0,65 131 90

389 Kuorsoja-Hossilankrotti 5,78 1155 55

390 Hossilankrottiin laskeva pikkuoja 0,29 57 76

391 Jänneoja 1,59 317 60

392 Jänneoja 1,36 271 63

393 Ojaniitunoja 1,10 220 37
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394 Ojaniitunoja 1,35 269 45

395 Hossilankrotin sivunotkot 0,15 29 74

396 Hossilankrotin sivunotkot 0,02 4 72

397 Notko Hossilankrottiin 0,11 21 81

398 Haaroja 0,34 67 79

399 Koulun kulmalla Pallojaan laskeva notko 0,08 16 78

400 Palloja 2,08 415 45

401 Vähä-Hiidentien alittava Palloja 2,74 547 53

402 Vähä-Hiidentien alittava Palloja 2,86 572 54

403 Hevonojannotko 0,35 69 73

404 Uskelanjokeen etelästä laskeva rotko 0,16 31 85

405 Uskelanjokeen pohjoisesta laskevat notkot 0,26 52 86

406 Uskelanjokeen etelästä laskeva puronotko 0,49 98 27

407 Uskelanjokeen etelästä laskeva puronotko 0,45 90 24

408 Vehkaoja, Uskelanjoen ranta 0,48 95 26

409 Vehkaoja 0,41 82 25

410 Vehkaoja, Isohiidentie 0,28 55 21

411 Vehkaojan latvat 0,07 14 63
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5  Kohdekuvaukset 

301 . Pitkäjärveen laskeva Tiilitehtaanoja
Paimionjoen Pitkäjärveen etelästä laskeva Tiiliteh-
taanoja tuo laajoilta peltoalueilta ajoittain runsaastikin 
vesiä . Uoma on alkupäässään loivarantainen, mutta 
syvenee ja mutkistuu alaosassa, jossa rannat ovat li-
säksi sortumaherkkiä . Ojanotkoon voisi ajatella kahta 
patoa . Lisäksi alaosaan voisi kaivaa laskeutusaltaan, 
jonka jatkoksi kosteikko muodostuisi luontevasti en-
nen järveä . Jos kosteikolle löytyy reilun hehtaarin 
ala, se sopii toteutettavaksi ei-tuotannollisella inves-
tointituella .

302 . Joranoja
Kahden notkon yhtymäkohta, johon voisi padota pie-
nen kosteikon tai altaan .

303 . Paskoja-Joranoja
Joranoja, Paskoja ja kaksi pienempää ojaa yhtyvät 
Simpanlähteenojaksi kohdassa, jossa on jo valmiiksi 
tasainen virtausta hidastava alue ja mikä näin ollen 
olisi hyvä paikka laskeutusaltaalle . Aluetta on lai-
dunnettu, joten pato voisi toimia myös siltana ojan 
länsipuolella sijaitsevalle metsälaidunalueelle . Tässä 
kohdassa on todennäköistä, ettei tukikelpoiselle kos-
teikolle löydy riittävästi pinta-alaa .

Metsäkurjenpolvi rehottaa keskikesällä. Kuva: Irma Kemppainen
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304 . Simpanlähteenoja
Simpanlähteenojaan laskee hieno ojanotko, jonka 
alaosassa on myös puustoa sekä pensaita . Notkon 
alaosaan voisi padota lammen tai laskeutusaltaan, 
jos Natura-säädökset eivät sitä estä .

305 . Piispunojan latvat
Piispunoja alkanee Reksuon koillislaidan ojitetun 
märän metsän sekä pellon vesistä . Lähellä Kaura-
kedontietä metsän ja pellon rajalla ladon takana, on 
ojaan laajentunut pieni lampi, jossa kasvaa erilaisia 
vesi- ja kosteikkokasveja . Tätä lampea voisi laajentaa 
laskeutusaltaaksi pellon ja metsän väliin aina siihen 
kohtaan, mistä metsäojitus alkaa . 

306. Piispunoja
Piispunoja kerää vesiä Reksuolta ja ympäristön pel-
toaukeilta . Tässä paikassa virtaamaa voisi hidastaa 
useammallakin peräkkäisellä pohjapadolla .

307 . Piispunojan sivu-uoma
Piispunojan sivu-uoma kuljettaa vesiä Piispunojaan 
pitkin ojitetun suometsän laitaa . Uomassa on useita 
sopivia paikkoja padoille sekä kosteikkoa ja /tai las-
keutusallasta varten .

308 . Piispunoja, Syväoja
Piispunoja virtaa syvällä ja sen rannalla on puustoa . 
Virtaamahidasteelle, kuten matalahkolle pohjapadolle 
tai patoketjulle, olisi paikkoja ennen Sammalkorven-
tien siltaa ja tien eteläpuolisessa osassa lännestä 
liittyvän notkon jälkeen . Alue, jossa kohteet 306-308 
sijaitsevat, on hieno ja monimuotoinen ympäristö, 
jonka luontoarvoja patohankkeilla ei saa vähentää 
(Natura) .

309 . Pusulanjärveen laskeva ojarotko
Notkon alaosassa ja järven rannalla on kaltevaa pel-
toa, jolle on jo aiemmin perustettu suojavyöhykkeitä . 
Uoman yläosa on kaksihaarainen . Ojan rannat toimi-
vat peurojen ruokailu- ja kulkureittialueina ja siellä on 
lehtomaista puustoa sekä pensastoa . Uoman reunat 
ovat paikoitellen voimakkaasti erodoituneita sekä jyrk-
kiä . Kahden uomahaaran yhtymäkohtaan sopisi las-
keutusallas, mutta patoja voisi olla myös kaksi, jolloin 
ne voisivat toimia myös tarvittaessa ylityspaikkoina .

310 . Raapalannotko 
Kimalantien alitse kulkeva notko kerää vesiä isolta 
alueelta useiden ”sivunotkojen” kautta . Loivarantai-

Useimpien ojien yläjuoksuilla on varsin tasaista, mutta niissäkin 
voi pohjakynnyksillä uomaa laajentaa ja virtausta hidastaa. Kuva: 
Irma Kemppainen

sena notko on myös laidunnukseen sopivaa aluetta . 
Notkossa olisi paikkoja pohjapadoille ja Kimalantien 
länsipuolella voisi olla paikka myös kosteikolle . 
 
311 . Silakkakakku
Paikkaansa hakevan eläväisen uoman rannoilla on 
monimuotoista kasvillisuutta, tulvahyllyjä sekä ranta-
niittyjä . Uoman varrelle voisi rakentaa useampiakin 
peräkkäisiä matalia patoja, joiden tarkempi sijainti 
täytyy mittauksilla selvittää . Vedenkorkeuden nos-
tosta ei saa aiheutua haittaa lähialueille . Kohteella 
on niin vesiensuojelullista kuin lumo- ja maisema-
merkitystäkin . 
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312 . Murronoja
Runsasvetinen Murronoja tuo vesiä aina peltoval-
taiselta vedenjakaja-alueelta asti Häntälänjokeen . 
Useassa kohdassa ojan varsia komistavat osman-
käämit . Pienen metsikön kohdalla ojassa on jo pieni 
lampimainen alue, mutta lampia voisi padota ketjuksi . 
Metsikön jälkeisellä osalla uomassa voisi olla mah-
dollista myös isomman altaan patoaminen .

313 . Häntälänjoki
Haltiantie ylittää jyrkkärantaisen Häntälänjoen koh-
dassa, jossa on suvantomainen ja tasainen alue . 
Notkon rinteet ovat jyrkät ja osin puustoiset . Aluetta 
on laidunnettu onnistuneesti . Suvantoaluetta voisi 
leventää ja syventää laskeutusaltaaksi, jonka perään 
voitaisiin perustaa pato sekä kosteikko . Korkeusero-
jen takia kohde voi olla hankala toteuttaa ja hoitaa . 
Jos kohde toteutetaan sivu-uoman puolelle, vesilain 
mukaisen luvan tarvetta ei todennäköisesti ole .

Joki muuttaa muotoaan ajan kuluessa. Toisin paikoin levenee, toisaalta taas kapenee. Kuva: Irma Kemppainen

314 . Unkinoja
Häntälänjokeen laskevan Unkinojan vesiä voisi vii-
vyttää parilla pienellä pohjapadolla . Tässä kohtaa 
pienellä toimenpiteellä voisi saada vesiensuojelu-
hyötyä, sillä pienen valuma-alueen vedet tulevat lähes 
yksinomaan pelloilta .

315-317 . Häntälänjoen latvahaarat
Häntälänjoki on koko matkaltaan, ja jo alkulähteiltään 
saakka, sangen komeaa notkomaisemaa . Monihaa-
raisten latvavesien ja Perälännotkon välillä joen ylit-
tää hienoissa paikoissa kolme pikkutietä siltoineen . 
Notkon maisemissa viihtyvät ainakin hirvieläimet . 
Lähes jokaiseen uomaan päin laskevaan notkoon 
olisi mahdollista perustaa kosteikkoja . Joen ylittävien 
siltojen kohdilla on suvantoja, joita voisi mahdollisesti 
padota myös siltarakenteilla . Kohteet 316 ja 317 on 
mahdollista toteuttaa ei-tuotannollisen investointituen 
avulla . Jos kohteisiin 310-311 ja 313-318 suunnitel-
laan kosteikkoa, allasta tai patoja, suunnitelmissa on 
otettava huomioon mahdolliset Natura-rajoitukset .
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318 . Poikkoja, Hingistönkulma
Poikkoja laskee Häntälänjokeen Hingistönkulmalla . 
Alkuosan peltoaluetta lukuun ottamatta se on jyrk-
kätörmäinen . Poikkojan alkuosaan Talvisillantien 
sillan eteläpuolelle voisi padota pienen lammen ja 
alemmas tien pohjoispuolelle rakentaa mahdollisesti 
pieniä pohjapatoja . 

319 . Pienoja
Ruopojaan laskeva Pienoja kokoaa vesiä isolta 
alueelta usean sivuhaaran kautta . Sen reunat ovat 
jyrkähköt, mutta alhaalla lähempänä uomaa on ta-
santeita . Viereiset pellot viettävät ojaan päin . Tien 
(Ali-Eskolantie) alituskohdan paikkeilla eteläpuolelta 
tulevaan sivu-uomaan voisi rakentaa padon hidas-
tamaan virtaamaa . Lisäksi uoman molemmilla puo-
lilla sijaitseville pelloille suositellaan perustettavaksi 
suojavyöhykkeet .

320 . Ruopoja 
Ali-Eskolantien laidan kohdalta Ruopojaan laskee 
kaksihaarainen notkosto, joiden törmät ovat jyrkähkö-
jä ja pensoittuneita . Ojan tuntumassa olevalla tasai-
semmalla kohdalla olisi oivallinen paikka kosteikolle, 
kunhan suunnitelmissa huomioidaan mahdolliset 
Natura-rajoitukset .

321 . Myllyoja
Pitkä, mutkainen ja korkeuseroiltaan vaihteleva Myl-
lyoja, joka laskee Rekijokeen, on maastoltaan ja 
kasvillisuudeltaan hyvin moni-ilmeinen ”krotti”. Puita 
ja pensaita on paikoitellen vehmaisena lehtomaise-
na kasvillisuutena paljonkin, mutta välissä on myös 
avoimempia niittymäisiä alueita . Uomassa on niin 
suvantomaisia kuin koskimaisiakin osia ja rantamilla 
on pieniä tasanteita . Suvantomaiseen osaan voisi 
toteuttaa laskeutusaltaan tai lammen ja sen ylä- sekä 
alapuolelle voisi rakentaa kaksi tai kolme pohjapatoa, 
jotka muodostaisivat uomaan pieniä koskia . Kohde 
näkyy myös kartassa 9 .

322-323 . Ahtelanoja
Ahtelanoja on hieno, niittyrantainen sekä runsasve-
tinen uoma . Ojan ylittävä peltotie on usein veden 
alla . Ahtelanoja laskee Poikkojaan-Nikkalanojaan ja 
ojassa on useita luontaisesti hienoja paikkoja padoille 
ja siten allasketjulle .

324 . Poikkojan sivuoja
Pitkältä matkalta alueen toiseen Poikkojaan laskeva 
oja, johon kosteikko voitaisiin perustaa pohjapadon 
avulla, ellei viereisten peltojen salaojitus estä sitä .

325-326 . Poikkoja 
Poikkoja kulkee pitkin tienviertä, ja tien sekä ojan 
välissä sijaitsevalla kostealla kaistalla kasvaa aina-
kin osmankäämiä sekä joitakin leppiä . Ojaa lienee 
oiottu jossain vaiheessa, minkä seurauksena alue 
tulvii . Uoman ennallistaminen mutkia ja allasmaisia 
levennyksiä lisäämällä hidastaisi virtaamaa uoman 
tässä kohdassa . Alempana ojan varressa on sivu-uo-
manotko, jonka voisi padota vaikka laskeutusaltaaksi .

