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1 Johdanto

Kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelun tavoitteena on ohjata ja tehostaa maatalousympäristön luonnon hoitoa ja suojelua. Kosteikot ja
pellolle perustettavat suojavyöhykkeet ovat tärkeitä vesiensuojelullisia keinoja, ja lisäksi ne edistävät
maatalousympäristön luonnon monimuotoisuutta.
Koska yleissuunnitelma kattaa laajan alueen, voidaan siinä tilakohtaisia suunnitelmia paremmin
huomioida maisemakokonaisuudet kuten jokivarret ja järvet. Tarkoituksenmukaisesti toteutetut kosteikot ja suojavyöhykkeet vähentävät merkittävästi
valumavesien mukana vesistöihin kulkeutuvien
ravinteiden ja kiintoaineen määrää, ja näin ollen
estävät vesistöjen liiallista rehevöitymistä. Kosteikkoympäristö lisää myös luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elinympäristön erilaisille
kosteikkokasveille ja -eläimille. Suunnitelmassa
erityisesti pyritään löytämään kohteita monivaikutteisille kosteikoille, jotka vesiensuojelun lisäksi
edistävät luonnon monimuotoisuutta ja parantavat
maisemaa.
Yleissuunnitelmassa selvitetään kosteikkojen ja
suojavyöhykkeiden kannalta merkittäviä kohteita Kiskon alueella sekä esitetään hoitosuosituksia
kartoitetuille alueille. Kiskon laajat vesistöalueet
ja niihin laskevan kuormituksen suuri määrä tekevät siitä yleissuunnitelman laatimisen kannalta
kiinnostavan kohteen. Suunnitelman tarkoitukse-

na on kohdistaa vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämistoimia Kiskon alueen
merkittäviin kohteisiin ja ohjata mm. erityistuen
hakemisen yhteydessä tehtäviä tilakohtaisia suunnitelmia. Yleissuunnitelma ei kata suunnittelualueen kaikkia mahdollisia alueita vaan esittelee
erityyppisiä esimerkkejä kohteista, joita maatalouden ympäristötuen erityistuella voi perustaa
ja hoitaa ja siten edistää vesiensuojelua ja luonnon
monimuotoisuutta.
Yleissuunnittelun keskeisenä tavoitteena on
parantaa viranomaisten, neuvojien ja viljelijöiden
välistä vuorovaikutusta sekä luoda paikallista
innostusta vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Suunnitelma on laadittu
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotta etenkin
paikallinen näkemys ja tietämys tulisivat huomioiduksi. Tarkoitus on, että suunnitelmajulkaisu päätyy alueen viljelijöiden ja maanomistajien käyttöön
ja tulee hyödynnetyksi ympäristötuen erityistukien hakemisessa. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen on tarkoitus yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa laatia opas yleissuunnittelun
tekoon, ja Kiskon alue on hankkeessa pilottikohteena, jolla oppaan soveltuvuutta testataan. Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelua on
tarkoitus jatkaa tulevina vuosina muilla sopivilla
alueilla.
Kiskon Kirkkojärven maisemassa kauniit ruovikot kertovat myös rehevyydestä.
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2 Menetelmät

Kiskonjoen alue on ensimmäinen kohde VarsinaisSuomessa, missä tehdään varsinainen kosteikkojen
ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Aiemmin
Aurajoen osavaluma-alueella, Savijoella, on tehty
alustava kosteikkoyleissuunnitelma. Tämä hyvin
yleispiirteinen suunnitelma tehtiin Savijoen maatalouspilottihankkeen yhteydessä. Myös Someron
Pajulanjoen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa on kartoitettu kosteikkoja. Kisko valittiin
kohteeksi paikallisesta aloitteesta. Se sopi hyvin
kohdealueeksi, koska siellä on laajoja vesistöalueita, se on ympäristöltään monipuolinen ja siellä
harjoitetaan aktiivista maataloutta. Lisäksi alueella
sijaitsevien peltojen määrä on suuri ja ne sijaitsevat pääasiassa vesistöjen tuntumassa. Työskentelyn ensimmäisessä vaiheessa ensisijainen kohdealue oli Anerionjoen ja Kurkelanjoen alue, mutta
myöhemmin mukaan otettiin myös Kirkkojärven
ympäristö, Kärkelänjoki ja Kurkelanjärvi. Alueella
toimi vuoden 2005 loppuun saakka Vesistöklinikka-projekti, jonka puitteissa tehtiin muun muassa
valuma-aluekartoituksia sekä vesistöjen hoito- ja
käyttösuunnitelmia. Tässä yleissuunnitteluhankkeessa tehtiin yhteistyötä Vesistöklinikan kanssa,
jotta näin voitiin hyödyntää jo tehtyä vesiensuojelutyötä ja jatkaa sitä maatalousalueilla.
Suunnittelutyön ensimmäisessä vaiheessa tehtiin esiselvitys, jossa tarkasteltiin Kiskon luonnonja kulttuuriympäristöä koskevia piirteitä olemassa olevaa inventointitietoa ja ympäristöhallinnon
paikkatietoaineistoja hyödyntäen. Esitietoa löytyi
runsaasti muun muassa maankäytöstä, maaperästä, inventoiduista pienvesistä, perinnemaisemista,
muinaismuistoista ja kulttuuriympäristöistä. Huomioiduksi tulivat myös merkittävät pohjavesi- ja
suojelualueet, Natura 2000 – alueet, uhanalaisten
lajien esiintymisalueet sekä tietenkin alueen maatalouden piirteet. Kartoista ja ilmakuvista topografisia piirteitä tarkastelemalla ja ojien valumaalueiden kokoja arvioimalla etsittiin mahdollisia
kosteikon paikkoja. Alustaviksi kohteiksi merkittiin sellaisia, joissa yläpuolisella pienikokoisella
valuma-alueella oli yli 20 % peltoa ja joissa toimenpide ei aiheuttaisi kuivatushaittaa pelloille
korkeuskäyristä päätelleen. Myös muita toimenpiteille mahdollisia kohteita merkittiin. Myös
suojavyöhykkeiden tarvetta arvioitiin ensin karttojen avulla. Vanhoja venäläisiä topografiakarttoja
(kartoitusvuodet 1882-83) ja pitäjäkarttoja (192030 – luvuilta) tarkastelemalla kartoitettiin vanhaa
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maankäyttöä, uomien aikaisempaa kulkua ja tulvivia alueita. Suunnittelutyössä tärkeää lähdeaineistoa olivat myös vanhat perkausta ja ojitusta sekä
vesistörakentamista koskevat asiakirjat.
Kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden kannalta
kiinnostaviin kohteisiin tehtiin maastokäyntejä
syksyllä 2005 ja edelleen tarkistuskäyntejä keväällä
ja kesällä 2006. Maastokäynnit kohdistettiin lähinnä esiselvitystietojen ja karttatarkastelun perusteella. Myös maanomistajilta tulleet tiedot tarkastettiin
maastossa, ja niiden perusteella saatiin rajattua
muun muassa tulva-alueita. Maastokäynteihin
osallistui Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
suunnittelijoiden lisäksi joitakin maanomistajia ja
yhteistyötahojen edustajia. Lähdeaineiston tarkastelun ja maastokäyntien tulokset siirrettiin paikkatietojärjestelmään ja sitä kautta kartoille. Kosteikkojen ja suojavyöhykekohteiden merkinnän lisäksi
paikkatietojärjestelmään lisättiin toimenpidesuositus ja lyhyt luonnehdinta alueesta. Paikkatietoaineistoa on tarkoitus myöhemmin käyttää arvioitaessa suojavyöhykkeiden ja kosteikkohankkeiden
toteutumista alueella.
Kosteikko- ja suojavyöhykesuunnittelun alkamisesta tiedotettiin syksyllä 2005 kaikille avoimessa
tiedostustilaisuudessa Kiskon kunnantalolla (liitteet 1 ja 2). Viljelijät kutsuttiin tilaisuuteen kirjeitse
ja lehti-ilmoituksella. Kutsu lähetettiin myös hankkeen yhteistyötahoille. Ennen tiedotustilaisuutta
pidettiin lyhyt työpalaveri kunnan, tuottajien ja
Vesistöklinikka-projektin edustajien kanssa, jossa
tarkennettiin suunnittelualuetta. Esittelytilaisuudessa maanomistaja sai halutessaan esittää mahdollisia yleissuunnittelukohteita ja keskustella
mahdollisuudesta perustaa kosteikko tai suojavyöhyke erityistuen turvin. Viljelijöiltä saatiinkin
ehdotuksia maastokäyntikohteiksi. Yhteistyö tuottajien ja alueen asukkaiden kanssa oli olennainen
osa suunnittelua. Tärkeitä yhteistyötahoja hankkeessa olivat lisäksi paikalliset järvien suojeluyhdistykset, erityisesti Kirkkojärven suojeluyhdistys,
Suomusjärvellä toimiva Järvipaja-hanke sekä kosteikkojen luonnon monimuotoisuuskysymyksissä
erityisesti Suomen metsästäjäliitto ja Metsästäjäin
keskusjärjestö.
Luonnosvaiheessa olevia suunnitelmakarttoja
esiteltiin viljelijöille huhtikuussa 2006 avointen
ovien tilaisuudessa, josta tiedotettiin kaikille kunnan viljelijöille lähetetyllä kutsukirjeellä (liite 3).
Tiedotuksessa ja tilaisuuden järjestämisessä tehtiin