327-328 . Mustjoen latvat
Mustjoen latvavesiin laskee useita isoja sekä suoria 
peltoaukeiden poikki kulkevia ojia . Mustaoja laskee 
Mustjokeen rantaluhtamaisen alueen vieritse, missä 
alue on märkää ja vesi on kaiken aikaa lähes pellon 
pinnan tasossa . Tasaisella alavalla maalla toimivin 
vaihtoehto olisi pensaikon viereisen ojan syventä-
minen ja leventäminen allasmaiseksi . Mustjokeen 
laskee myös vesiä Someron jätevedenpuhdistamolta, 
jolta päin virtaavaan ojaan voisi myös tehdä vesien-
suojelutoimia .

 Poikoja-Nikkalanoja yhtyy Rekijokeen. Uoman reunojen eroosio 
on alueella yleistä.Kuva: Anni Karhunen
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329-332 . Mustjokeen idästä laskevia ojia
Kohde 329 on vedenjakaja-alueelta tuleva suorahko 
sekä isohko oja, joka syvenee Mustjoentien alitettu-
aan ennen laskemistaan pienen metsikön läpi Mustjo-
keen . Uoman virtaamaa voisi hidastaa esimerkiksi 
kahdella padolla, joista suurempi voisi sijaita lähellä 
rantametsikköä ja toinen pian tilakeskuksen jälkeen . 
Kohteita 330 ja 332 voisi ennallistaa mutkia palautta-
malla ja hidastaa virtaamia padoilla . Ainakin kohteella 
332 on joutomaareunaa, johon mahtuisi pieni allas-
mainen kosteikko . Kohde 331 on luontaisempi notko, 
johon myös on mahdollista alaosaan padota allas .

333-334 . Raioja
Mustojaan laskevan Raiojan eteläpuolella kostean 
metsän ja pellon välissä virtaava runsasvetinen oja 
pitää pellon loivasti viettävän reunan märkänä . Ojan 
vastakkaisella puolella on samanlainen märkä pellon 
ja metsän vaihettumisalue . Ojaa voisi leventää pellon 
kulmassa laskeutusaltaaksi sekä kosteikoksi .

335 . Mustjokeen Uusi-Kaskistossa laskeva si-
vuoja
Uuden Kaskistontien vierustan oja laskee runsaat 
vetensä tien alitse sillan viereen Mustjokeen aiheut-
taen myös jonkin verran rannan sortumisia . Paikka 
on ahdas kunnon laskeutusaltaalle, mutta ylempänä 
muutamalla pohjapadolla runsaan veden tuloa voi-
taisiin hidastaa .

336-337 . Leikistoja
Runsasvetinen Leikistoja kerää vesiä laajoilta alueilta 
ja kulkee peltojen läpi laskien lopulta Kolmihaaran-
tien alitse Mustjokeen . Kolmihaarantieltä alkaen ojan 
alaosan ennallistaminen, eli mutkien palauttaminen 
tai patoaminen pitkulaiseksi laskeutusaltaaksi, lisäisi 
veden viipymää . Tien yläpuoliseen laidunnetun alu-
een läpi virtaavaan uoman osaan voisi laittaa pieniä 
pohjapatoja .

338 . Tertinnotko
Tertinnotko on Terttilänjokeen laskeva, mutkainen ja 
leveähkö sekä paikoin myös jyrkkätörmäinen uoma, 
johon laskee pelloilta useita pikkunotkoja . Terttiläntien 
toisella puolella notkon rinteillä on leppiä ja muita pen-
saita . Patoamalla tien länsipuolella notkon laskeutus-
altaaksi ja perustamalla tien itäpuolelle ennen jokea 
vielä kosteikon, voitaisiin ainakin virtausta hidastaa 
ja eroosiota vähentää . Tehokas ravinteiden pidätty-
minen vaatisi varsin laajan valuma-alueen alapäässä 
melko suuren ja myös kalliin toteutusratkaisun .

339 . Sianojan sivuoja
Lautelassa Paakantien varrella mäkien välissä olevan 
”peltolaakson” läpi virtaa leveä ja suora kokoomaoja, 
joka laskee Sianojaan .  Oja on runsasvetinen ainakin 
ajoittain ja sen voisi mainiosti padota altaaksi .

340 . Sianojan latvat
Sianojan latvoilla siihen yhtyy kolme ojaa . Uomien 
yhtymäkohta on kosteaa joutomaata ja ylempänä 
rinteessä on istutuskoivikkoa . Alku-uomien yhtymä-
kohtaan, tai heti sen jälkeen voisi padota lammen, tai 
ainakin kosteikon hidastamaan virtaamaa, sillä vedet 
tulevat melko laajalta alueelta .

Tyypillinen Mustjoen yläosan sivuoja. Pohjan kasvillisuus kertoo, 
että ojaan on kertynyt lietettä. Kuva: Irma Kemppainen
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Ojaympäristö on vaihteleva ja monimuotoinen. Keskellä olevaa 
kosteikkoa voisi laajentaa. Kuva: Irma Kemppainen

341-342 . Terttilänjokeen luoteesta laskevia not-
koja Hirvelässä
Kohde 341 on jyrkkärinteinen Terttilänjokeen laskeva 
runsasvetinen notko, johon laskee myös useita sala-
ojia . Uoman rantahylly on tulvaniittymäinen . Kosteik-
ko tai laskeutusallas lähellä laskupaikkaa pidättäisi 
kiintoainesta sekä ravinteita . Niinikään jyrkkärantai-
nen on lännempänä oleva notko . Heti sen alussa 
tien kohdalla notkon rannoilla on sortumia . Viereiset 
pellot on viljelty ja kynnetty rantaan saakka, joten 
suojavyöhyke olisi tarpeellinen . Tien pohjoispuoli-
silta pelloilta sekä viereisiltä pelloilta laskee useita 
ojia sekä salaojavesiä tähän rotkoon . Notkouomassa 
olisi paikkoja usealle matalalle pohjapadolle ja lisäksi 
rantahyllyalueella olisi paikka lammelle, tai ainakin 
kosteikolle . 

Viljely kuluu Hirvelän alueen maisemaan ja ylläpitää osaltaan kauniita näkymiä. Kuva: Anni Karhunen
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343 . Terttilänjokeen laskeva notko
Terttiläntieltä poikkeavan Metsäkauriintien kohdalta 
kohti Terttilänjokea alkaa maisemallisesti hieno mo-
nimuotoinen notko, jonka alueella on monenlaista 
puustoa . Hirvieläimet pitävät paikkaa ruokailu- ja suo-
japaikkanaan . Notkoon yhtyy lähes joensuuntainen 
pienempi notko ennen puustoisen alueen alkua . Tä-
hän kohtaan voisi padota lammen tai laskeutusaltaan . 
Alueen pelloille suositellaan suojavyöhykkeitä .

344 . Terttilänjokeen laskeva sivuoja
Aivan latvaosaa lukuun ottamatta luonnonmukainen 
Terttilänjokeen laskeva notkouoma, jonka rannoilla 
on paikoin pientä puustoa . Uomassa on useita mah-
dollisia paikkoja padota lampia sekä altaita . 

345 . Hitolanjoki, Moljankoski
Joessa on ollut tällä paikalla aiemmin pato, josta on 
vielä rannassa jäljellä joitakin pylväitä . Joessa on 
purotaimenta, joten uoman ja koskipaikkojen en-
nallistaminen on perusteltua . Alueelle onkin tehty 
kalataloudellinen kunnostussuunnitelma, jossa on 
tällekin kohteelle useita toimenpiteitä .  Kunnostustoi-
met osaltaan voivat myös tuoda vesiensuojeluhyötyä .

346 . Hitolanjokeen etelästä laskeva uoma
Hitolanjokeen laskeva hieno ja runsasvetinen notko, 
jonka toisella rannalla on peltoa/niittyä/tonttimaata 
ja toisella lehtomaista puustoa . Notkoon voisi padota 
lampimaisen altaan, jota voisi käyttää vaikka uima-
paikkana . Altaan alapuolelle jatkoksi rannan tuntu-
maan muodostuisi myös hieno kosteikko .

347 . Hitolanjokeen laskeva ojarotko
Rekijokeen viettävien peltojen keskellä on ”kuoppa” 
eli pienten notkojen risteys . Patoamalla paikalle voi-
si saada maisemallisesti hienon pienen lammen tai 
monimuotoisen kosteikon .

348 . Rekijoki, Terttilänjoki
Terttilänjoen rannassa on Rekijoen liittymäkohtaan 
saakka tulvaniittyjä . Terttilänjokeen laskevan jyrkkä-
rinteisen pikku-uoman yhtymäkohdassa on myös ta-
sainen tulvahylly, jonka taakse voisi padota kosteikon . 

349-350 . Isohiidentieltä päin Uskelanjokeen las-
keva ojanotkosto
Vedet virtaavat  läheisiltä metsäkumpareilta Isohii-
dentien alitse puustoista notkoa pitkin Uskelanjokeen . 
Notkon yläosassa on märkiä ja jo nyt lähes kosteik-

komaisia kohtia . Välillä on kuitenkin myös jyrkempiä 
alueita ja rannan tuntumassa on tasainen hyllymäinen 
kohta . Notkon yläosassa pari pohjapatoa hidastaisivat 
virtausta ja rannan tuntumaan notkelman pohjalle 
voisi patoamalla tehdä lammen tai ainakin kosteikon .

351 . Rekijokeen Isovatajalta laskeva ojasto
Isovatajanmäeltä alkunsa saava monihaarainen 
uoma laskee Rekijokeen . Sen rannat ovat enimmäk-
seen jyrkät, mutta sivu-uomien liittymäkohtaan voisi 
padota pienen lammen, jonka jälkeen olisi koskimai-
sempi osio .

352-353 . Rekijokeen idästä laskevat ojat Iso-
Huhta
Rekijokeen laskevien ojien yläosissa olisi paikkoja 
pienille kosteikoille .

354 . Rekijoen sivu-uoma 
Rekijokeen laskevaan notkoon on joskus aiemmin 
padottu lampi . Lähiympäristö on metsäistä, mutta 
valuma-alueella on paljon peltoa . Lammen patoa voisi 
korottaa/ ja rakentaa sen alapuolelle vielä yhden tai 
kaksi patoa .  Kohteilla 348-354 ollaan Natura-alueen 
tuntumassa ja se on muistettava kosteikkosuunnitte-
luun lähdettäessä .

Esimerkiksi Terttilänjokeen laskeviin notkoihin on mahdollista 
tehdä pienimuotoisia kosteikkoja. Kuva: Anni Karhunen
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Moljankosken alapuolella Hitolanjoessa oleva Myllynkoski on myös ka-
lataloudellisesti tärkeä ja maisemaltaan hieno. Kuva: Irma Kemppainen
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355 . Pikkujoki
Runsasvetinen Pikkujoki (latvaosassaan Ruokkijoki) 
laskee Rekijokeen . Tässä kohdin sen rantakasvilli-
suus on lehtomaisen vehmasta . Uoman yli vievän 
peltotien sillan tienoo on suvantomaista ja siten sopi-
va paikka virtausta hidastavalle padolle . Yläpuolinen 
valuma-alue on tässä kohtaa laaja ja vesiensuoje-
lullisesti merkittävän kosteikon aikaan saaminen on 
vaikeaa . 

356 . Ruokkijokeen laskeva notko
Ruokkijokeen vesiä peltoalueelta kuljettava pusikoitu-
nut notko, johon laskee myös useita pelto-ojia . Notko 
soveltuu hyvin padottavaksi lammeksi tai kosteikoksi . 

357-358 . Ruokkijoki
Kaksi Salo-Somero-tien alitse kulkevaa runsasve-
tistä puroa/ojaa sivu-uomineen yhtyy Ruokkijoeksi 
Kanunkintien - Kärkeläntien risteyksen lähellä . Uo-
mien rannat ovat osin tulvivaa ja kosteaa rantaniit-
tyä . Somerontien lounaispuolinen (yläpuolinen) osa 
laskee Ruokkijokeen jyrkemmin ja padottuna siihen 
saisi koskimaisen ilmeen . Tien kaakkoispuoliseen 
(alapuoliseen) suvantomaisempaan osaan syntyisi 
patoamalla lampi tai laskeutusallas, jonka keskelle 
voisi jättää pienen saaren, joka siihen nykyäänkin 
syntyy runsaan veden aikana . Uomassa on useita 
sopivia patojen paikkoja . Joen ja siihen laskevien not-
kojen varrella on myös monimuotoista puustoa sekä 
pensastoa . Alue on lisäksi maisemallisesti hieno .

359 . Ruokkijoen sivuoja Murronkulmantien alus-
sa
Tien varressa sijaitsee ”joutoniitty”, jonka molemmin 
puolin kulkevat suorat, runsasvetiset ojat . Ojia osin 
leventämällä ja paikoin patoamalla sekä ojien mutkia 
palauttamalla alueelle voisi muodostaa lampia virtaa-
maa hidastamaan .

360 . Poikkoja – Nikkalanoja
Poikkojan ja alempana Nikkalanojan uoma on ser-
pentiinimäisesti mutkitteleva, mutta tulvii todennä-
köisesti uoman suoremmaksi runsaan veden aikana . 
Pohjapato tai useampikin hidastaisi virtaamaa, mut-
ta tukikelpoiselle kosteikolle ei ole mahdollisuuksia 
koska yläpuolisen valuma-alueen laajuus vaatii ison 
kosteikon .

Ruokkijokivarren  kaunista ympäristöä. Kuva: Irma Kemppainen

Nikkalanojan niityillä myös monimuotoisuus kukoistaa. Nurmikau-
nokki hyötyy hoidosta. Kuva: Eija Hagelberg

Mutkittelevan Nikkalanojan rinteestä sortunut tasanne, joka on 
seudun uomastoissa tavallinen. Myös uoman reunojen kuluminen 
on tyypillistä. Kuva: Anni Karhunen
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361-362 . Ahtelanoja – Poikkoja
Ahtelanoja kuljettaa vesiä kaukaa yhtyen lopulta Poik-
kojaan Vähä-Hirvelässä . Ahtelanojan liittymäkohdas-
sa viljellyt pellot viettävät tasaisesti uomaan, joka levi-
ää hyllyksi ennen yhtymistään Poikkojaan . Poikkojan 
varressa lähellä edellä mainittua liittymäkohtaa on 
herkästi tulviva kostea hylly . Ahtelanojan suulle voisi 
padota laskeutusaltaan, jos peltojen salaojat eivät ole 
esteenä . Yhtymäkohdan yläpuolelle Poikkojaan voisi 
myös muodostaa merkittävän kosteikon .

363 . Lehtioja-Rekijoki
Rekijoen ylittävän sillan kohdalla joen eteläranta ja 
tien länsipuoli ovat luonnonsuojelualuetta, ja joen 
pohjoispuolen alueet ovat hienosti laidunnettuja . Re-
kijoen rannat ovat jyrkät ja maalaji helposti sortuvaa . 
Uoman koillisranta on sortunut niin, että kyseisessä 
kohdassa aiemmin sijainnut lampi/suvanto on ka-
donnut . Joen eteläpuoli on puustoista ja leveähkö 
rantahylly tulvii runsaan veden aikana . Paikalla voisi 
toteuttaa ennallistamista, eli perustaa padon jonkin 
matkaa sillan alapuolelle, jolloin aiemmin paikalla 
ollut suvanto palautuisi . Isompi pato sillan kohdalla 
ja uoman kaivaminen siten, että hyllystä tulisi saari, 
voisi myös olla hyvä vaihtoehto . Toimenpiteitä suunni-
teltaessa on otettava huomioon mahdollinen vesilain 
mukaisen luvan tarve ja ympäristön luontoarvot . 

Häntälän laidunnetut tai niittäen hoidetut rinneniityt ovat myös 
perhosille hyvää elinympäristöä. Kuva: Eija Hagelberg

364-365 . Vasikkahaka, Talvisilta
Kaksi runsasvetistä puroa yhtyvät ja muodostavat Va-
sikkahaan . Vasikkahaka liittyy notkon alapäässä Ruo-
pojaan, joka laskee Rekijokeen . Kasvillisuus alueella 
on lehtomaisen rehevää ja maaperä on hyvin kosteaa . 
Notkelmaa on laidunnettu vielä joitakin vuosia sitten 
ja Vasikkahaan uoman varrella on ollut aikaisemmin 
myös lampi . Lammen voisi palauttaa pohjapadolla 
ja sitä voisi myös syventää ja suurentaa . Ranta-alue 
olisi lisäksi oivallista laidunta . Aivan Häntäläntien ali-
tuskohdan tuntumassa samaan Ruopojaan laskevan 
pienemmän notkon voisi myös padota pieneksi lam-
meksi, joka sopisi hyvin perinnemaisemaan . 

366 . Murronkulma
Murronkulman kokoomaoja on runsasvetinen ja sen 
reunoja luonnehtii vetinen metsänlaitapensaikko . 
Ojassa kasvaa myös runsaasti osmankäämejä . Pel-
lon ja metsän rajalla olisi sopiva paikka kosteikolle tai 
mahdollisesti laskeutusaltaalle .

367 . Häntälä, Suomenoja
Jyrkkärinteiset notkot yhtyvät ja laskevat Häntäläjo-
keen ja Lehtiojaan – Rekijokeen Häntäläntien tuntu-
massa . Tien pohjoispuolella voisi olla matalia poh-
japatoja lisäämässä suvantomaisen alueen kokoa . 
Mahdollinen paikka löytyy myös hieman alempaa 
uomasta .

368 . Lehtioja
Häntälässä pitkät Joenperänoja ja Mahloja yhtyvät 
Lehtiojaksi, joka myöhemmin jatkuu alempana Re-
kijokena . Lehtiojaan liittyy vielä muita pienempiä 
jyrkkärantaisia ojia . Ojassa, lähellä Häntäläntietä, 
on suvantokohta, jota voisi kaivamalla ja matalalla 
pohjapadolla laajentaa lampimaiseksi . Ympäröivät 
rinteet ovat osin laidunnettuja ja maisemallisesti hie-
noja . Sekä kohde 367 että kohde 368 ovat vesistössä 
ja rakentamista suunniteltaessa on mahdollinen luvan 
tarve huomioitava .

369 . Häntälännummi
Joenperänojaan Häntälännummen lähettyvillä laske-
van jyrkkärinteisen notkon alkupäähän voisi padota 
pienen lammen .
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370 . Mahloja – Simpanlähteenoja
Simpanlähteenojan ja Mahlojan liittymäkohdassa Ker-
kolantien varressa vesi virtaa rauhallisesti sivunotkos-
ta . Paikan kasvillisuus on monimuotoista pensastoa ja 
vesikasveja . Uomien liittymäkohtien suvantomaiseen 
osaan voisi tehdä kosteikon patoamalla . Kohteella voi 
olla useampikin mahdollinen paikka . Sivunotkoon sai-
si tukikelpoisen kosteikon, mutta Simpanlähteenojaan 
tehtävä on toteutettava muulla rahoituksella . Kohteilla 
363-365 ja 367-371 on otettava Natura- arvot huomi-
oon, kun suunnitellaan kosteikkoja .

371 . Puostaanlaki - Joenperänoja
Jyrkkärinteiset notkot laskevat Tappurinmäen molem-
min puolin Joenperänojaan . Niiden rinteillä kasvaa 
puustoa vaihtelevasti ja lisäksi niitä laidunnetaan . 
Notkojen yhtymäkohdassa, ennen uoman liittymis-
tä Joenperänojaan, on kostea tasanne, johon voisi 

perustaa kosteikon . Se olisi todennäköisesti myös 
tukeen soveltuva . Joenperänojassakin on mahdolli-
suus padota ja nostaa vähän veden korkeutta . Sel-
laisia kohtia, joissa uoma levenee ja veden virtaus 
hidastuu, voisi laajentaa patoamalla . Kohteeseen ei 
helposti saa perustettua tukikelpoista kosteikkoa ja 
vesiensuojelumerkityskin on vähäinen .   

372-373 . Pykkiniitty
Pykkiniityn alueella on kaksi tai kolmekin mahdollista 
kosteikkopaikkaa notkoissa, joiden vedet laskevat 
myöhemmin Joenperänojaan . Ympäröivät pellot ovat 
melko tasaisia ja notkojen rinteillä on lähinnä pensai-
ta . Natura-alue voi rajoittaa kosteikkorakentamista 
kohteilla 376 ja 370-373 .

Ketoneilikka viihtyy alueen rinneniityillä, erityisesti jos niitä hoidetaan.  Kuva: Anni Karhunen
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374-375 . Nummenrako
Harjumaisen Kerkolannummen matalassa itäpäässä 
virtaa runsasvetinen oja kohti Pykkiniittyä . Oja on 
tästä kohtaa juuri perattu ja siihen on laitettu uusi 
siltarumpu . Metsämaa ojan ympärillä on märkää ja 
puusto kitukasvuista . Sillan yläpuolelle, jossa metsä 
on muutenkin hyvin kosteaa, voisi padota lammen . 
Tähän ojan kohtaan tulee vesiä Alhonkulman puolelta 
Koskentien varressa olevia isoja ojia pitkin, joissa 
kasvaa muun muassa runsaasti osmankäämiä . Pellot 
ojan ympärillä ovat helposti vettyviä, ja toinen allas 
sopisikin peltojen puolelle . Kohde 374 on pohjavesi-
alueen reunassa, mikä rajoittaa mm . kaivamistöitä .

376 . Joenperänojaan Kerkolassa laskeva notko
Joenperänojaan laskeva laaja notko alkaa keskeltä 
peltoa ja sen alaosassa on pensaita ja lehtipuita sekä 
rannassa ”Myllyniittu”. Notkon puustoisen osan (lep-
piä ym . pientä puustoa) alkupäässä ennen tasaista 
rantaniittyä olisi sopiva paikka lammelle .

377-378 . Joenperänoja
Pitkä ja välillä vuolasvetinenkin syvä ja leveähkö Jo-
enperänoja tuo vesiä aina Reksuon laidalta saakka 
melko tasaisten peltoaukeiden läpi . Kerkolantien lai-
dassa siihen liittyy myös runsasvetinen Uitonoja . Tien 
alituksen jälkeen uoma levenee ja syvenee ja lisäksi 
vesikasvillisuus lisääntyy . Tätä tien alituksen jälkeistä 
osaa voisi leventää ja siihen voisi padota kosteikon . 
Toinen pato voisi sijaita lähempänä Mansikkaojan 
liittymäkohtaa . Valuma-aluetta on runsaasti ehdo-
tettujen kohtien yläpuolella, joten tämän hetkiseen 
tukijärjestelmään ne eivät sovellu .

379 . Joenperänojaan laskeva Uitonoja 
Leveä Kerkolantien vieressä virtaava runsasvetinen 
oja, liittyy Joenperänojaan . Hieman levennettynä ja 
pohjapadoin varustettuna se voisi lisätä veden viipy-
mää ja toimia laskeutusaltaana ennen liittymistään 
Joenperänojaan .

380 . Joenperänojan sivuoja, Latsaarenmäki
Märkä ojanvarsialue, johon tulee vesiä niin pelloilta 
kuin viereiseltä pieneltä ojitetulta metsäalueeltakin . 
Ojan voisi leventää lampimaiseksi ja sitä vielä täy-
dentää pienellä kosteikolla .

381 . Joenperänojan latvaojasto
Joenperänojan alkuvesiin kuuluu leveä runsasvetinen 
ojasto, jonka valuma-alue on pelkkää tasaista peltoa . 

Runsaan veden aikana vesi noussee pelloille . Sillan 
lähellä ojan voisi laajentaa lampimaiseksi . Toimenpi-
de vaatisi hieman peltoalaakin kosteikon alle, joten 
se voi olla vaikea käytännössä toteuttaa .

382-383 . Kuorsoja
Kuorsoja, Rekijokeen laskevan Hossilankrotin alku-
osa, virtaa Somerontien ja Kuttilantien maisemissa 
peltoalueen laitaa pitkin alittaen Salo-Somerotien . 
Sen uomaan voi padota kaksikin allasta eli ylempi 
metsän ja pellon laitaan, johon tarvitaan joka tapa-
uksessa suojavyöhyke, ja alempi pato lähelle siltaa, 
mikäli pellon salaojat eivät sitä estä . Tien eteläpuo-
lelle voinee myöskin kasata matalan pohjapadon an-
tamaan pientä koskimaista ilmettä .

384-385 . Kuusjokeen laskevat ojat 
Kuusjoki on tällä kohdalla meanderoiva ja tulvainen . 
Rannassa on tulvaniittymäisiä hyllyjä ja uomaan las-
kee myös useita notkoja ja ojia . Jokiuomassa sekä 
siihen laskevissa ojanotkoissa on useita sopivia 
paikkoja pohjapadoille . Lähipelloilla on myös tarvetta 
suojavyöhykkeiden perustamiselle . Jokeen rakennet-
taessa vesiensuojeluhyödyt jäävät vähäisiksi ja padot 
todennäköisesti vaativat vesilain mukaista lupaakin . 

386-387 . Piipalanoja 
Piipalanoja laskee Kuusjokeen Ylikulmassa Lauttasil-
lan lähettyvillä . Sen uoma on mutkitteleva ja rannat 
kosteita . Vaihtoehtoisia kosteikkopaikkoja on ojan var-
rella useita . Ison valuma-alueen vuoksi Piipalanojaan 
ei helposti saada tukikelpoisia kosteikkoja .

388 . Piipalanoja
Piipalanoja on jo Koskentien kohdalla leveä uoma . 
Pellon ja metsän rajalla voisi olla toimiva paikka kos-
teikolle 

389 . Kuorsoja – Hossilankrotti
Lähellä rantaa sijaitsee talouskeskus . Tien ja pihatien 
välisellä alueella rannassa on sortumia . Sillan molem-
min puolin on suvantomaisia alueita, joiden rinteillä 
kasvaa leppiä ja muuta lehtomaista kasvillisuutta . 
Rannassa olisi paikka kosteikolle .