yhteistyötä paikallisten tuottajien ja maaseutuviranomaisen kanssa. Tilaisuudessa keskusteltiin
vilkkaasti ja saatiin mielenkiintoista lisätietoa vesistönsuojelu- ja luonnon monimuotoisuuskohteiden kartoituksen tarkentamiseen. Samassa tilaisuudessa oli mahdollista saada erityistukiin ja
muihin maatalouden ympäristöasioihin liittyvää
neuvontaa, jota antoivat ympäristökeskuksen lisäksi myös Varsinais-Suomen TE-keskuksen ja
ProAgria Farman edustajat. Tiedotustilaisuudesta
uutisoitiin Turun Sanomissa ja Salon Seudun Sanomissa. Tilaisuus pidettiin ennen vuoden 2006 maa-

talouden erityisympäristötukihaun päättymistä, ja
se vaikutti osaltaan aikaisempia vuosia runsaampaan suojavyöhyketukihakemusten määrään Kiskon alueelta. Esittelytilaisuuden jälkeen luonnoskartat olivat tutustuttavina maaseutuviranomaisen
toimistossa kevään 2006 ajan. Luonnoskarttoihin
tulleet kommentit otettiin huomioon lopullisessa
suunnitelmassa. Valmistunut julkaisu toimitetaan
kaikille alueen maanomistajille ja muille kiinnostuneille. Kunnan maataloustoimistoon ja tarvittaessa
muuallekin toimitetaan myös suunnitelman lopulliset A1-kokoiset kartat.

Esiselvitystyössä käytettiin mm. ilmakuvia ja
vanhoja venäläisiä topografikarttoja.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2006



3 Suunnittelualueen yleiskuvaus
Pinta- ja pohjavedet
Kiskon kunnan vesistöt kuuluvat Kiskonjoen-Perniön päävesistöalueeseen. Yleissuunnittelualue
kattaa osia Aneriojärven, Kurkelanjoen, Kirkkojärven ja Kiskonjoen osavaluma-alueista. Tarkastelussa on mukana lisäksi Hirsijärven valuma-alueeseen
kuuluva Toijan- eli Mommolanjoki. Tarkasteltavien
valuma-alueiden kokonaispinta-ala on noin 540
km². Alueen suurin järvi on Kiskon Kirkkojärvi,
johon laskee yhteensä noin 25 erikokoista jokea
ja ojaa. Niistä suurimmat ovat Kurkelanjoki, Toijan- eli Mommolanjoki, Metolanjoki ja Myllyoja
(kartta 1).
Tutkimusalueen järvistä Kurkelanjärvi, Aneriojärvi ja Hirsijärvi ovat osa Kirkkojärven kaukovaluma-aluetta. Myös suurin osa Kirkkojärveen
kohdistuvasta fosfori- ja typpikuormituksesta tulee juuri näistä järvistä laskevien jokien mukana.
Kurkelanjoki saa alkunsa Kurkelanjärveltä, jonka
valuma-alue on kokonaisuudessaan laaja sisältäen
mm. Enäjärven ja sieltä Sikajärven kautta laskevan
Kärkelänjoen. Aneriojoki laskee nimensä mukaisesti Aneriojärvestä, ja se virtaa osittain Suomusjärven puolella. Kurkelanjoki kerää Aneriojoen
tuoman veden ja laskee edelleen Kirkkojärveen.
Toijanjoki saa alkunsa Hirsijärvestä. Metolanjoen
vedet ovat peräisin ojitetuilta suoalueilta ja ne purkautuvat Kirkkojärven eteläkärkeen. Joet ja ojat
tuovat järveen laskiessaan mukanaan merkittäviä
määriä ravinteita. Kurkelanjoki on Kirkkojärven
suurin kuormittaja. Metolanjoen kuormittava vaikutus kohdistuu lähinnä Kirkkojärven eteläosaan.
Kirkkojärven laskuvedet kulkeutuvat Kiskonjokea
pitkin Perniönjokeen ja sieltä edelleen Saaristomereen. Kiskon Kirkkojärvi on vesivoimalaitoksen
tarpeisiin säännöstelty järvi.
Kiskon kunnan alueella sijaitsee neljä tärkeää
pohjavesialuetta Toijassa, Kirkonkylässä, Kaukurissa ja Aikolassa, ja ne liittyvät kunnan halki
kulkevaan harjujaksoon. Toijan, Kaukurin ja Aikolan pohjavesialueiden aines on hiekkaa ja soraa.
Kirkonkylän pohjavesialue sijaitsee puolestaan
kallioperän ruhjeessa savenalaisessa hiekkamuodostumassa. Kunnan vesihuollon kannalta pohjavesialueilla on tärkeä merkitys. Toijan pohjavesialueella toimii kunnan vedenottamo, joka vastaa
vedenjakelusta keskitetyn vedenjakelun piirissä
oleville asukkaille. Kirkonkylän vedenottamo toimii tällä hetkellä varavedenottamona ja Aijalan



Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2006

alueella toimii yksityinen Aikolan vesiosuuskunta. Myös Kaukurin pohjavesialue on vedenottoon
soveltuva, mutta toistaiseksi sitä ei hyödynnetä.
Pohjavesiä vaarantavat ennen kaikkea vieraiden
aineiden päästöt ja suunnittelematon maa-ainesten otto. Myös pellon sijainti pohjavesialueella on
nykyisessä ympäristötuen erityistukijärjestelmässä
ollut peruste suojavyöhyketuen myöntämiselle.

Maankäyttö ja vedenlaatu
Maaperältään suunnittelualue on enimmäkseen
tasangoilla savea ja metsäalueilla moreenia. Joet ja
ojat virtaavat pääasiallisesti savimaiden halki, mutta alueella on myös turvemaita. Suurin osa soista
on ojitettu ja otettu metsätalouskäyttöön. Alueen
topografialle on myös tyypillistä karut kallioalueet.
Koko vesistöalueen tyypillisin maankäyttömuoto
on metsä, jonka osuus on noin 65 %. Myös peltoa
on runsaasti. Peltoalueet sijaitsevat suurelta osin
jokien ja ojien varsilla, mutta osittain myös aivan
Kirkkojärven rantamilla. Tarkasteltaessa peltojen
osuutta suunnittelun piirissä olevilla valuma-alueilla, huomataan, että Kiskonjoen valuma-alueella
peltojen suhteellinen osuus maankäytöstä on suurin eli 20 %. Aneriojoen valuma-alueella peltojen
osuus on 18 %. Kirkkojärven ja Kurkelanjoen valuma-alueella peltojen suhteellinen osuus maankäytöstä on tarkastelualueesta pienin eli 15 %.
Useimmat suunnittelualueen joet ja ojat virtaavat peltoalueiden läpi, joten ne ovat tyypillisesti
savisameita. Suoalueilta laskevien ojien vesi on
humuspitoista ja usein ruskeaa, mutta näitä vesiä
on alueella vähän. Suunnittelualueen ulkopuolelle
jäävien rehevien Aneriojärven ja Hirsijärven vedenlaatu on ollut yleisen käyttökelpoisuusluokituksen
mukaan välttävä ja tyydyttävä, ja samankaltainen
on niistä laskevien jokivesien tila. Kiskon Kirkkojärven vedenlaatu on vuosina 2000-2003 ollut
huono, kun tarkastelussa on ollut muun muassa
orgaanisen aineksen kuormitus, humuksen määrä
ja järven rehevyys. Tällaisessa järvessä levähaitat
ovat lähes jokakesäisiä, mikä voi rajoittaa järven
virkistyskäyttöä. Kurkelanjärven ja Kärkelänjoen
vedenlaatu on ollut yleensä parempi kuin Kirkkojärven. Vesistöjen rehevöitymiskehityksen kannalta keskeisin tekijä on fosforin ja typen kuormitus,
josta merkittävä osa tulee maatalousalueilta. Maatalouden lisäksi myös metsäojitukset ja haja-asu-
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tus kuormittavat osaltaan vesistöjä. Pistemäisistä
kuormituslähteistä keskeisin on Toijan jätevedenpuhdistamo Kirkkojärven pohjoisosassa. Moitteettomasti toimiessaan puhdistamon vaikutus järven
kokonaiskuormitukseen on kuitenkin vähäinen.

Virkistyskäyttö ja luontoarvot
Alueen vesistöjen virkistyskäyttö on monipuolista.
Enäjärveltä Kurkelanjärven ja Kiskon Kirkkojärven
kautta Saaristomereen kulkee Kiskon- ja Perniönjoen kanoottireitti, jonka yhteispituus on noin 93 kilometriä. Paikoin asumattomien seutujen läpi kulkeva reitti on varustettu opastauluin ja taukopaikoin.
Kiskonjoen vesistöalueella ei harjoiteta varsinaista
elinkeinokalastusta, mutta siellä on aa kuitenkin
mahdollisuuksia vapaa-ajankalastukseen. Vesistöalueen järvien kalasto koostuu pääosin tavanomaisista sisävesilajeista; Kirkkojärvessä esiintyvät muun muassa made, ankerias, lahna, sorva,
pasuri, sulkava, ruutana ja siika. Järveen on myös
istutettu kuhaa useita kertoja vuosina 1989-1996.
Järven rehevyys lisää niin sanotun vähäarvoisen
kalalajiston osuutta kalaston kokonaisbiomassasta.

Purotaimenta esiintyy sähkökalastushavaintojen
perusteella ainakin Aneriojoen ja Kurkelanjoen
valuma-alueilla. Vesistöalueella on käynnissä Kiskonjoen vesistön kunnostushanke, jonka puitteissa
esimerkiksi Kirkkojärvellä ja Kurkelanjärvellä on
tehty hoitokalastuksia ja Kärkelänjoen Kärkelänkoskella virtavesien kunnostuksia. Kunnostusprojektin tavoitteena on arvokalalajiston elinmahdollisuuksien ja lisääntymisedellytysten parantaminen
vesistöalueella muun muassa rakentamalla kalateitä kalojen nousua estäville padoille. Tällöin kaloilla
olisi periaatteessa mahdollisuus nousta Kirkkojärveen ja edelleen Kurkelan- ja Aneriojoen valumaalueille. Kiskonjokea pidetään Lounais-Suomen
olosuhteissa yhtenä niistä harvoista jokivesistöistä,
missä meritaimenelle on mahdollista luoda menestykselliset lisääntymis- ja elinolosuhteet kunnostustoimien avulla. Kiskonjoki on ollut vanhastaan
sekä lohen että taimenen kutujoki.
Suunnittelualueella sijaitsee useita luontoarvoiltaan arvokasta kohdetta. Jylynjärvi on merkittävä
lintujärvi ja Valkjärvennummen jyrkänne Kurkelanjärven rannalla on maisemallisesti hieno jyrkänne- ja lehtoalue. Viiranmäen lehto on monipuolisuudessaan merkittävä lehtokokonaisuus, jossa

Ojan varren pienet puut ja pensasryhmät tuovat vaihtelua maisemaan.
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esiintyy myös harvinaisia lehtokasveja. Lisäksi
tarkastelualueella sijaitsevat Natura 2000 – alueiksi luokitellut keidassuot Raadesuo ja Kirkkojärven
länsipuolella sijaitseva Pyysuo sekä Kiskonjoen
vesistöaluekokonaisuudesta sen pohjoisin osa, johon kuuluu muun muassa Aneriojokeen laskeva
Mullaston Lohioja. Lohioja on Varsinais-Suomen
parhaita luonnonvaraisen purotaimenen lisääntymisalueita, minkä vuoksi se on myös arvokas
pienvesi. Myös Kärkelänkoski on osa Kiskonjoen
latvavesien suojelualuetta, ja se on sekä maisemallisesti että eliöstöltään arvokas ympäristö. Yleisesti
suunnittelualueella havaittuja uhanalaisia kasveja
ja sieniä ovat mm. lehtonoidanlukko, sääskenvalkku, vuorijalava, pommerinvirna, koskisiipisammal,
harsosammal ja poimukääpä. Alueella on myös tavattu kangaskiuru, kaakkuri, liito-orava ja vaarantuneeksi luokiteltu vesiperhoslaji juovaharjakas.
Luonnontilaisia pienvesiä kuten puroja, lampia,
lähteitä, fladoja ja kluuvijärviä on inventoitu 1990luvulla Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja
sitä edeltäneen Turun vesi- ja ympäristöpiirin toimesta. Kiskon kunnassa inventoituja pienvesiä
on useita. Yleissuunnittelualueella arvokkaiksi
pienvesialueiksi on määritelty Liipolanlahdelta
Kirkkojärveen laskeva purouoma, Toijanjoki, Keskossuolta Kirkkojärven Aikolanlahteen laskeva
puro ja Lemikjärven ojan yläosa. Toijanjoki ei ole
varsinainen pienvesi, mutta se on kuitenkin maisemallisesti ja luontoarvoiltaan arvokas vesistöalue.
Myös muun muassa Kavastonjärvi, Iso-Porraslampi puroineen ja Äijälampi on määritelty merkittäviksi pienvesiksi. Iso-Porraslampi ja Äijälampi
ovat tyypillisiä niukkaravinteisia metsälampia,
joiden vesikasvillisuus on vähäistä, mutta jotka
ovat arvokkaita vesilintujen ja esimerkiksi lepakon
elinympäristöjä. Lisäksi ne muodostavat maisemallisesti hienon kokonaisuuden. Pienvedet ovat
Suomen neljänneksi tärkein uhanalaisten eliöiden
elinympäristö. Pienvesialueilla on näin ollen tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä.
Lisäksi niillä on myös kalataloudellista merkitystä. Pienvesialueiden säilyminen luonnontilaisina
koetaankin tärkeäksi tavoitteeksi. Maa- ja metsätalouden toiminnot, turvetuotanto, loma-asutuksen
leviäminen ja happamoituminen uhkaavat pienvesien säilymistä.

Maatalous Kiskossa
Kiskossa, kuten muuallakin Suomessa, aktiivitilojen määrä on vähentynyt viimeisten kymmenen
vuoden aikana samalla kun tilakoko on suurentunut. Tukeen oikeutettu viljelypinta-ala on Kiskossa
kasvanut lähes neljällä prosentilla vuodesta 1995.

Metsän keskellä virtaava pieni puro on viehättävä
elinympäristö.