390 . Hossilankrottiin laskeva pikkuoja 
Iso suora kokoomaoja tuo vesiä peltoaukeaman halki 
Hossilankrottiin . Tässä olisi uoman ennallistaminen 
paikallaan, sillä mutkat ja pieni kosteikko lisäisivät 
veden viipymää .
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Uomat kiemurtelevat paikoitellen rehevän kasvillisuuden lomassa. 
Kuva: Irma Kemppainen
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391-392 . Jänneoja
Useampi notko liittyy yhteen Jänneojaksi . Viljelykses-
sä olevat pellot viettävät voimakkaasti uomaan päin, 
joten suojavyöhykkeiden perustaminen on erittäin 
tarpeellista . Ojien liittymäkohtien tuntumassa on kaksi 
tasaisempaa aluetta, jotka sopisivat laskeutusaltaiden 
paikoiksi . Jänneojan varrella olisi useitakin mahdolli-
sia kosteikkokohteita . Sen valuma-alue on kuitenkin 
laaja ja siksi vesiensuojeluhyödyn saaminen vaatisi 
isoja toiemnpiteitä, joille ei helposti löydy tilaa eikä 
rahoitusta .

393-394 . Ojaniitunoja
Runsasvetinen Ojaniitunoja tuo pohjoisesta vesiä 
Hossilankrottiin . Uoman varrella on niittyä ja pensai-
ta . Uoman alkupäässä Ihattulantien alituksen jälkeen 
olisi luonteva paikka pienelle lammelle, laskeutusal-
taalle tai kosteikolle . Toinen mahdollinen kosteikon 
paikka on alempana uomasa .

395-396 . Hossilankrotin sivunotkot
Hossilankrottiin laskee ojasto, jossa on useita pie-
nempiä sivunotkoja . Ihattulantien viereisellä osalla 
uoman rannat ovat niittymäisiä, mutta myös osin 
puustoisia (lähinnä lehtipuita, katajia) ja siellä voisi 

olla mahdollinen matalahkon pohjapadon paikka, 
alemmaksi niitä voisi rakentaa useampiakin miten 
vain maaston muodot sallivat . Jyrkkärinteisissä not-
koissa voi useimmiten vettä nostaa ilman että siitä 
syntyy kuivatushaittaa lähipelloille . Maisemallisesti 
monipuolinen ja hieno kokonaisuus .

397 . Hossilankrottiin laskeva notko 
Hossilankrottiin laskee pikkukrotti, jonka rannat ovat 
kaltevat . Kosteikolle sopiva paikka löytyy sen uoman 
suuosasta, mutta on mahdollista tehdä pato ylem-
mäksikin .

398 . Haaroja
Pallojaan laskevaan sivu-uomaan voisi rakentaa las-
keutusaltaan patoamalla ja syventämällä osaa uo-
masta . Uomassa on useitakin mahdollisia paikkoja 
matalille pohjapadoille .

399 . Koulun kulmalla Pallojaan laskeva notko
Edellisen kohteen alapuolella oleva niin ikään Pallo-
jaan laskeva pieni jyrkähkörantainen notko rajautuu 
koulun pihan pohjoislaitaan . Siihen voisi saada aikaan 
pienen toimivan ja näyttävän kosteikon pohjapadon 
avulla .

400 . Palloja
Pallojan notkosto on monihaarainen ja siihen yhtyy 
useita syviä loivarinteisiä sekä laidunnettuja notko-
ja Nokka-Hiidentien varrella . Notkostossa on useita 
sopivia paikkoja kosteikoille tai laskeutusallasmaisille 
lammille .

401-402 . Vähä-Hiidentien alittava Palloja
Pallojan uoman loppuosa ennen Uskelanjokeen 
laskua on  niittyrantainen ja jyrkähkö . Uomassa on 
kuitenkin  välillä tasaisempia suvantoja . Molemmin 
puolin Vähä-Hiidentietä voisi padota kaksi lampea 
tai kosteikkoa . Kohde on myös maisemallisesti hieno . 

403 . Hevonojannotko
Notko laskee Uskelanjokeen metsän laitaa alavan 
pellon vieritse Killinkosken paikkeilla . Hyllymäisen 
pellon ja jyrkkärinteisen metsikön välissä ojaa voisi 
leventää ja syventää sekä padota oja allasmaiseksi .

Pallojan mutkittelevaa uomaa ja rantaniittyjä. Kuva: Irma Kemp-
painen
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Hevonojannotkon-Uskelanjoen monimuotoista rantaa ja vesistöä. Kuva: Irma Kemppainen

404 . Uskelanjokeen etelästä laskeva rotko
Uskelanjokeen peltoaukeamalta laskeva monihaarai-
nen ojannotko on rannoiltaan melko jyrkkä . Haarojen 
yhtymäkohdan alapuolella on hyvä paikka padolle, 
jolloin kiintoaines ehtisi laskeutua yläpuolelle synty-
vään altaaseen ennen veden pääsyä Uskelanjokeen .

405 . Uskelanjokeen pohjoisesta laskevat notkot
Jyrkkätörmäiset krotit laskevat Uskelanjokeen . Maa-
laji alueella on herkästi sortuvaa . Itäiseen notkoon, 
numeron 405 osoittamaan notkoon sopisi pato sekä 
lampi, tai kosteikko aika alas lähelle laskupaikkaa . 
Edellä mainitun länsipuolella oleviin notkoihinkin 
voisi padota pienimuotoisia altaita . Pienten valuma-
alueiden vuoksi on helposti saatavissa riittävä ala 
tukikelpoisiin kosteikkoihin, mutta rakentaminen voi 
olla hankalaa maaston jyrkkyyden vuoksi .

406-407 . Uskelanjokeen etelästä laskeva puro-
notko
Jyrkkätörmäinen rotko viettää Uskelanjokeen päin 
Isohiidentieltä alkaen . Sen rannoilla on jonkin verran 
puustoa ja uomassa paikkoja padoille . Esimerkiksi 
kaksi pohjapatoa auttaisi virtaaman hidastamisessa 
ja vähentäisi eroosiota .

408 . Vehkaojan suu, jokiranta
Vehkaojan lisäksi rannan tuntumassa on useita sa-
maan paikkaan laskevia pikkunotkoja . Ranta-alue on 
lähes puutonta, niittymäistä aluetta, jota on joskus 
laidunnettu . Notkojen liittymäkohdassa on tasainen 
alue, johon voisi padota lammen tai kosteikon . Tässä 
ja kohteissa 405-407 Natura-alueen läheisyys on 
huomioitava suunnitteluvaiheessa .
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409 . Vehkaoja
Vehkaoja kerää vesiä laajalta alueelta . Tällä kohdin 
on hieno metsä, jonka maa on hiekkaista . Uoman 
yli kulkee metsätie, jonka kohdalla on pientä patou-
maa, mutta vähän matkan päähän sillan alapuolelle 
voisi rakentaa isomman padon, jolloin paikalle syn-
tyisi hieno lampi . Toteuttamista suunniteltaessa on 
huomattava, että kohde on pohjavesialueella, jossa 
kaivamiselle on rajoituksia . 

410 . Vehkaoja, Isohiidentie
Isohiidentie ylittää Vehkaojan kohdassa, jossa tien 
eteläpuolella ojan mutkassa on ollut viime vuodet 
laitumena märkä pellonnotko . Ojan mutkaan ja osin 

pellon puolelle voisi perustaa laskeutusaltaan . Ojan 
varteen pelloille suositellaan suojavyöhykkeitä, joita 
voi perustaa pitemmällekin matkalle kuin kartassa 
on esitetty, mikäli se on hoidon kannalta järkevää .

411 . Vehkaojan latvat
Alueen pellot ovat alavia ja märkiä sekä kärsivät 
ajoittain tulvahaitoista . Ojaan voisi kaivaa ja padota 
pienen lammen tai peräkkäisiä altaita . Ongelmana 
voi olla riittävän alan saaminen ilman, että peltoa jää 
kosteikon alle .

Rekijoen sivuojat ovat tyypillisiä lyhyitä varsin jyrkkiä notkoja, joissa kesällä ei juuri vettä ole. Maisemassa erottuvat alueelle tyypilliset 
uoman reunojen vanhat ruohottuneet sortumat sekä istutusmetsiköt. Kuva: Anni Karhunen
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6 Alueen perustaminen ja 
hoito

Yleisiin hoitoperiaatteisiin on syytä tutustua ennen 
hoitosuunnitelman laatimista . Tässä kappaleessa on 
esitetty tärkeimpiä luonnon monimuotoisuusalueiden 
hoitoon kuuluvia suosituksia, periaatteita ja ehtoja . 
Tärkeintä on pohtia, mihin hoidolla pyritään ja miten 
tavoitteeseen päästään . Kaikki luonnon monimuo-
toisuuden kannalta merkittävät alueet eivät kaipaa 
hoitotoimia . Esimerkiksi karujen kallioisten metsäsaa-
rekkeiden arvot saattavat säilyä ilman hoitoa . Puron-
varsien ja varjoisten lehtojen kalliojyrkänteiden arvot 
voivatkin usein perustua juuri niiden luonnontilaisuu-
teen . Tällaisia kohteita kannattaa varjella varasto-
paikkana olemiselta sekä rakennustöiltä . Useimmiten 
kohteen raivaus, niitto tai laidunnus kuitenkin lisää 
sen monimuotoisuutta .

Monivaikutteiset kosteikot
Perustaminen

Kosteikot perustetaan ensisijaisesti patoamalla luon-
taisiin paikkoihin herkästi tulviville pelloille, pellon 
reuna-alueelle tai metsämaalle notkoihin ja painan-
teisiin tai pengerretyille kuivatusalueille . Uomia voi-
daan myös kunnostaa luonnonmukaisen vesistöra-
kentamisen periaatteiden mukaisesti . Patoaminen on 
usein edullisin toteuttamisvaihtoehto . Perustaminen 
toteutetaan suunnitelman mukaisesti . Ravinteikas 
fosforipitoinen pintamaa tulee poistaa ainakin pysy-
västi veden peittämäksi jäävältä alueelta . Kosteikot 
ja tulva-alueet on perustettava niin, että ne pidättävät 
mahdollisimman tehokkaasti valuma-alueelta tule-
vaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta . Muotoilussa 
pyritään saamaan veden viipymä alueella mahdol-
lisimman pitkäaikaiseksi, jolloin kosteikko pidättää 
parhaiten ravinteita . Kosteikkoon tehdään aina kiin-
toainesta laskeuttava tyhjennettävissä oleva syvänne 
sekä hoidon kannalta riittävät reuna- ja suoja-alueet . 
Kosteikkoon on tärkeää suunnitella myös tulvaveden 
kerääntymisalue . Toimenpiteiden toteuttaminen ei 
saa haitata lähialueen peltojen kuivatusta .

Uomien luonnontilaa parantavissa hankkeissa voi-
daan palauttaa tulva-alueita, perustaa useita pie-
niä kosteikkoja ja rakentaa pohjakynnyksiä . Lisäksi 
voidaan tehdä uomien eroosiosuojauksia, istuttaa 

Kosteikko voidaan toteuttaa patoamalla uomaan allas, jol-
loin virtaus hidastuu ja ainakin osa kiintoaineesta laskeutuu. 
Yleensä kasvit leviävät altaan ympäristöön yhdessä kesässä, 
vaikka reunat olisivatkin rakentamisen jälkeen täysin paljaita.  
Kuva: Anni Karhunen

Hitolanjoen pohjapato, joka on tehty kalojen kulkua silmälläpitäen 
loivaksi ja uoman suuntaan pitkäksi. Kuva: Jussi Aaltonen
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kasvillisuutta, lisätä puron mutkaisuutta ja parantaa 
uomien monimuotoisuutta kalaston ja rapujen elin-
ympäristöinä .
Käytännön tietoa kosteikon rakentamisesta saa mm . 
tästä verkosta löytyvästä julkaisusta www .ymparisto .
fi/TEHO >  Toiminta ja julkaisut > Julkaisut > Käytän-
nön kosteikkosuunnittelu .

Monivaikutteisesta kosteikoista hyötyvät usein erityi-
sesti linnut . Oikealla tavalla perustetusta ja hoidetusta 
kosteikosta hyötyvät sorsalintujen lisäksi muun mu-
assa pääskyt, lokit ja monet kahlaajat . Noin puolet 
Suomessa pesivistä lintulajeista viihtyy kosteikoilla tai 
niiden läheisyydessä . Lintujen lisäksi myös lepakot 
hyötyvät kosteikoista, ja etenkin kuivina kesinä kostei-
kot olivat monien nisäkkäiden tärketä juomapaikkoja . 
Kosteikkoja voidaan perustaa myös maisemallisin 
perustein, mikäli kosteikkoalue on näkyvällä paikalla 
esimerkiksi liikenneväylien varrella tai muutoin mo-
nipuolistaa maisema .

Kosteikkoa perustettaessa alkuperäinen kasvillisuus 
jätetään paikoilleen ja kaivutöitä pyritään tekemään 
mahdollisimman vähän . Jos kaivuu on tarpeen, kas-
veja voidaan siirtää työn ajaksi syrjään, ja istuttaa 
ne takaisin työn päätyttyä . Kaivumassat kuljetetaan 
kosteikkoalueen ulkopuolelle . Kaivuun yhteydessä 
on pidettävä huoli siitä, että mahdolliset haitalliset 
vieraslajit (mm . jättiputki, jättipalsami) hävitetään eikä 
niitä levitetä kaivumassojen mukana . Nämä lajit ovat 
voimakkaasti leviäviä ja tukahduttavat muuta kasvil-
lisuutta ja näin yksipuolistavat ympäristöä . Alueelle 
annetaan kehittyä luontaista vesi- ja kosteikkokasvil-
lisuutta . Sopivia lajeja ovat mm . järvikaisla ja -korte, 
osmankäämi, kurjenmiekka, järviruoko ja sarat . Mo-
nipuolinen kasvillisuus lisää kosteikon monimuotoi-
suutta ja tehostaa ravinteiden pidättymistä .