Tällä hetkellä Kiskon maatilojen lukumäärä on 127.
Viljanviljely on kunnan maatilojen päätuotantosuunta. Viljelyalasta hieman alle kuusi prosenttia
on tällä hetkellä luonnonmukaisessa tuotannossa,
mikä on hivenen enemmän verrattuna maakunnan
keskiarvoon. Viljan lisäksi tuotetaan öljykasveja,
rehuheinää ja pienessä määrin myös sokerijuurikasta. Lypsykarjatilojen määrä on kymmenessä
vuodessa vähentynyt puolella, ja niiden osuus
maatilojen kokonaismäärästä on tällä hetkellä noin
14 prosenttia. Lisäksi kunnassa sijaitsee muutama
tila, jossa kasvatetaan lihakarjaa, sikoja tai kanoja.
Maatalouden ympäristötuen erityistukia oli vuonna 2004 myönnetty jonkin verran maisemanhoitoon, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen
ja perinnebiotooppien hoitoon. Alueella on myös
tehty useita suojavyöhykesopimuksia. Erityistukia onkin mahdollista hyödyntää alueella nykyistä tehokkaammin. Kiskon alueella maatalouteen
liittyvistä ympäristönsuojelullisista tavoitteista
tärkeimpiä ovat ravinnekuormitusta vähentävien
viljelytekniikoiden käyttö, suojavyöhykkeiden perustaminen erityisesti tulvanalaisille alueille sekä
perinnebiotooppien hoidon sekä luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon edistäminen.
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Kulttuurihistoriallisia arvoja
Kiskon yleissuunnittelualue on osa niin sanottua
Suomusjärven kulttuurialuetta, jota pidetään Suomen vanhimpana kulttuurina. Jääkauden päätyttyä Suomeen saapuneet ensiasuttajat elivät metsästämällä, kalastamalla ja keräilemällä erilaisia
luonnonantimia. Merkkeinä tästä ajasta ovat säilyneet primitiiviset kirveet, taltat, pallonuijat ja keihäänkärjet. Erityisen paljon esinelöytöjä on tehty
Suomusjärven alueelta, mutta myös Kiskosta löytöjä on runsaasti. Kivikauden ihmisten asuinpaikat
sijaitsivat meren ja järvien rannoilla hiekkamaalla,
vaikkakin maankohoamisen myötä löytöjä tehdään
sisämaasta. Kiskosta ja Suomusjärveltä tunnetaan
tällä hetkellä satakunta todennäköistä kivikautista
asuinpaikkaa, ja monet niistä muodostavat laajoja
kokonaisuuksia. Näitä on lukuisia muun muassa
Metolanjoen alueella sekä Kurkelan- ja Aneriojoen alueella. Tiedot kivikauden elämästä ovat vaillinaisia, mutta löytöjen poikkeuksellisen suuren
määrän perusteella voidaan olettaa, että suuri osa
nykyistä Kiskoa on kivikaudella ollut asutuksen
piirissä. Alueelta on myös tehty myös kampakeraamisen ajan ja vasarakirveskulttuurin aikaisia
löytöjä, jotka osoittavat jatkuvuutta asutuksessa.
Sen sijaan pronssikaudelle tultaessa asutus tuntuu
siirtyneen pois Kiskon ja Suomusjärven alueelta,
ja seuraavat varmat asutukseen viittaavat löydöt
ovat historialliselta ajalta.
Varsinais-Suomen pitkä asutushistoria ja maatalouskulttuuri ovat synnyttäneet perinnemaisemia,

Kavastonjärvestä laskeva oja ei jäädy talvella.
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jotka elinkeinorakenteen muutoksen myötä ovat
häviämässä. Ne ovat lähinnä ketoja, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Perinnemaiseman arvoon
vaikuttavat perinteisen maankäytön jatkuvuus,
kasvillisuus sekä uhanalaisten ja huomionarvoisten lajien määrä. Alueen monipuolisuus, laajuus
ja kulttuurihistorialliset tekijät lisäävät arvoa. Kiskossa on useita maakunnallisesti ja paikallisesti
arvokkaita perinnemaisema-alueita. Lapinkylän
ja Pappilan kedoilla esiintyy runsaasti huomionarvoisia kasvilajeja, kuten ketopiippo, hakarasara,
jäkki, keltasauramo ja ukontulikukka. Mellerin
niitty Toijan länsipuolella on myös monipuolinen
kallioketo. Paavon niitty Orijärven pohjoispuolella on matalakasvuinen tuore pienruohoniitty, jolla
esiintyy myös huomionarvoisia kasvilajeja. Orijärvellä sijaitsee myös Takalahden keto, jolla kasvaa
useita uhanalaisia ja huomionarvoisia lajeja, kuten
hirvenkello, niittyräpelö, mäkiminttu, kelta-apila
ja ruusuruoho. Alueiden luontoarvojen säilyminen
vaatii niiden hoitamista.
Suunnittelualueella sijaitsevat Kiskon kirkonkylä ja Haapaniemen kartanon alue on määritelty valtakunnallisesti merkittäviksi kulttuurihistoriallisiksi ympäristöiksi. Kiskon kirkonkylä on
säilyttänyt vuosisadan alkupuolen asunsa ja se
sijaitsee kauniilla paikalla Kirkkojärven rannalla.
Kirkonkylässä ovat mm. historiallisesti arvokkaat
puukirkko, pitäjänmakasiini, kirkkoherranpappila ja entinen kansakoulu. Haapaniemen kartanon
mailla ovat puolestaan säilyneet 1500-luvulta peräisin olevat kiviset linnanrauniot. Myös pihapiirin vanhat rakennukset ovat historiallisesti arvokkaita. Kartanoalue
ympäristöineen muodostaa maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Muita Kiskossa sijaitsevia
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
ympäristöjä ovat 1700-luvun kartanokulttuuria edustava Mommolan
kartano englantilaistyylisine puistoineen ja 1700-luvun puolivälissä
perustettu kuparikaivosalue, jossa
on säilynyt puinen päärakennus,
työväenasuntoja ja vanha kaivostorni. Haapaniemen linnanrauniot
ja Malmbergetin kaivosalue ovat
myös Museoviraston luokittelemia
merkittäviä muinaisjäännöskohteita.

4 Karttamerkinnät ja osa-aluejako

Kiskon kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa kartoilla on esitetty tärkeimmät
alueet, joille kosteikon tai suojavyöhykkeen perustaminen olisi vesiensuojelullisesti ja/tai luonnon
monimuotoisuuden kannalta tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Suunnittelualueen laajuuden
vuoksi maastokäynneillä keskityttiin suurimpiin
uomakokonaisuuksiin. Näin ollen suojavyöhykkeen tarvetta tai luontaisia mahdollisia kosteikon
paikkoja voi löytyä muiltakin kuin suunnitelmakartoilla esitetyiltä alueilta.
Yleissuunnitelmassa esitetty suojavyöhykkeen
tarve on jaettu kahteen luokkaan: tarpeellinen ja
erittäin tarpeellinen. Kartoissa oleva tarvemerkintä
osoittaa ehdotetun suojavyöhykkeen sijainnin uoman reunalla suuntaa-antavasti eikä rajaa sitä tarkasti. Suojavyöhykkeen leveys ja tarkempi rajaus
määritellään erityistukihakemuksen yhteydessä.
Maastotarkastelussa suojavyöhykkeen tarve on
arvioitu lähinnä pellon kaltevuuden ja maalajin
mukaan, mutta tarveharkintaan ovat vaikuttaneet
paikoitellen myös viljelymuoto, uoman mutkittelu
sekä pellon notkelmat ja noroumakohdat. Eroosioriskit, kuten ojan varsilla olevan pellon reunojen
sortumisalttius, on myös vaikuttanut suojavyöhykkeen tarpeeseen. Kosteikkojen osalta kartoitettiin uomia, joissa on maastonmuotojen perusteella
luontaisesti soveliaita kosteikon tai laskeutusaltaan
paikkoja. Suunnitelmakartoissa on myös esitetty
perinnemaisemat, tulva-alueet, jo perustetut kosteikot, laskeutusaltaat sekä vireillä olevat tai jo toteutetut suojavyöhykkeet ja maisemanhoitoalueet.
Julkaisun kartat kattavat suunnittelualueesta ne
osat, joissa tällaisia merkintöjä on.
Yleissuunnittelualueen maastotarkastelu aloitettiin Suomusjärven ja Kiskon rajalta, mistä edettiin
etelään kohti Kirkkojärveä. Yleissuunnittelualueen
maastokohteet esitellään vesistöalueittain. Tarkasteltavia osa-alueita on viisi:
1.
2.
3.
4.
5.

Aneriojoki
Kärkelänjoki
Kurkelanjoki ja -järvi
Mommolan- eli Toijanjoki
Kirkkojärvi ja Metolanjoki

Ohessa on esitetty yleissuunnittelukartoilla käytetyt karttamerkinnät ja niiden selitykset.

Laskeutusallas: Jokiuoman varrelle tai sen läheisyyteen mieluiten patoamalla tehty allas, johon
alueen valumavedet johdetaan. Käytetään mm.
maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon vesiensuojelumenetelmänä. Tarkoituksena on, että
valumaveden ravinteita sisältävä kiintoaines laskeutuu eikä kulkeudu vesistössä eteenpäin.
Monivaikutteinen kosteikko: Monivaikutteinen kosteikko palvelee sekä vesiensuojelullisia
että luonnon monimuotoisuutta edistäviä tarkoitusperiä; se vähentää vesistöihin valuvan ravinnekuormituksen määrää ja tarjoaa elinympäristön
kosteikossa viihtyville kasvi- ja eläinlajeille. Se voi
olla myös maisemaa monipuolistava.
Pintavalutuskenttä: Pintavalutuskentällä tarkoitetaan kasvipeitteistä aluetta, johon esimerkiksi
maatalouden valumavedet voidaan uomasta ohjata. Se hidastaa virtausta, jolloin kasvillisuus pystyy
tehokkaammin käyttämään veden sisältämiä ravinteita. Näin ravinnekuormitus vähenee.
Pohjapadot: Joki- tai ojauoman pohjalle rakennettu pato tai patoketju, jonka tarkoituksena on
hidastaa veden virtausta ja vähentää veden kuljettaman kiintoaineen kulkeutumista. Patojen avulla
myös uomassa tapahtuvaa eroosiota voidaan vähentää.
Uoman ennallistaminen: Uoman ennallistamisella tarkoitetaan jokiuomassa virtaavan veden kulun muuttamista luonnontilaisempaan suuntaan.
Yleensä jokiuomaa ennallistettaessa veden suora
kulku muutetaan mutkittelevammaksi ja hitaammaksi sekä uoman syvyysvaihtelut palautetaan.
Ennallistettaessa voidaan myös uomasta poistettua
maa-ainesta tai kiviä laittaa takaisin.
Uoman laajennus: Joki- tai ojauomaa voidaan
laajentaa poistamalla maa-ainesta uoman reunoilta. Uoman laajennuksen tavoitteena on hidastaa
veden virtausnopeutta, jolloin veden mukana kulkeutuvaa kiintoainetta laskeutuu uoman pohjalle
ja ravinnekulkeuma vähenee.
Suojavyöhyke erittäin tarpeellinen: Suojavyöhyke on vesiensuojelullisesti erittäin tarpeellinen
kohteissa, joissa on jyrkähkö ja pitkärinteinen ran-
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tapelto, sortuva rantapelto tai usein vettymishaitasta tai tulvasta kärsivä pelto.
Suojavyöhyke tarpeellinen: Suojavyöhyke on
vesiensuojelullisesti tarpeellinen kohteissa, joissa
on kalteva rantapelto, sivu-uoman varressa oleva
jyrkkä ja lyhytrinteinen rantapelto tai harvemmin
kuin kerran vuodessa vettyvä tai tulviva pelto tai
rantapelto, jossa on sortumia, noroutumia tai notkelmakohtia.
Tulviva tai vettyvä alue: Toistuvasti tulva- tai
vettymishaitoista kärsivä alue. Suojavyöhyke on
tarpeellinen alueen pelloilla.
Toteutetut tai suunnitellut erityistukikohteet:
Alueella on voimassa oleva tai suunniteltu erityistukisopimus: suojavyöhyke, perinnebiotoopin
hoito, maiseman kehittäminen tai luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Suojavyöhyke vähentäisi pintavaluntaa ja ravinnekuormaa.

Ojia ja jokia kohti viettävillä pelloilla on suojavyöhykkeen tarvetta.
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5 Osa-aluekuvaukset
Aneriojoki
Aneriojärvestä alkava Aneriojoki virtaa yläosallaan
melko hitaasti laakeiden herkästi tulvivien peltojen
keskellä loivasti mutkitellen. Joki muuttuu alaosassaan mutkittelevammaksi ja virtaa vuolaasti. Joen
varrella on monin paikoin vaihtelevan levyistä
luontaista rantavyöhykettä, mutta paikoin pellot
ulottuvat aivan rantaan saakka. Aneriojoen varren
pelloilla on laajalti tarvetta suojavyöhykkeille sekä
jyrkkyyden aiheuttaman eroosiovaaran että tulvan
vuoksi.

Aneriojärvi – Lemula (kartta 2)
Aneriojärvestä Ahtialaan joki tulvii laajalti tasaisille rantapelloille, joille perustettu suojavyöhyke
estäisi tehokkaasti ravinnevalumia. Suojavyöhyke
on paikoitellen tarpeen myös pellon jyrkkyyden tai
kaltevuuden takia.
Aneriojokeen laskee lännestä Riitjärvenoja, jonka varrelle oleville uomaa kohti viettäville pelloille
voisi perustaa suojavyöhykkeitä muutamiin kohtiin. Suojavyöhykkeen tarvetta on paikoin aivan
ojan latvoillakin. Lähes samaan kohtaan jokea
idästä laskevan ojan varrella on joitakin uomaan
päin viettäviä peltoja, joille suositellaan suojavyöhykkeen perustamista. Tulva-alueelle ojan suulle
voisi harkita lintukosteikon ja tulvaniityn yhdistelmää, jonka kasvillisuus pidättäisi ainakin osan
myös pelloilta valuvista ravinteista. Se voisi myös
vähentää alempana olevia peltoja haittaavaa vettymistä.
Aneriojokea alaspäin Ahtialasta Koorlaan ja Lemulaan mentäessä rantapelloille nousee paikoin
tulvavesi, ja siksi suojavyöhykkeet olisivat tarpeen.
Myös muutamalla kaltevalla jokivarren pellolla
suojavyöhyke olisi perusteltu.
Mullaston kohdalla Aneriojokeen laskevan Lohiojan varrella osin melko jyrkilläkin rantapelloilla
on tarvetta suojavyöhykkeelle. Lohioja ympäristöineen on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä kohde, jolle voisi sopia ylläpitohoidoksi kevyt raivaus ja laidunnus. Luonnontilaisia
ranta-alueita onkin laidunnettu jossain vaiheessa.

Lemula – Kurkela (kartta 3)
Kuohalankosken yläpuolella lännestä päin laskeva oja rajautuu pohjoiselta rannalta jyrkähköihin

peltoihin, joten ojan pohjoisrannan pelloille voisi
perustaa suojavyöhykkeitä. Lemulasta Kurkelaan
monilla Aneriojoen varren kaltevilla pelloilla olisi
suojavyöhyke erittäin tarpeellinen tai tarpeellinen.
Kuohalankosken alaosaan laskee idästä kohtalaisen jyrkästi oja, joka kulkee kokonaisuudessaan
pellon keskellä. Sen suulle voisi tehdä uoman laajennuksen tai muun vesiensuojelutoimenpiteen.
Ojan veden virtausnopeutta ja sitä kautta eroosiota
voisi vähentää esimerkiksi kaivamalla oja mutkaisemmaksi tai tekemällä ojaan suisteita, jotka ohjaavat vettä mutkittelevampaan kulkuun.
Aneriojokeen lännestä Kurkelan pohjoispuolelta
laskeva oja on varsin jyrkkien peltojen reunustama, joten sen rannoille olisi hyvä perustaa suojavyöhykkeet. Tästä ojasta alavirtaan tielle asti pelto
joen länsipuolella on jyrkkä, joten myös sillä suojavyöhyke olisi tarpeellinen. Samanlainen tilanne
on toisella puolella jokea Rinteenhaan alapuolen
joenmutkassa. Ojan suusta ylävirtaan päin molemmin puolin pellot nousevat jyrkästi noin sadan
metrin matkalla, joten niille voisi suositella myös
suojavyöhykkeen perustamista.
Kurkelan alueella siihen asti kun Aneriojoki
laskee Kurkelanjokeen ovat rannat enimmäkseen
jyrkkiä, ja uoman varren pelloilla suojavyöhyke olisi tarpeellinen tai erittäin tarpeellinen. Paikoitellen
rannassa on luontaista kasvillisuutta pellon ja joen
välissä, mutta se ei useinkaan riitä estämään rantojen eroosiota ja ravinteiden valumista jokeen.