Lampareiden, allikoiden ja näitä yhdistävien mut-
kittelevien kanavien kaivaminen on tehokas keino 
lisätä vesilinnuille käyttökelpoisen avoveden alaa . 
Lampareet tarjoavat linnuille pedoilta suojaisen ruo-
kailu- ja sukimisalueen . Vesihyönteisten tuotanto on 

Onnistunut kosteikko monipuolistaa näkymiä ja poistaa ravinteita. Kuva: Ilkka Myllyoja
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niissä ainakin aluksi korkeaa, koska kasvillisuuden 
reuna-alueen osuus lisääntyy . Lampareet lisäävätkin 
kosteikkojen rikkonaisuutta ja reunavaikutusta, mikä 
monipuolistaa niin vesi- kuin muutakin kosteikkolin-
nustoa . Lampareiden ja kanavien kaivamisen yhtey-
dessä syntyvät kaivumassat tulisi kuljettaa kosteikon 
ulkopuolelle, jotta kosteikon pinta-ala ei supistu eikä 
pensoittuminen pääse käyntiin . Kaivumassoista voi-
daan toisaalta rakentaa myös pesimäsaarekkeita . 
Lampareet, kanavat ja penkereet vaikuttavat myös 
veden kulkuun . Hyvin suunnitellulla rakentamisella 
saadaan pidennettyä veden viipymää ja lisättyä kiin-
toaineen laskeutumista kosteikon pohjalle .

Vesieliöstön huomioiminen 
kosteikkorakentamisessa

Niin kosteikkorakentamisen kuin muunkin uomaan 
suunnitellun kunnostuksen toteutuksessa tulee tar-
vittaessa ottaa huomioon myös vesieliöiden elinym-
päristövaatimukset, kuten vaelluskalojen liikkumisen 
tarve tai uhanalaisen lajin esiintyminen . Hankkeen 

yhteydessä onkin selvitettävä esiintyykö uomassa 
rapuja, kaloja tai uhanalaisia simpukoita . Pienetkin 
purot voivat olla esim . taimenen tärkeitä lisäänty-
misalueita . Kalastotietoja antaa ELY-keskuksen ka-
latalousyksikkö . Niitä voi tiedustella myös paikallisel-
ta kalastusalueelta, vesialueen osakaskunnalta tai 
kalastusseuroilta . Uhanalaistiedot  puolestaan voi 
selvittää alueellisen ELY-keskuksen luonnonsuoje-
luyksiköstä .

Vaelluskalojen liikkumisen mahdollistamiseksi pato-
rakenteet tulisi rakentaa ensisijaisesti koskimaisiksi . 
Lisäksi padon pudotuskorkeus kannattaa jakaa pit-
källe alavirtaan riittävän loivuuden saavuttamiseksi . 
Tekokoskien kaltevuus on syytä olla vähintään 1:10 . 
Pohjapatoon kannattaa muotoilla myös levähdys-
kuoppia loivien kynnysten avulla, tällöin tekokoski 
voi toimia myös lohikalojen poikasten elinalueena .  
Kosteikosta on vesieliöille yleensä kuitenkin joka ta-
pauksessa hyötyä, koska se parantaa veden laatua, 
monipuolistaa elinympäristöä, tasaa virtaamia ja pitää 
uomassa vettä kuivinakin aikoina .

 Talvi on hyvä aika kosteikkojen rakentamiseen, sillä vettä liikkuu vähän. Maastomittauksia tarvitaan rakentamisessa mm. veden noston 
vaikutusalueen määrittämiseen. Kuva: Anni Karhunen
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Hoito

Kosteikkoaltaan pohjalle kertyneen lietteen määrä 
on tarkistettava vähintään kerran vuodessa . Liete on 
poistettava kaivinkoneella tai lietepumpulla viimeis-
tään silloin, kun se alkaa haitata altaan toimintaa tai 
kun on vaara, että se tulvan aikana lähtee liikkeelle . 
Lietteen voi levittää pellolle .

Kosteikon kasvillisuus pidetään monipuolisena hoi-
totoimenpiteillä niin, että alueella on sekä avoimia 
vesipintaisia kohtia että eläimille tarpeellisia suoja-
paikkoja . Monipuolinen kasvillisuus pidättää ravinteita 
tehokkaammin . Kosteikon ja sitä ympäröivän hoito-
alueen kasvillisuutta niitetään tarpeen mukaan, jotta 
kosteikko ei kasva kokonaan umpeen . Niittojätteet 
viedään pois kosteikkoalueelta ja sen voi käyttää re-
huna tai esimerkiksi riistan ruokintaan . Kasvillisuuden 
hoitotoimet voidaan toteuttaa myös laiduntamalla, 
ellei siihen ole vesiensuojelullista estettä . Laidunta-
malla hoidetut laajat tulvaniityt ovat usein linnustolli-
sesti erityisen arvokkaita .

Aiemmin perustetuille kosteikoille tai kastelukuopille 
voi hakea myös kosteikon hoitosopimusta edellä ku-
vattujen toimenpiteiden toteuttamiseen .

Suojavyöhykkeet

Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan monivuotisen hei-
nänurmen peittämää peltoaluetta vesistön tai valta-
ojan varressa, ja sen tarkoitus on vähentää pelloilta 
vesistöön kulkeutuvien ravinteiden ja kiintoaineen 
määrää . Suojavyöhykettä ei lannoiteta eikä sillä 
käytetä kasvinsuojeluaineita . Tarkoituksenmukaisia 
paikkoja suojavyöhykkeille ovat jyrkät, kaltevat ja not-
kelmaiset rantapellot sekä eroosiolle alttiit ja tulvaher-
kät alueet . Erityisesti sateisina talvina suojavyöhyke 
vähentää ravinteiden kulkeutumista . Lisäksi pitkät 
yhtenäiset suojavyöhykkeet voivat toimia viherkäy-
tävinä riistalle ja peltolinnustolle .

Perustaminen

Suojavyöhykkeen voi toteuttaa olemassa olevasta 
nurmesta tai viherkesannosta tai sen voi perustaa 
kylvämällä . Suositeltavinta on kylvää heinänsiemen 
keväällä suojaviljaan . Erityisesti tulva-alueilla ja jyrkil-
lä ja kuivilla rinteillä voi olla tarpeen tehdä laikuttaista 
paikkauskylvöä myöhempinä vuosina .

Hoito

Suojavyöhykettä hoidetaan niittämällä tai laidunta-
malla . Maaperää pyritään köyhdyttämään vuosittai-
sella kasvuston niitolla ja niittojätteen poiskorjuulla . 
Niittojätettä ei varastoida suojavyöhykkeellä, tulvaher-
källä eikä muullakaan ranta-alueella . Suojavyöhyket-
tä voidaan hoitaa myös laiduntamalla, mikäli siitä ei 
aiheudu vesiensuojelullista haittaa .

Lisäksi on olemassa tukimuodot, ravinnekuormituk-
sen  tehostettu vähentäminen ja turvepeltojen pitkä-
aikainen nurmiviljely, joiden perustaminen ja hoito on 
samankaltaista kuin suojavyöhykkeiden .

Lintuvesien hoito

Luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyy 
myös lintuvesien kunnostus ja hoito . Yleensä alu-
eille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma yhdessä 
maanomistajien tai käyttäjien yhteistyönä . Pyrkimys 
on lintujen elinympäristön parantamiseen . Toimen-
piteitä ovat esimerkiksi rantaluhtien tai pensaikoiden 
raivaus, pienpetopyynti, pesimäsaarekkeiden teko, 
rantojen madaltaminen ja lintujen ravinnon hankinnal-

Terttilänjoen jokea kohti viettävillä rantapelloilla on suojavyöhyk-
keen tarvetta. Etualalla jo perustettu suojavyöhyke. Kuva: Anni 
Karhunen
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le oleellisten matalien rikkonaisten allikoiden, uomas-
tojen ja lampareiden teko . Lintuvesien hoito voidaan 
yhdistää hyvin esim . kosteikkojen perustamiseen ja 
rantaniittyjen laiduntamiseen . Myös järven rannalla 
sijaitseva hoidettu suojavyöhyke edistää avoimien 
niittyjen lintulajien viihtymistä .

Luonnonmukainen peruskuivatus

Viljely ei olisi mahdollista ilman toimivaa ojitusta ja lä-
hes kaikki maatalousalueiden ojat ja purot on perattu 
ja suoristettu kertaalleen . Uomia joudutaan aika ajoin 
kunnostamaan hyvän kuivatustilan ylläpitämiseksi . 
Ojia voidaan perata myös perinteisiä menetelmiä ke-
vyemmillä toimilla . Luonnonmukaisessa ojituksessa 
vedenjohtokyvyn lisäämiseen käytetään tulvatasan-
ne-alivesiuoma-menetelmää . Sen mukaan toimitta-
essa uomaa laajennetaan ja vesitilavuutta lisätään 
muodostamalla tulvatasanteita ja niiden keskelle ali-
vesiuoma, jossa virtausta on vähävetisenä aikana . 
Lisäksi otetaan huomioon mm . alueen ympäristöar-
vot, vältetään uomien mutkien suoristamista ja kaiken 
kasvillisuuden poistoa uomien reunoilta, toteutetaan 
kiintoaineen huuhtoutumista vähentäviä ratkaisuja 
(kosteikot, pohjapadot ym .) sekä loivennetaan luiskia 

ja käytetään eroosiosuojausta . Luonnonmukaisen 
peruskuivatuksen hyötyjä ovat kuivatustilan ylläpidon 
lisäksi kunnossapitotarpeen vähentyminen, veden 
laadun paraneminen, elinympäristön monimuotoi-
suuden ja myös virkistyskäytön parantuminen sekä 
maiseman monipuolistuminen .

Lisätietoja: Purojen hoito maatalousalueilla – Luon-
nonmukainen peruskuivatus- esite . Ladattavissa 
osoitteesta www.ymparisto.fi/syke/puro.

Tulvapellot kannattaa pitää kasvipeitteisinä. Niille suositellaan 
usein suojavyöhykettä. Kuva: Anni Karhunen

Tässä uomassa alivesiuoma, tulvatasanteet ja reunojen loivennus vähentäisivät eroosiota. Kuva: Anni Karhunen
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Luonnon monimuotoisuuskohteet
Raivaus

Monimuotoisuuskohteiden raivauksella pyritään ylei-
sesti avoimuuden ja haluttujen lajien kasvutilan lisää-
miseen, jolloin kohteiden monimuotoisuuden kasvaa . 
Raivauksen tavoitteet sekä hyvät toteutustavat vaihte-
levat monimuotoisuuskohteen tyypin mukaan . Puus-
toisilla alueilla raivaus tehdään mielellään vaiheittain 
usean vuoden aikana . Kaadettujen puiden juurien 
lahoaminen vapauttaa runsaasti ravinteita, jotka re-
hevöittävät kasvillisuutta ja saavat ns . ongelmakas-
vit rehottamaan . Kertaraivaus onnistuu silloin, kun 
alueelle voidaan järjestää tehokasta laidunnusta tai 
niittoa heti raivauksen jälkeisenä kesänä . Runsaasti 
juurivesoja muodostavia haapoja ja harmaaleppiä on 
hyvä kaulata 2–5 vuotta ennen kaatoa, jotta vesakoi-
tuminen vähenisi . Paras raivausajankohta on yleensä 
talvi, jolloin raivaus ei häiritse esim . lintujen pesin-
tää ja maan pinta kestää paremmin raivauskalustoa . 
Kohteilla, joilla tähdätään luonnon monimuotoisuu-
den edistämiseen, raskaan raivauskaluston käyttö 
ei yleensä ole tarkoituksenmukaista .

Hakamailla ja metsälaitumilla puuston harvennuksis-
sa ei pyritä  tasavälisyyteen eikä puisto- tai talous-
metsän tapaiseen harvaan ja siistiin metsikköön . Sen 
sijaan raivauksen päämääränä on yleensä avoimien 
niittylaikkujen ja puuryhmien vuorottelu . Raivauk-
sessa pyritään jättämään kohteelle lajistollista mo-
nimuotoisuutta sekä erikokoisia pensaita ja puita . 
Valoa vaativille pensas- ja puulajeille, kuten tammille, 
pähkinäpensaille ja katajille tehdään kasvutilaa, mutta 
alueella säilytetään monimuotoisuutta myös muiden 
puulajien osalta . Niittyjä raivattaessa maisemapuut 
ja pylväskatajat säästetään, vaikka muutoin pyrittäi-
siinkin avoimeen niitty-ympäristöön .