Kärkelänjoki
Kärkelänjoki ja Paimensillanoja (kartta 4)
Kärkelänjoki virtaa maisemallisesti kauniissa laaksossa peltoaukeiden keskellä ja laskee Kurkelanjärveen. Joki tulvii ajoittain lähes kaikille rantapelloille, joille näin ollen voisi suositella suojavyöhykkeitä. Aivan joen pohjoispäässä olevat pellot ovat sen
verran kaltevia etteivät ne kärsi vettymisongelmasta. Niille voisi perustaa suojavyöhykkeen kaltevilta
lohkoilta tulevan pintavalunnan ravinnekuorman
pienentämiseksi. Alueella on jo suojavyöhykkeitä
ja laidunalueita luonnon monimuotoisuuden edistämissopimuksien piirissä. Nämä alueet toimivat
vesiensuojelua edistävästi estämällä ravinteiden
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huuhtoutumisen tulvivilta pelloilta. Kärkelänjoen jokiuoma kuuluu Natura 2000 –verkostoon, ja
alueelle toimenpiteitä suunniteltaessa se on otettava huomioon. Jokilaaksoon voisi sopia suurehko
kosteikon ja tulvaniityn yhdistelmä, mutta se olisi
uomaa muuttava toimenpide, joka vaatii tarkemman ja yksityiskohtaisemman suunnitelman, jotta
mitään uoman luontoarvoja ei menetetä.
Kurkelanjokeen Pyysuon sivuitse laskevan Paimensillanojan alkupään pellot ovat usein tulvivia,
joten lohkoille voisi suositella suojavyöhykkeen
perustamista. Kärkelän kohdalla pellot ovat kohtalaisen jyrkkiä, joten suojavyöhyke olisi paikallaan
molemmin puolin uomaa. Pyysuon itäpuolella on
peltoja, joille ojavedet ajoittain tulvivat. Näillä alueilla suojavyöhyke olisi tarpeen estämään tulvien
huuhtovaa vaikutusta. Pyysuolta Kärkelänjokeen
laskevaan ojaan voisi myös perustaa kosteikon.
Kosteikko olisi helposti toteutettavissa patoamalla
oja kapeasta kohdasta Nummilanhaan ja Koiviston
välisen pellon kärjestä. Kosteikko voisi levitä usean
hehtaarin alueelle. Kosteikon rannat olisivat loivia, joten tulvatilanteessa sen pinta-ala ja tilavuus
voisivat kasvaa helposti. Jos alueelle perustetaan
kosteikko, rantapelloille sopisi suojavyöhyke,
varsinkin kapeille lohkoille. Tämä ojan uoma on
avattu räjäyttämällä kalliota Nummilanhaan kohdalla1950-luvun loppupuolella.

Pataoja (kartat 4-5)
Kärkelänjokeen laskeva Pataoja on alavirrastaan
koskimainen luonnonuomainen puro, jossa on
pieni pato. Peltoalueella oja virtaa kohtalaisen syvällä uomassaan ja mutkittelee voimakkaasti. Ojan
reunat ovat helposti sortuvia ja uomaan rajoittuvat pellot viettävät paikoin melko jyrkästi ojaan
päin. Suojavyöhyke olisi tarpeellinen tai erittäin
tarpeellinen ja niiden perustaminen voisi vähentää
pellon reunojen sortumista ja osaltaan vähentää
perkaustarvetta. Peltoaukean keskellä, jossa Pataojaan laskee kaksi sivu-uomaa, on tulviva alue, jolle
voidaan suositella suojavyöhykkeen perustamista,
mitä ollaankin toteuttamassa. Pataojan latvaosien ja sen sivuhaarojen varsilla on paikka paikoin
uomaa kohti viettäviä peltoja, joilla suojavyöhyke
olisi tarpeellinen. Sorvastonsuolta tulevaan ojaan
voisi tehdä pintavalutuskentän, jolla ojavesien
mahdollista ravinnekuormaa voisi pienentää. Kylänpään peltoaukealla on vettyvä kohta, joka olisi
mahdollinen paikka pienelle lintu- tai luonnon
monimuotoisuuskosteikolle, johon voisi myös
yhdistää suojavyöhykkeitä. Pieni luonnon monimuotoisuuskosteikko sopisi myös Pataojan sivuuoman yläpäässä olevan Kalliolan pellon reunaan.
Pataojaan ollaan peltojen kuivatuksen parantami-

seksi suunnittelemassa perkauksia ja Patalammen
kunnostusta.

Kurkelanjoki ja -järvi
Kipustinoja – Torholankulma (kartta 6)
Kurkelanjoki, alaosaltaan nimeltä Uitmuksenjoki,
lähtee Kurkelanjärvestä ja laskee Toijan kohdalla Kirkkojärven Uitmuksenlahteen. Kurkelanjoen
rantapellot ovat joen alkupäässä samoin kuin Kipustinojan suulta Aneriojoelle laakeita ja säännöllisesti tulvivia. Ympärivuotinen kasvipeite estäisi
tehokkaasti ravinteiden ja kiintoaineen huuhtoutumista tulvien aikaan. Todennäköisesti peltojen vettyminen alueella haittaa usein myös viljelyä. Siksi
suojavyöhykkeet olisivatkin erittäin tarpeellisia.
Kurkelanjokeen laskee etelästä Mäntymäen
länsipuolelta Kipustinoja, joka saa vetensä Ahdistonjärvestä. Ojan rannat ovat jyrkkiä ja yläosalla
kaltevia. Oja on puromainen, mutkittelee voimakkaasti ja laskee varsin jyrkästi, joten se edustaa hyvin vaihtelevaa vesiympäristöä. Kohde on
luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä
ja maisemallisesti kaunis, joten mahdollisia muita
vesiensuojelutoimenpiteitä on suunniteltava tarkasti. Eroosion estäminen uomaa kivettämällä tai
virtauksen hidastaminen ojan leveää kohtaa laajentamalla voisivat olla mahdollisia. Joka tapauksessa suojavyöhykkeet ojan varren pelloilla ovat
tarpeellisia.
Anerionjoen suulta Ylötkylään Kurkelanjoen
rantapellot viettävät molemmin puolin uomaa
paikoin jyrkästi jokeen, ja niille voisikin perustaa
suojavyöhykeet. Pohjoisesta Koivusillasta laskevan ojan suuhun voisi tehdä uoman laajennuksen
tai ennallistaa suoristettua ojaa. Samoin sen alapuoliseen ojaan voisi harkita kiintoaineita ja siten
ravinteita pidättävää toimenpidettä.
Ylötkylästä alaspäin mennessä Kurkelanjokeen
laskevan joen varsilla on monin paikoin suojavyöhykkeen tarvetta. Erityisesti Hangasojan varren
pelloilla suojavyöhykkeet olisivat perusteltuja.
Hangasojaan maantien pohjoispuolelle voisi ajatella virtausta hidastamaan pohjapatoja. Ne tulisi
rakentaa sopiviin kohtiin siten, ettei veden noususta aiheutuisi haittaa pelloille. Myös Louhelan
alapuolelle Kurkelanjokeen laskevan ojan suuhun
voisi suunnitella vesiensuojelutoimenpidettä. Siihen sopisi mahdollisesti laskeutusallas tai uoman
laajennus, joka olisi suunniteltava maisemaan ja
lähialueen toimintaan sopivaksi. Oja on melko
puromainen, joten se olisi hyvä säilyttää luonnontilaisena, ja sitä voisi hoitaa luonnon monimuo-
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toisuuskohteena erityisesti tien länsipuolella. Harkiten tehtävä raivaus ja pienialainen laikuttainen
niitto vähentäisivät rehevyyttä ja parantaisivat
maisemaa.

Torholankulma – Kirkkojärvi (kartat 6-7)
Torholankulmalta alaspäin Kurkelanjoen ja siihen
laskevien ojien rantapelloilla on paikoin tarvetta
suojavyöhykkeille. Ilmaniitun kohdalla jokeen
laskevan ojan uomaa voisi laajentaa tai padota
niin, että virtaus hidastuu ja siten ravinnepitoista
kiintoainetta valuisi Kurkelanjokeen vähemmän.
Toimenpide on tehtävä niin, ettei viljelylle aiheudu haittaa. Kurkelanjoki tulvii pelloille Myllyojan
suulta alaspäin mentäessä. Näille pelloille voisi
suositella suojavyöhykkeen perustamista. Jokisuulla on uoman molemmin puolin luonnontilaista
niittymäistä rantavyöhykettä, jolle vesi tulvii. Se
pidättää todennäköisesti jonkin verran ravinteita.
Kasvillisuuden poisto voisi vähentää ravinteisuutta, mutta käytännössä se voi olla vaikea toteuttaa.
Noin 700 metrin päässä joen suusta on ojitettu tulva-alue, jonka kasvillisuus pidättää tehokkaasti joen kuljettamaa kiintoainesta tulvien aikana. Alueen
pitäminen kasvipeitteisenä on tärkeää. Ojien kautta kuitenkin valuu kiintoainesta ja kiintoaineeseen
sitoutuneita ravinteita takaisin jokeen, joten ojien
virtaamaa voisi hidastaa esimerkiksi täyttämällä
oja maa-aineksella parinkymmenen metrin matkalta läheltä purkukohtaa ja ohjaamalla ojavedet
pintavaluntana jokeen.
Myllyoja laskee Kurkelanjokeen noin 1,8 km
päässä joen suusta kaivettua uomaa pitkin. Sen
varrella oleville pelloille suositellaan useaan kohtaan suojavyöhykkeen perustamista. Uomaan voisi
toteuttaa pienimuotoisen luonnon monimuotoisuuskosteikon kohtaan, jossa se voidaan toteuttaa
mahdollisimman pienin kaivutöin. Myös Myllyojan suuosan vanha uoma voitaisiin avata uudelleen
ja ohjata osa vedestä sitä kautta. Noin 100 metriä
vanhan ja uuden uoman haarautumiskohdasta
ylöspäin voisi olla paikka, johon patoamalla saisi
puolen hehtaarin kokoisen kosteikon. Kosteikko
leviäisi pusikoituneelle alueelle ojien haarautumiskohdassa. Kosteikon alkupäähän voisi kaivaa syvemmän laskeutusaltaan ja tehdä lähemmäksi patoa matalamman kasvillisuuden peittämän alueen.
Alue vanhan uoman haarautumiskohdasta ojaa
ylöspäin aina tielle asti on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä kohde. Ojan uoma on hyvin
koskimainen ja rannat soveltuisivat kevyen raivauksen jälkeen vaikka laidunnukseen. Oja kiemurtelee paikoitellen voimakkaasti ja kulkee osittain
kivikkoisessa uomassa. Mutkittelevissa kohdissa
rantojen kivettäminen estäisi eroosiota. Ojan ran-
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noilla kasvaa monia lehtipuita, ja muutenkin kasvilajisto on monipuolinen. Tien yläpuolelle voisi
tehdä yhden tai useamman padon, joka hidastaisi
ja tasoittaisi virtaamaa. Jos ympäröivät pellot olisivat suojavyöhykkeitä, ojan tulviminen ei aiheuttaisi haittaa viljelmille. Tarkoituksenmukaista lienee
säilyttää nykytilanteen mukainen oikaistu uoma.
Jos alueen vettymisongelmat jatkuvat, uomien väliin ja ympärille voisi perustaa suojavyöhykkeen.