Reunavyöhykkeitä ja peltojen metsäsaarekkeita 
raivataan samoin periaattein kuin muitakin luonnon 
monimuotoisuusalueita lajistollista monimuotoisuutta 
suosien . Myös reunavyöhykkeillä pyritään raivaamalla 
avaamaan ja laajentamaan olemassa olevia niitty-
alueita . Puustoisilla reunoilla ja metsäsaarekkeilla 
pensaskerrosta ja puuston kerroksellisuutta säilyte-
tään, ja raivaus voi olla hyvinkin varovaista . Harvaksi 
raivattu metsäsaareke on altis tuulenkaadoille, eikä 
tarjoa suojaa linnuille ja nisäkkäille . Hakamaatyyppi-
siä reunoja ja saarekkeita on usein tarkoituksenmu-

Kaulattu haapa. Kuva: Kimmo Härjämäki

Keltamatara aloittelee kukintaa hiirenvirnojen lomassa.  
Kuva: Irma Kemppainen
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kaista raivata voimakkaammin kuin metsäisiä kohtei-
ta . Lisäksi voidaan raivata näkyviin maisemallisesti 
arvokkaita kohteita, esimerkiksi vanhoja tai erikoisen 
muotoisia puita, suuria kiviä, kalliota ja perinteisen 
maatalouden rakennelmia, kuten kiviaitoja .
Kaiken tyyppisillä monimuotoisuuskohteilla maapuut, 
laho- ja kolopuut, luonnonvaraiset jalot lehtipuut, van-
hat puut ja osa pensastiheiköistä säästetään puustoa 
raivattaessa . Ne ovat merkityksellisiä mm . lintujen 
pesäpuina ja monien hyönteisten elinympäristönä . 
Puita ja pensaita jätetään erityisesti vanhojen lehti-
puiden sekä kolo- ja lahopuiden ympärille . Näin luo-
daan sopivia elinympäristöjä epifyyttisille (puun pin-
nalla kasvaville) sammalille, jäkälille ja kääväkkäille . 
Maisemallisesti merkittäviä puita ei kaadeta, ei edes 
kuolleena . Ryteikköiset pensastiheiköt eivät ehkä 
ole maisemallisesti kaikkein edustavimpia, mutta ne 
ovat eläinten suojapaikkoja ja lisäävät siten luonnon 
monimuotoisuutta .

Hakkuutähteet korjataan aina pois raivatuilta alueilta . 
Jätepuu poltetaan alueen ulkopuolella tai muussa 
kasvillisuudeltaan vaatimattomassa kohdassa kui-
tenkin riittävän etäällä vesistöstä . Vanhat piikkilanka-
aidat ja muut alueelle kertyneet rojut kerätään pois . 
Piikkilanka voi aiheuttaa loukkaantumisia sekä laidun- 
että luonnoneläimille . Hoitotoimiin voi kuulua myös 
olemassa olevien kivi- tai maakasojen tasausta tai 
vanhojen raivausjätteiden tai alueelle kertyneiden 
tarpeettomien tavaroiden sekä koneiden poisvienti . 
Näin parannetaan kohteiden maisemallista arvoa .

Ongelmakasvien valloilleen pääsy saadaan parhaiten 
estettyä aloittamalla laidunnus tarpeeksi voimakkaa-
na heti hakkuita seuraavana kesänä . Niillä uudelleen 
laidunnukseen otetuilla aloilla, joilla kasvaa ongel-
mallisen paljon maitohorsmaa, pelto-ohdaketta, nok-
kosta tai vadelmaa, voidaan niittykasvien elpymistä 
nopeuttaa niittämällä ko . kasvustoja kesän aikana . 

Laidunnus sopii erityisen hyvin viettäville joenrantaniityille. Kuva: Irma Kemppainen
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Esimerkiksi kuivunutta nokkosta eläimet syövät mie-
lellään . Jos alueelle ei voida järjestää laidunnusta, 
sitä niitetään ja ylläpitoraivataan useiden vuosien 
ajan . Puustoisilla reunavyöhykkeillä ja saarekkeilla 
niittoa ei usein pystytä toteuttamaan, joten raivaustyö 
kannattaa silloin jakaa usealle vuodelle heinittymisen 
estämiseksi . Ongelmakasveina voidaan pitää myös 
tulokaslajeja, joista esimerkiksi jättiputkea esiintyy 
Someron ja Salon seuduilla .

Laidunnus

Laidunnus on usein paras hoitomuoto luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta arvokkaille alueille . Hyvät 
perinnebiotoopit ovat muodostuneet laidunnuksen 
seurauksena, ja laidunnuksella voidaan niiden har-
vinaistunutta kasvillisuutta ylläpitää ja lisätä . Lai-
dunnus on usein ainoa mahdollisuus hoitaa laajoja 
alueita tai sellaisia kohteita, joiden koneellinen niitto 
on kivisyyden, epätasaisuuden tai jyrkkyyden takia 
käytännössä mahdotonta . Lisäksi laiduntavat eläimet 
monipuolistavat maaseutumaisemaa . 

Laidunkausi on perinteisesti aloitettu toukokuun puo-
livälissä - kesäkuun alussa säästä riippuen . Niityillä 
kasvukausi on kiivain keväällä ja alkukesästä, jolloin 
myös kasvillisuuden ravintoarvot ovat korkeimmillaan . 
Myös joidenkin ongelmakasvien runsastumista voi 
torjua aikaisin aloitettavalla laidunnuksella .

Laidunnuspaineen (eläinten määrä / ha) tulee olla alu-
een tuottoon nähden sopiva, ja on muistettava, että 
luonnonlaitumilla ravinnon määrä vaihtelee vuosittain . 
Sateisina kesinä syötävää on paljon enemmän kuin 
kuivina . Laidunkiertoa käytettäessä laidunpaine voi 
olla huomattavasti suurempi . Suurten laidunlohkojen 
osalta tulisi katsoa, että laidunkierron viimeinen lohko 
vaihtelee vuosittain . Jos aina sama lohko jää viimei-
seksi huonosti syödyksi laitumeksi, sen kasvillisuus 
rehevöityy . Vastaavasti usein aloituslohkona ollut loh-
ko tarvitsee ajoittain kevyemmän ”lepovuoden”, joka 
järjestetään vuorottelemalla lopetuslohkoa kunakin 
vuonna . 

Syvänojan rantaniittyjen laidunnus pitää maiseman avoimena. Kuva: Eija Hagelberg
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Lisäruokinta aiheuttaa yleensä laitumen haitallista 
rehevöitymistä tai vastaavasti sen kulumista, mikäli 
laidunkautta pidennetään lisäruokinnan turvin . Luon-
non monimuotoisuuden kannalta arvokkailla kohteilla 
ja varsinkaan erityistukialueilla laiduntaville eläimille 
ei anneta lisäruokaa, vaan niityn ravinnontuotannon 
ehtyessä eläimet siirretään toiselle lohkolle .

Erilleen aitaaminen on yleensä erityistuen edelly-
tyksenä . Erityistukilaitumien yhteydessä ei saa olla 
lannoitettuja nurmilaitumia, joiden ravinteet saattavat 
rehevöittää luonnonniityn ja hakamaan kasvillisuutta . 
Pieniä peltoja voidaan käytännön syistä sisällyttää 
sopimukseen, jos niiden mukaanoton ei arvioida 
vaikuttavan haitallisesti alueen tilaan . Mikäli tukiha-
kemuksessa esitetään näin toimittavan, alueellinen 
ELY-keskus arvioi tapauskohtaisesti voidaanko näin 
menetellä . Usein peltolohkoja voidaan ottaa mukaan, 
kun niitä ensin köyhdytetään ravinteista korjaamalla 
rehusato kasvukauden alussa ennen laidunnuksen 
aloittamista, tai kun niitä hoidetaan niittämällä ja nii-
tetyn kasvillisuuden poisviennillä muutama vuosi en-
nen laidunnuksen aloittamista . Jo kauan viljelemättä 
olleilla lohkoilla ei tällaista välivaihetta yleensä tarvita .

Ylilaidunnusta on vältettävä, ja esimerkiksi maise-
mapuiden kuntoa laidunalueilla on syytä seurata . On 
myös huomattava, että ihanteellinen laidunpaine on 
kasvilajiston kannalta suurempi kuin hyönteislajistolle 
hyödyllisin paine . Jos alueella on esim . uhanalaista 
perhoslajistoa, täytyy laidunpainetta vähentää tai 
jättää osa alueesta laidunnuksen ulkopuolelle . Ali-
laidunnustakin täytyy välttää . Laidunnusta voi olla 
joskus tarpeen täydentää niitolla . Erityisesti ylireheviä 
laikkuja tai sellaisia kasvustoja, joita eläimet eivät syö 
(esim . vadelma, ruusu, nokkonen) on hyvä niittää .
Rantaniittyjen laiduntaminen on suositeltavaa, mutta 
on huolehdittava, ettei siitä aiheudu haittoja . Har-
vinaistuneiden rantaniittyjen niiden määrää ja tilaa 
voitaisiin laiduntamalla parantaa . Rantaniityt ovat kos-
teita tai vetisiä ja niiden kasvillisuudelle on tyypillistä 
rannan suuntainen vyöhykkeisyys .

Jos rantaniittyjä ei laidunneta, ne yleensä ruovikoitu-
vat ja pensoittuvat, mikä vähentää niin luonnon mo-
nimuotoisuutta kuin virkistyskäyttömahdollisuuksia . 
Rantaniittyjen laidunnus hyödyntää suurinta osaa 
kosteikkolintulajeista . Rantojen laidunnuksen seu-
rauksena monien uhanalaisten lintulajien kannat ovat 
elpyneet tai kantojen taantuva kehitys on pysähtynyt . 

Ylilaidunnus voi aiheuttaa kuitenkin haittoja linnustol-
le . Laidunkauden ajoittamisessa huomioidaan lintujen 
pesintäaika .

Rantalaitumet eivät rehevöidy, jos eläimille ei anneta 
lisärehua, vaan eläimiä vaihdellaan laidunlohkoilta 
toiselle niityn rehuntuottokyvyn mukaan . On kuitenkin 
todettu, ettei esimerkiksi lisärehun antaminen vasikoil-
le rehevöitä, vaan ravinteita poistuu niityltä eläinten 
kasvun myötä . Rantaniittyjen laidunnuksessa voidaan 
vesiensuojeluhaitoilta välttyä sopivalla eläintiheydellä, 
esim . enintään 1 nauta/ha . Laidunnuksen ei yleensä 
ole todettu nostavan veden bakteerimääriä, mutta 
sitäkin riskiä voidaan vähentää rajoittamalla eläinten 
pääsyä veteen . Laidunnuksen aiheuttama maaston 
kuluminen ja siitä tuleva ravinteiden huuhtoutumisriski 
voidaan minimoida aitausjärjestelyillä ja vaihtamalla 
juotto- ja mahdollista kivennäisten antopaikkoja . Toi-
saalta maan pinnan lievä rikkoutuminen on suotuisaa 
monien kasvilajien leviämiselle .

Laidunnus ja niitto parantavat mm. keltasauramon elinolosuhteita. 
Kuva: Anni Karhunen
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Niitto

Niittämällä hoidetut alueet niitetään yleensä kerran 
kesässä . Hyönteislajiston kannalta on edullisinta, että 
niitto tehdään jättämällä vuosittain osa alueesta niit-
tämättä tai niitetään joka toinen vuosi . Tämä käytäntö 
sopii erityisesti kuivemmille niityille . Niittoheinät korja-
taan aina huolellisesti pois . Jos niitettyä kasvillisuutta 
ei ole mahdollista kuljettaa pois, se poltetaan niityn 
ulkopuolella tai muussa kasvillisuudeltaan vaatimat-
tomassa kohdassa riittävän etäällä vesistöstä . Pe-
rinteinen jo harvinaistunut menetelmä on niittämällä 
hoidettujen alueiden jälkilaidunnus, joka edistää mo-
nipuolisen kasvillisuuden kehittymistä . 

Paras niittoajankohta on kasvien kukinnan ja sie-
menten tuleentumisen jälkeen heinäkuun puolivälissä 
- elokuun alussa . Peruskunnostettavat rehevät niityt 
on hyvä niittää jo kesäkuun lopulla . Niitto voidaan 
resurssien riittävyyden mukaan uusia osalla tai koko 
niittoalalla kuukautta myöhemmin . Näin toimien nii-
tylle vuosien aikana kertyneitä ravinteita saadaan 
poistettua tehokkaasti .

Luvat 
 
Lupa vaikutusalueen maanomistajilta

Pienimuotoiset kosteikon perustamiseen liittyvät 
toimenpiteet eivät yleensä tarvitse lupaa . Kosteikon 
perustaminen tai uoman ennallistaminen ei kuiten-
kaan saa haitata lähialueen viljeltyjen peltojen kuiva-
tusta eikä aiheuttaa muutakaan haittaa ympäristölle 
esim . teille tai luontoarvoille . Vesiuomaan tai sen lä-
heisyyteen tehtävää toimenpidettä suunniteltaessa 
on neuvoteltava kaikkien sen mahdollisen vaikutus-
alueen maanomistajien kanssa . Toimenpiteelle on 
suositeltavaa hakea kirjallista lupaa vaikutusalueen 
maaomistajilta .