Kurkelanjärvi (kartat 4 ja 6)
Vesi tulvii Kurkelanjoen suulla uoman molemmin
puolin oleville pelloille, erityisesti pohjoispuolen
lohkoilla on tarvetta suojavyöhykkeelle. Luhton
alue on tulvaherkkää ja lisäksi pellot viettävät jyrkästi järveen päin, joten suojavyöhykkeen perustamista voi alueelle suositella. (Kuva 6) Kurkelanjärveen pohjoisesta laskevan Koskelanojan ja sen
sivu-uomien varrella olevilla pelloilla on paikoitellen suojavyöhykkeen tarvetta. Lemikjärvenojan
peltoaukealla on tulvivia kohtia, joille voisi myös
suositella suojavyöhykettä.
Numionlahden ja Koiralahden välissä pelloilla
on osittain suojavyöhyke, mutta suojavyöhykettä
voisi edelleen laajentaa kattamaan koko tulvivan
alueen. Peltoaukean länsipuolelta laskee koskimaisesti jyrkkää rinnettä pitkin Koiralahteen pieni luonnontilaisen kaltainen puro. Se on luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittävä ja ympäristönä viehättävä ja säilyttämisen arvoinen. Koiralahden länsirannalla pohjoisempana oleva kapea
pelto viettää jyrkästi Kurkelanjärveen, ja tämä kohta tarvitsisi suojavyöhykkeen.
Kurkelanjärven länsirannalla osalle pelloista on
jo perustettu suojavyöhykkeitä, ja niille on tarvetta
kaikilla rantapelloilla, jotka paikoin viettävät hyvin
jyrkästi järveen päin. Ylhän kohdalla olevaa suojavyöhykettä voisi laajentaa siten, että koko rantaan
tulisi suojavyöhyke, koska pelto on hyvin jyrkkä ja
yltää lähes rantaan asti. Samoin tulisi toimia viereisellä Sorttilan tilan Ylhän puoleisella rantapellolla.
Pienelle ojan varren pellolle Sorttilan peltoaukealle
ja Järventaustan alueelle toiselle puolelle järveä olisi hyvä myös perustaa suojavyöhykkeet.

Mommolan- eli Toijanjoki (kartta 8)
Mommolan- eli Toijanjoki laskee Hirsijärvestä,
mutta kerää vettä myös jokea ympäröiviltä pelloilta ja metsistä. Joen ja siihen laskevan Syväojan
varsilla on siellä täällä rantapelloilla tarvetta suojavyöhykkeille. Erityisesti joen alaosan jyrkästi jokeen päin viettävillä pelloilla suojavyöhyke toimii

Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen
yleissuunnittelu
Toimenpide-ehdotuksia
laskeutusallas
monivaikutteinen kosteikko
pintavalutus
pohjapadot
uoman ennallistaminen
uoman laajennus
suojavyöhyke erittäin tarpeellinen
suojavyöhyke tarpeellinen
tulviva tai vettyvä alue, pellolla
suojavyöhyke tarpeellinen
Toteutetut tai suunnitellut erityistukikohteet
perinnebiotooppi, maisema tai lumo
suojavyöhyke
500

0

1: 20 000

500
m

Lounais-Suomen ympäristökeskus 26.7.2006 / HT
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/06

Kartta 7. Uitmuksenjoki ja Kavastonjärvi

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2006

23

tehokkaasti vähentäen pintavaluntaa ja sen mukana kulkeutuvia ravinteita.
Myllyniitulta laskevan ojan suulle voisi tehdä
kosteikon tai ennallistaa uomaa luonnonmukaisemmaksi. Paikalla on jo kasvillisuuden peittämä
alue, johon joki tulvii ajoittain. Ylemmäs ojaan voisi
tehdä pieniä pohjapatoja, jotka hidastaisivat virtausta ja vähentäisivät ojan tuoman kiintoaineen
määrää. Pohjapatoja ja uoman ennallistamista
suunniteltaessa on huomioitava ettei yläpuolisille
pelloille aiheudu haittaa. Myllyniitunojan pohjoispuolella Toijanjokeen laskevaan uomaan sopii
laskeutusallas, joka onkin jo rakenteilla. Ojan viereen on kaivettu alue, johon vesi voi levitä varsin
pienellä padolla. On kuitenkin huolehdittava, ettei vesi nouse tien alittavan rummun alareunan
yli haitaten näin toisella puolella olevien peltojen
kuivumista. Lähes samasta paikasta Mommolanjokeen laskee lännestä päin Syväoja, jonka ylittävän
tien itäpuolella on pieni allas, joka toimii laskeutusaltaana. Laskeutusallasta voisi laajentaa, jolloin sen
teho paranisi. Vaksiahon pohjoispuolella olevaan
suo-ojaan voisi tehdä ojakatkoksen ja ohjata veden
pintavalutuksena eteenpäin. Vuossuolta laskevaan
haaraan voisi tehdä pohjapatojen ketjun pensastuvalle niittylohkolle. Molemmat toimet pidättäisivät
ravinteita ja säätelisivät mahdollista tulvaa.
Toijanjoessa on kaksi patoallasta, jotka aikaisemmin antoivat käyttövettä nykyisin käytöstä
poistetuille sahalle ja myllylle. Patoaltaat toimivat laskeutusaltaan tavoin, varsinkin isompi, joka
on tätä tarkoitusta varten riittävän suuri. Virtaus
Toijanjoessa on varsinkin tulva-aikoina vuolas, joten alapuolella sijaitsevaan pienempään altaaseen
kiintoainetta ei kovinkaan runsaasti ehdi laskeutua. Padot säätelevät myös Hirsijärven vedenpintaa. Toijanjoen alue on ympäristöltään kaunis, ja
vesiensuojelullisia toimenpiteitä harkittaessa myös
maisemalliset näkökulmat on tärkeä huomioida.

Kirkkojärvi ja Metolanjoki
Kiskon Kirkkojärvi on kunnassa varsin keskeinen
alue ja maisemallisesti merkittävä. Varsin ravinnepitoinen järvi kerää vesiä laajoilta alueilta, joilla
on runsaasti peltoja. Niinpä maatalouteen liittyviä
vesiensuojelutoimiakin on tehtävä laajasti Kirkkojärven ympäristössä. Monin paikoin Kirkkojärven
rannat ovat alavia ja rantapellot tulvivat säännöllisesti. Jos pellon ja rannan välissä ei ole leveää
luontaista kasvillisuusvyöhykettä, suojavyöhykkeen perustaminen on suositeltavaa. Kirkkojärven
rantapelloille on jo perustettu monia vesiensuojelullisesti hyviä suojavyöhykkeitä. Lähes kaikilla
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Kirkkojärveen rajoittuvilla pelloilla suojavyöhyke
olisikin tarpeellinen.