Vesilain mukainen lupa

Kosteikkorakentamiselle tarvitaan aluehallintoviras-
ton (AVI) lupa, jos kosteikko rakennetaan vesistönä 
pidettävään uomaan (pääsääntöisesti silloin kun koh-
teen yläpuolinen valuma-alue > 10 km2) . Luvan tarve 
on hyvä selvittää esim . alueellisen ELY-keskuksen 

Uskelanjokialueelle tyypillisillä jyrkillä niityillä voi käyttää pieniä itsevetäviä niittokoneita. Kuva: Eija Hagelbeg
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ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta ennen 
yksityiskohtaisten suunnitelmien laatimista, koska 
ympäristöluvan hakuprosessi saattaa venyttää hank-
keen aikataulua huomattavasti . Hakemus vesistöön 
rakentamisesta tehdään kirjallisesti sille aluehallinto-
virastolle, jonka alueella hanke on tarkoitus toteuttaa . 
Lounais-Suomen vesilain mukaiset luvat käsitellään 
Etelä-Suomen AVIssa .

Ilmoitus vesirakennustyöstä ELY-
keskukseen ja/tai kuntaan

Kosteikkorakentamisesta kannattaa aina ilmoittaa 
alueelliseen ELY-keskukseen Ympäristö ja luon-
nonvarat vastuualueelle, joka tutkii mm . tarvitaanko 
rakentamiselle aluehallintoviraston lupaa tai muita 
lupia tai selvityksiä . Vesirakennustyöstä voi ilmoittaa 
myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka 
on tarvittaessa yhteydessä ELY-keskukseen . Apuna 
voi käyttää ”Ilmoitus vesirakennustyöstä” -lomaketta, 
joka toimitetaan alueelliseen ELY-keskukseen ja/tai 
kuntaan vähintään kuukautta ennen töiden aloittamis-
ta . Lomake löytyy ympäristöhallinnon www-sivuilta 
osoitteesta: www.ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö 
> Rantojen kunnostus > Ilmoitus vesirakennustyöstä.

Patoturvallisuus

Pohjapatoja ja kosteikkoja perustettaessa pitää muis-
taa myös patoturvallisuuslaki . Laki velvoittaa olemaan 
jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä patoturvallisuus-
viranomaiseen, mikäli suunniteltavasta padosta voi 
olla vaaraa ihmishengelle, ympäristölle tai omaisuu-
delle . Vaikka laki koskee kaikkia patoja, nyrkkisään-
tönä voidaan pitää sitä, että vasta kun pato on useita 
metrejä korkea tai padottava vesimäärä huomattavan 
suuri, tulee pato luokitella patoturvallisuusviranomai-
sen puolesta . Mahdollista kosteikkoa suunniteltaessa 
asia huomioidaan yleensä suunnittelijan toimesta . Yk-
sittäisten patojen patoturvallisuusasioista on mahdol-
lista kysyä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Turun 
toimipisteestä, jossa vesilain valvontaa hoitaa Kari 
Nieminen: kari.nieminen@ely-keskus.fi.

Pohjavesialueet

Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden sijoittamista ei 
suositella ympäristöhallinnon luokittelemille pohja-
vesialueille . Pohjavesialueilla toimenpiteitä saattaa 
rajoittaa vesilain 1 . luvun 18 §:n pohjaveden muutta-

miskielto . Pohjaveden muuttamiskiellon mukaan il-
man aluehallintoviranomaisen vesilain mukaista lupaa 
ei saa ryhtyä toimenpiteisiin, joista voi aiheutua mm . 
pohjavedenottamon vedensaannin vaikeutuminen tai 
pohjavesialueen käyttömahdollisuuksien huonontu-
minen . Pohjavesialueella kaivu voi aiheuttaa haital-
lista pohjaveden purkautumista ja pohjavedenpinnan 
alenemista . Lisäksi kosteikosta tai laskeutusaltaasta 
voi aiheutua pohjaveden laadun heikentymistä, mi-
käli heikkolaatuista pintavettä pääsee imeytymään 
pohjaveteen . Mikäli kosteikkoja aiotaan sijoittaa poh-
javesialueelle, on pohjavesi- ja maaperäolosuhteet, 
toimenpiteiden vaikutukset pohjavesiolosuhteisiin, 
mahdollinen luvan tarve ja vaihtoehtoinen sijaintikin 
selvitettävä jo ennen tarkempaa suunnittelua . Tiedot 
pohjavesialueista löytyvät kunnista ja alueellisista 
ELY-keskuksista .

Luonnontilaiset purot ja lähteet

Vesilaki suojelee luonnontilaiset purot ja lähteet, eikä 
niitä saa muuttaa niin, että säilyminen luonnontilai-
sena vaarantuu .  Luonnontilaisena pidetään myös 
sellaista uomaa, joka perkauksen tai vastaavan toi-
menpiteen jälkeen on jo palautunut luonnontilaisen 
kaltaiseen tilaan .

Mutkitteleva kasvittunut oja pidättää kiintoainetta sel-
laisenaan . Välttämättä sen patoamisella tai kosteikol-
la ei saada lisää vesiensuojeluhyötyä . 

Edellä mainitut luvat koskevat myös peruskuivatusta, 
luonnonmukaista vesirakentamista ja vesistöjen kun-
nostamista, jota voi olla esimerkiksi uoman mutkien 
palauttaminen, kalojen kulun esteiden purku ja kos-
kipaikkojen ennallistaminen . Suuremmissa ojituksiin 
liittyvissä toimenpiteissä tarvitaan lisäksi ojitustoi-
mitusta .

ELY-keskuksen määräämä toimitusinsinööri ratkaisee 
tapauskohtaisesti, onko pidettävä ojitustoimitus sekä 
mitä lupia ja lausuntoja tarvitaan . Tietyissä tapauksis-
sa myös kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi 
osoittaa ojitusasian käsiteltäväksi ojitustoimituksessa .  
Luvat ja vähäiset ojan kaivua koskevat kiistat ratkai-
see kunnan ympäristösuojelulautakunta .
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Luonnontilainen puro on usein arvokas sekä vesielinympäristönä että ympäröivän alueen luontoarvojen takia.
Kuva: Anni Karhunen
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Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaan työhön vaaditaan joskus 
kunnan maisematyölupa . Lupavelvoite on olemas-
sa aina asemakaava-alueella sekä myös yleiskaava-
alueella, jos kaavamääräyksissä on niin määrätty . 
Lupavelvoite on olemassa myös alueella, jolla on 
voimassa rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaa-
van laatimista varten, jos rakennuskiellossa on niin 
erikseen määrätty . Maisematyölupa koskee maise-
maa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaata-
mista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä . 
Maisematyölupahakemus toimitetaan kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisille .  Se voi olla vapaamuo-
toinen tai voidaan joissakin kunnissa tehdä sitä varten 
laaditulla lomakkeella .

Muinaisjäännökset erityistukialueilla

Museovirasto suhtautuu yleensä myönteisesti mui-
naisjäännösalueiden hoitoon raivaamalla, niittämällä 
ja/tai laiduntamalla .  Perinnebiotooppien ja muinais-
jäännösten hoitoperiaatteet ovatkin pitkälti samoja . 
Kun aluetta, jolla on muinaisjäännös, haetaan erityis-
tukisopimuksen piiriin, pyytää ELY-keskus Museo-
virastolta lausunnon siitä, voidaanko aluetta hoitaa 
hakijan esittämällä tavalla . Hakija voi halutessaan 
olla myös itse yhteydessä Museovirastoon ennen 
hoitosuunnitelman laatimista . Jos alueella on mui-
naisjäännös, ei veden nosto eikä kaivaminen yleensä 
ole mahdollista . Myös kulotus muinaisjäännösalueella 
on kielletty .

Rekijoen keskikesäisen maiseman avaruutta. Kuva: Irma Kemppainen
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Ojitustoimitus

Ojittajalla on oikeus maansa tarkoituksenmukaiseen 
kuivattamiseen . Mikäli ojittamiseen tarvitaan ympäris-
tölupaviraston lupa (toimenpiteiden kohteena olevaa 
uomaa pidetään vesistönä) tai ojitukseen sisältyy tul-
va-alueen poistaminen, pienehkön järven laskeminen 
tai veden virtaussuunnan huomattava muutos, on 
asia käsiteltävä ojitustoimituksessa . Ojitustoimitusta 
tarvitaan myös silloin, jos oja täytyy tehdä yleisen tien 
tai radan poikki vastoin tiekunnan tai maanomistajien 
suostumusta . Mikäli ojituksesta hyötyvät tahot eivät 
pääse sopimukseen yhteisestä ojituksesta, on ojitus 
tällöinkin käsiteltävä ojitustoimituksessa . Myös pitem-
män aikaa sitten tehdyn perkauksen jälkeen luon-
nontilaiseksi palautuneen puron perkaus katsotaan 
uudisojitukseksi, jolloin ojitustoimitus tarkkoine suun-
nitelmineen ja kustannusositteluineen on tarpeen .

Joulukuun alussa 2009 Uskelajoen alueella oli vielä lumetonta. 
Kuva: Irma Kemppainen

Tähtätädyke, ranta-alpi ja rantakukka ovat tyypillisiä kukkivia kosteikkokasveja. Kuvat: Keijo Luoto
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7  Alueiden perustamisen 
ja hoidon rahoitus 

Maatalouden ympäristötuen erityistuet on tarkoitettu 
ympäristön hoitotoimiin, jotka voivat kohdistua sekä 
peltoalalle että muihin maatilan elinympäristöihin . 
Erityistukisopimus voi olla viisi- tai kymmenvuoti-
nen . Erityistuen saaminen edellyttää, että viljelijä on 
sitoutunut ympäristötuen ehtoihin . Pääsääntöisesti 
tuki määräytyy kohteiden perustamisesta, peruskun-
nostuksesta ja vuosittaisesta hoidosta aiheutuneiden 
kustannusten perusteella . Tuki on hehtaarikohtainen 
ja maksetaan vuosittain .

Kosteikkokohteille voi hakea useimmiten monivai-
kutteisten kosteikkojen perustamiseen tarkoitettua 
ei-tuotannollista investointitukea tai korkeintaan yh-
den hehtaarin kokoisille kohteille luonnon ja maise-
man monimuotoisuuden edistämiseen tarkoitettua 
erityistukea . Sekä ei-tuotannollisella investointituella 
perustetuille että aiemmin perustetuille kosteikoille 
voi hakea monivaikutteisen kosteikon hoitotukea . 
Yleissuunnitelmassa ehdotetuille lumokohteille voi-
daan hakea luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistämiseen tai perinnebiotooppien hoitoon tarkoitet-
tuja erityistukia . Pelloille, joissa on suojavyöhykkeen 
tarpeellisuusmerkintä, voi hakea suojavyöhykkeiden 
perustamiseen ja hoitoon tarkoitettua erityistukea . 
Muita mahdollisia vesiensuojelua edistäviä tukimuo-
toja ovat pohjavesialueiden peltoviljely, ravinnekuor-
mituksen tehostettu vähentäminen sekä turvepeltojen 
pitkäaikainen nurmiviljely, jos kohde muuten sopii 
tukijärjestelmään . 

Maininta yleissuunnitelmassa ei edellytä tai velvoita 
tuen hakuun, eikä kohteen puuttuminen siitä ole este 
tuen saamiselle .

Ei-tuotannollinen investointituki

Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen ja arvok-
kaan perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaami-
seen voi hakea ELY-keskuksen ei-tuotannollisten 
investointien tukea . Monivaikutteisten kosteikkojen 
osalta tuen ehtona on, että kosteikon yläpuolisesta 
valuma-alueesta yli 20 prosenttia on peltoa . Lisäksi 
kosteikon on oltava kooltaan vähintään 0,5 prosenttia 
yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta . Valuma-alu-
een luonnontilaiset kosteikot voidaan ottaa huomioon 

Uomaeroosion jälkiä. Veden väri kertoo että savea on liuennut. 
Kuva: Irma Kemppainen

tarvittavaa kosteikon pinta-alaa määritettäessä . Tuki 
määräytyy kustannusten perusteella .  Investointituen 
saanti edellyttää, että kohteen hoidosta tehdään 5- 
tai 10-vuotinen erityistukisopimus (perinnebiotoopin 
hoito tai monivaikutteisen kosteikon hoito) . Kohteen 
perustamistoimia ei saa aloittaa ennen rahoituspää-
töstä ja suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden 
toteuttamiseen on aikaa kaksi vuotta päätöksen saa-
misesta .

Ympäristötukea myös yhdistyksille

Uudella ohjelmakaudella (2007–2013) voidaan eri-
tyisympäristötukea myöntää ns . Leader-toimintatavan 
mukaisesti rekisteröidyille yhdistyksille . Rekisteröity-
jen yhdistysten on mahdollista hakea perinnebiotoop-
pien hoitoa, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistämistä sekä monivaikutteisen kosteikon hoitoa 
koskevia erityistukisopimuksia . Yhdistysten voivat 
lisäksi hakea ei-tuotannollista investointitukea ar-
vokkaiden perinnebiotooppien peruskunnostukseen 
sekä kosteikon perustamiseen . Myös tässä tapauk-
sessa investoinnin toteutuksen jälkeen edellytetään 
vastaavaa erityistukisopimusta kohteiden hoidosta . 
Yhdistyksen ei tarvitse sitoutua ympäristötuen pe-
rustoimenpiteisiin . Leader-toimintatapa on käytettä-
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vissä, jos haettavan sopimuksen toimenpiteet tukevat 
paikallisen toimintaryhmän kehittämissuunnitelman 
tavoitteita ja haettava sopimusalue sijaitsee toimin-
taryhmän  alueella . ELY-keskus pyytää kustakin 
hakemuksesta lausunnon Leader-toimintaryhmältä . 
Useimpien toimintaryhmien alueilla maisemanhoito- 
ja vesiensuojelutoimenpiteet ovat kiinteästi mukana 
sen kehittämissuunnitelmassa, joten useimmat hyville 
kohteille anotut hakemukset täyttävät tämän kohdan . 
Lisätietoja Leader-toiminnasta: www.maaseutu.fi/lea-
der

Peruskuivatustuki

Peruskuivatustukea myönnetään avustuksena ve-
silaissa tarkoitetuille ojitus-, järjestely- tai säännös-
tely-yhtiöille tai kiinteistönomistajille yhteistä pe-
ruskuivatushanketta varten . Tuen ehtona on, että 
peruskuivatushankkeesta koituu hyötyä usealle 
maanomistajalle . Harkinnanvaraisiin, ympäristön-
hoitotoimenpiteistä aiheutuviin korvauksiin ja muihin 
kustannuksiin voidaan myöntää täysimääräistä avus-
tusta . Harkinnanvaraisia toimenpiteitä voivat olla esi-
merkiksi kosteikon rakentaminen ja eroosiosuojauk-
set . Rahoitettavien toimenpiteiden on oltava sellaisia, 
että ne tukevat kuivatustoiminnan päämääriä eivätkä 
aiheuta vettymishaittoja pelloille . Esimerkiksi ojan vir-
tauksen säätely ja uoman laajennus voivat vähentää 
eroosiota ja samalla perkaustarvetta sekä alajuoksun 
tulvahaittoja . Myös luonnonmukaisen peruskuivatuk-
sen toteuttamiseen saa peruskuivatustukea .

Miten haen erityistukia?

Kaikkia edellä mainittuja tukia haetaan ELY-kes-
kuksen Elinkeino-, työvoima, osaaminen ja kulttuuri 
vastuualueelta (ETOK), jonne hakemus liitteineen 
toimitetaan .

Seuraavassa esitetään lyhyesti, miten tässäkin suun-
nitelmassa kuvatuille kohteille voidaan hakea erityis-
ympäristötukea . Tarkemmat ohjeet tulevat kevään 
tukihakuoppaissa ja lisätietoja voi kysellä niin kunnan 
maaseutuasiamieheltä, ELY-keskuksilta kuin neuvon-
tajärjestöiltäkin .

Kosteikkoa perustetaan Kiikalan Hanhilammella. Etualalle on 
jätetty kaivamatta kannas, joka avataan vasta kaivuun loputtua. 
Näin kaivamisen irrottama kiintoaine ei kulkeudu uomaan ja ve-
sistöön. Kuva: Anni Karhunen

Hitolanjoen kosteikko rakentamista seuraavana kesänä. Vesikas-
villisuus leviää nopeasti mataliin kohtiin. Kuva: Irma Kemppainen
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Tukihaku samaan aikaan muiden maataloustukien 
kanssa (ei-tuotannollisten investointien tukihaku 
ilmoitetaan erikseen).
Erityisympäristötuille omat hakulomakkeet (saa 
mm. kunnasta ja MMM:n lomakepalvelusta).
Lomake palautetaan suoraan alueen ELY-keskuk-
seen.
Lomakkeen yhteydessä vaadittavat liitteet tulee 
myös lähettää vuotuiseen hakupäivään mennessä.
Vaadittavia liitteitä ovat: lohkokartta (johon selke-
ästi mahdolliset U-lohkotunnukset), hoitosuunni-
telma sisältäen kustannuslaskelman sekä mahdol-
liset vuokrasopimukset koko tukikauden ajaksi, jos 
erityistukikohteita vuokrataan.
Tukikausi alkaa 1.10. (perinnebiotooppi, luonnon 
ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, 
monivaikutteinen kosteikko ja suojavyöhykkeet).

Esimerkki: Viljelijä hakee erityistukea 2010 tukihaus-
sa. Tukihakemukset ja hoitosuunnitelmaliitteet on 
palautettu 30.4.2010. Koska tukikausi alkaa vasta 
1.10.2010, ei kesän aikana tarvitse alueilla vielä teh-
dä mitään toimenpiteitä, vaan ensimmäisenä vuonna 
suunnitellut hoitotoimenpiteet tulee olla toteutet-
tuna 30.9.2011 mennessä. Suojavyöhykkeet tosin 
voidaan perustaa jo kuluvan kasvukauden kylvöjen 
yhteydessä suojaviljaan.

Hoitosopimukset ovat 5- tai 10-vuotisia.
Ei-tuotannollisten investointien tuissa (perinnebio-
tooppien perusraivaus ja aitaus sekä kosteikkojen 
perustaminen) toimenpiteet on toteutettava kah-
den vuoden aikana ja tämän jälkeen perustetulle 
kohteelle on haettava hoitosopimusta.
Jatkossa U-lohkot tulevat normaalisti muiden pe-
ruslohkojen jatkoksi peruslohkolomakkeella ja tu-
kea haetaan päätukilomakkeella rastittamalla koh-
ta ”Haen ympäristötuen erityistukien maksatusta”.

Hoitosuunnitelmaliitteet
Perinnebiotoopin, luonnon ja maiseman monimuotoi-
suuden edistämiseen ja kosteikkojen ja suojavyöhyk-
keiden perustamiseen vaaditaan hoitosuunnitelma 
niin hoitotuissa kuin ei-tuotannollisten investointien tu-
essakin . Hoitosuunnitelmassa viljelijä voi itse miettiä 
mitä kaikkia toimenpiteitä tukilohkoilla on valmis teke-
mään valitsemansa tukikauden (5/10 vuotta) aikana . 
Yleissuunnittelmien hoitosuositukset ovat suosituksia 

ja niiden toivotaan olevan apuna viljelijän miettiessä 
tulevia toimenpiteitä . Laidunnus toki soveltuisi mo-
nille kohteille, mutta se on usein käytännön syistä 
vaikea järjestää . Tällöin tuettavia toimenpiteitä voivat 
olla maisemalliset ja monimuotoisuutta edistävät rai-
vaustoimenpiteet ja perinteisten rakennelmien hoito ja 
kunnostus . Hoitosuunnitelmasta tulisi löytyä ainakin 
seuraavat pääkohdat:

Hakijan taustatiedot
Sopimukseen haettavat lohkot ja niiden pinta-alat
Kartat
Hyödyllistä on mainita myös mahdollinen yleis-
suunnitelman kohdenumero
Kohdetyyppi (esim. metsäsaareke, reunavyöhyke, 
metsälaidun, niitty, pohjapato, kosteikko, jne. tai 
yhdistelmä eri tyypeistä )
Alueen arvot (esim. sijainti valtakunnallisesta ar-
vokkaalla maisema-alueella, luonnon monimuo-
toisuuden yleissuunnittelualueella)
Alueen maankäytön historia lyhyesti, mikäli tie-
dossa
Kuvaus puustosta, kasvillisuudesta ja rakenteista 
(tässä kannattaa hyödyntää yleissuunnitelman ly-
hyttä kohdekuvausta)
Peruskunnostustoimenpiteet (esim. alkuraivaus, 
aitaaminen, kulotus, alueen yleinen siistiminen 
- yleensä ensimmäisen sopimusvuoden aikana)
Vuotuiset hoitotoimenpiteet (esim. laidunnus, niit-
to, uudelleenraivaukset, aitojen kuntotarkistukset, 
mahdollinen eläinten valvonta)
Kustannusarvio (kaikki kulut mitä alueen kunnos-
tuksesta ja hoidosta aiheutuu, esim. materiaali-
kulut, konetyökulut, ihmistyökulut, ostopalvelut, 
eläinten siirto- ja valvontakulut, oman työn kulut ja 
mahdolliset tuotot järeämmän puuston poistosta)
Valokuvat (vapaaehtoisia)

Hoitosuunnitelman alueelle voi tehdä itse tai teettää 
sen ulkopuolisella . Neuvojien yhteystietoja saatavilla 
MTK:n kokoamasta suunnittelijalistasta Internetistä 
tai oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisel-
ta . Mikäli suunnitelman laatii itse, kannattaa käyttää 
suunnitelmapohjia, joissa pääkohdat ovat valmiina . 
Hoitosuunnitelmapohjia on jaettu kesän maastokäyn-
tien yhteydessä ja karttojen esittelytilaisuuksissa ja 
niitä saa myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
Internet-sivuilta .
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Kosteikon rakentaminen edellyttää tarkempaa suun-
nitelmaa maastomittauksineen ja mm . lupaa kaikilta 
perustettavan kosteikon vaikutusalueen maaomista-
jilta . Peruskuivatustukea haetaan vapaamuotoisella 
hakemuksella, johon liitteeksi tarvitaan ojitustoimitus-
päätös tai pätevän suunnittelijan laatima suunnitelma 
kustannusarvioineen ja -ositteluineen . Peruskuivatus-
hankkeita suunnittelevat esim . salaojasuunnittelijat 
ja monet yksityiset vesirakentamiseen erikoistuneet 
konsultit .  Yksityiskohtaisempaa tietoa tukien hakemi-
sesta löytyy tukioppaista ja esitteistä, joita saa mm . 
kuntien maaseutuviranomaisilta ja ELY- keskuksista . 
Neuvoja voi kysyä myös suoraan puhelimitse edellä 
mainituilta tahoilta .

Tietoa tukimuodoista sekä hakuoppaita ja -lo-
makkeita

www.mavi.fi > Viljelijätuet > Maatalouden 
ympäristötuki

Tietoa maatalouden ympäristönsuojelusta, 
lomakkeita suunnitelmien pohjaksi ja MTK:n 
suunnittelijalista

www.ymparisto.fi/TEHO
www.ymparisto.fi > Lounais-Suomi > Ympäristön-
suojelu > Maatalouden ympäristönsuojelu
tai pikaosoite www.ymparisto.fi/los/maatalous
www.proagria.fi
www.maaseutu.fi

Tietoa yhdistyksien erityistukihausta

www .kotiniitty .net

Tietoa METSO-ohjelmasta

www.metsonpolku.fi
www .metsavastaa .net/METSOluonnonhoito

Valkovuokko viihtyy hyvin Uskelanjoen rehevissä rinteissä.  
Kuva: Anni Karhunen
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Kosteikkopaikkojen kartoituksessa käytettiin maastotyön apuna Suomen ympäristökeskuksen kosteikkomallia . Samaan 
aikaan on käynnissä metsäluonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelu, joka on METSO-yhteistoimintaverkostohanke . Sen 
tarkoituksena on testata maatalouden yleissuunnittelumenetelmiä metsäpuolella ja kartoittaa luontoarvoiltaan hyviä kohteita . 
Uskelanjoen alueen metsäkohteita esitellään myöhemmin julkaistavassa Uskelanjoen alaosan raportissa .

Suunnitelmassa esitettyjä kosteikkoja, pohjapatorakennelmia ja laskeutusaltaita voidaan toteuttaa kosteikkojen rakentami-
seen tarkoitetulla maatalouden ei-tuotannollisten investointien tuella ja ylläpitää ympäristötuen erityistuella monivaikutteisten 
kosteikkojen hoitoon . Luonnon monimuotoisuuskohteiden  ja suojavyöhykkeiden perustamista ja hoitoa rahoitetaan maata-
louden omilla erityisympäristötukimuodoilla . Maailman luonnonsäätiön (WWF) kosteikkohanke on käynnissä osittain samalla 
seudulla ja myös siitä toivotaan apua kohteitten toteuttamiseen .
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suojelu
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Vid kartläggningen av våtmarkerna utnyttjades Finlands miljöcentrals våtmarksmodell . Parallellt med detta pågår en översiktspla-
nering av skogsnaturens mångfald som är ett projekt i METSO-samarbetsnätverket . Dess avsikt är att testa hur översiktspla-
neringens metoder som anpassats för jordbruket lämpar sig för skogsmiljön och att kartlägga objekt vilkas naturvärde är högt . 
Skogsobjekten i Uskelanjoki-området presenteras i en rapport som publiceras senare om Uskelanjoki-älvens nedre lopp .
 
Våtmarker, grunddammskonstruktioner och sedimenteringsdammar som presenteras i planen kan genomföras med det stöd för 
jordbrukets icke-produktiva investeringar som avsetts för anläggning av våtmarker och upprätthållas med miljöstödets speci-
alstöd för skötseln av mångfunktionella våtmarker . Anläggningen och skötseln av objekt för naturens mångfald och skyddszoner 
finansieras med jordbrukets egna former av specialmiljöstöd. Världsnaturfondens (WWF) våtmarksprojekt pågår delvis i samma 
trakter och man hoppas att de är till hjälp för genomförandet av objekten .
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