Kavastonjärvi – Kiskon kirkonkylä (kartta 9)
Kavastonjärvi ja Kirkkojärvi ovat lähes samalla
tasolla, joten Kirkkojärven säännöstely vaikuttaa
suoraan Kavastonjärven vedenpintaan. Kavastonjärvestä laskevaan uomaan voisi lähelle ojan suuta
tehdä levennyksen niin, että vesi viipyisi pitempään ennen laskemistaan Kirkkojärveen, jotta osa
vedessä olevista kiintoaineista ja ravinteista sitoutuisi kasvillisuuteen ja maaperään. Ojan rannat
ovat säännöllisesti tulvivia, joten ne on syytä pitää
kasvipeitteisinä. Kasvillisuuden niitto ja poiskorjuu
vähentäisi ravinteisuutta, vaikkakinkäytännössä
se on vaikea toteuttaa. Kavastonjärven rantapellot
viettävät kohtalaisen jyrkästi järveen päin ja niille
suojavyöhykkeen perustaminen olisi tarpeellista.
Tosin rannassa on paikoin luontaista kasvillisuusvyöhykettä, joka pidättää jonkin verran pintavaluntaa. Toisaalta tulvavesi nousee ajoittain myös
tälle luontaiselle kasvillisuusvyöhykkeelle.
Kirkkojärveen Kiskon kirkonkylän eteläpuolelta
laskevan Lakiassuonojan varrella on melko paljon
peltoja, joiden ojaan päin paikoin jyrkästikin viettävillä osilla suojavyöhyke on tarpeellinen. Osalla
Isännänniitun rantaan ja Samppasantaan laskevien ojien rantapelloilla on myös tarvetta suojavyöhykkeille. Näillä uomaan päin kaltevilla lohkoilla
suojavyöhyke pidättäisi tehokkaasti osan ravinnepitoisesta pintavalunnasta.

Aikolanlahti – Uitmuksenlahti (kartat 8-11)
Lapinkylän alueella Kirkkojärven rantapellot viettävät paikoin hyvin jyrkästikin rantaan päin. Tällaisissa paikoissa suojavyöhykkeet ovat perusteltuja. Myös molemmissa Aikolanlahden pohjukkaan
laskevissa ojissa on tarvetta suojavyöhykkeelle.
Ollonnotkosta laskevan ojahaaran luontaiseen notkoon voisi perustaa pienen kosteikon. Kosteikon
voisi mahdollisesti sijoittaa peltojen yläpuolelle,
missä se pidättäisi metsäojista tulevaa ravinnekuormitusta.
Kirkkojärveen laskee useita ojia Metolanjoen
ja Mommolanjoen välisellä alueella. Joillekin ojan
varsilla sijaitseville pelloille on perustettu suojavyöhykkeitä sekä tulvahaitan että kaltevuuden
vuoksi. Lisätarvetta suojavyöhykkeille ei näillä
alueilla juuri ole. Alueella on todennäköisesti joitakin peltoja, jotka kärsivät vettymisestä, ja niille
suojavyöhykkeen perustaminen on perusteltua.
Haarniitun ojan suulla on luontainen leppää ja
pajua kasvava ruovikkoinen alue, jota voisi kehittää monivaikutteisena kosteikkona. Jos kohteeseen
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tehtäisiin kosteikko, suojavyöhykkeitä voisi laajentaa ojan vartta ylöspäin ja muodostaa tulvaniityn
osaksi samaa kokonaisuutta. Myös Kaukurin peltoaukean ojat tuovat ravinteita Kirkkojärveen ja niitä
pidättämään voisi sopivaan kohtaan suunnitella
jotain toimenpidettä. Alue on aika tasainen, mutta laskeutusaltaalle voi löytyä paikka. Erityisesti
silloin, jos ojia perataan, kiintoainetta olisi hyvä
pidättää ennen järveä.

Metolanjoki (kartat 12-13)
Metolanjoki on yksi suurimmista Kirkkojärven
kuormittajista, sillä sen valuma-alue on laaja, ja
sen varrella on runsaasti peltoja. Jokivarren joillekin rantapelloille on perustettu suojavyöhykkeitä kuormituksen kannalta keskeisiin paikkoihin,
mutta edelleen Metolanjoen varsilta löytyy vesiensuojelullisesti hyviä suojavyöhykekohteita.
Suojavyöhykkeille on tarvetta paikoitellen Metolanjoen yläosan Hongistonjoen varrella ja Kyrönojan varrella. Lisäksi suojavyöhykkeet pidättäisivät
tehokkaasti pintavaluntaa muutamilla kaltevilla ja
jyrkillä peltolohkoilla joen keskiosassa ja kahdessa
sivu-uomassa. Kirkkojärvi tulvii säännöllisesti joen
suulla oleville pelloille, joten näillä alueilla suojavyöhykkeet ovat tarpeellisia.
Metolanjoen tuomaa ravinnekuormitusta voisi
vähentää myös muilla toimenpiteillä. Kyrönojan
latvaosaa Mustaojaa voisi ennallistaa niin, että
vanhaa uomaa palautettaisiin, jolloin veden kulku hidastuisi. Tämä pidättäisi ojitusvesien mukana
tulevia ravinteita. Mahdollista uoman laajennusta voisi suositella Hongistonojaan päätien eteläpuolelle, jossa on jo luontainen kosteikkomainen
notko. Laajentamalla uomia Tieksmäen peltoaukeilla myös tulvahaittoja voisi lieventää ja samalla
edesauttaa ravinteiden pidättymistä. Vesipinnan
lisäys sopisi alueelle myös maisemallisesti. Tarkat
toimenpiteiden sijaintipaikat on harkittava huolellisesti ja perustaminen on suunniteltava siten,
että niistä ei aiheudu haittaa viljelylle. Uomassa
alempanakin voi olla mahdollisia kohteita.

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2006

29

Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen
yleissuunnittelu
Toimenpide-ehdotuksia
laskeutusallas
monivaikutteinen kosteikko
pintavalutus
pohjapadot
uoman ennallistaminen
uoman laajennus
suojavyöhyke erittäin tarpeellinen
suojavyöhyke tarpeellinen
tulviva tai vettyvä alue, pellolla
suojavyöhyke tarpeellinen
Toteutetut tai suunnitellut erityistukikohteet
perinnebiotooppi, maisema tai lumo
suojavyöhyke
500

0

1: 20 000

500
m

Lounais-Suomen ympäristökeskus 26.7.2006 / HT
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/06

Kartta 12. Metolanjoen alaosa

30

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2006

Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen
yleissuunnittelu
Toimenpide-ehdotuksia
laskeutusallas
monivaikutteinen kosteikko
pintavalutus
pohjapadot
uoman ennallistaminen
uoman laajennus
suojavyöhyke erittäin tarpeellinen
suojavyöhyke tarpeellinen
tulviva tai vettyvä alue, pellolla
suojavyöhyke tarpeellinen
Toteutetut tai suunnitellut erityistukikohteet
perinnebiotooppi, maisema tai lumo
suojavyöhyke
500

0

1: 20 000

500
m

Lounais-Suomen ympäristökeskus 26.7.2006 / HT
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/06

Kartta 13. Metolanjoen yläosa

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2006

31

6 Maatalouden ympäristötuen erityistuet
luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun
edistämisen keinoina
Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen pääasiallinen
rahoitusmuoto on maatalouden ympäristötuen erityistuki. Maisemanhoitoon ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtääviä ympäristötuen
erityistukimuotoja ovat maiseman kehittäminen ja
hoito, luonnon monimuotoisuuden (lumo) edistäminen ja perinnebiotooppien hoito. Kosteikkoja
voidaan toteuttaa myös erilaisella projektirahoituksella. Tukien tavoitteena on lisätä keinoja vaikuttaa paikallisesti vesiensuojeluun tai edesauttaa
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden
elinympäristöjen säilymistä. Tukialueiden hoidossa nämä kaksi tavoitetta on usein mahdollista
myös yhdistää.

Maatalouden ympäristötuen
erityistuella tuettavia
toimenpiteitä
Kosteikon perustaminen
Maatalouden ympäristötuen erityistuella on pääasiassa rahoitettu kosteikkoja lähinnä vesiensuojelullisin perustein. Tällöin kosteikkoalueen pintaalan pitää olla vähintään 1-2 prosenttia sen valuma-alueen pinta-alasta, ja valuma-alueesta tulee
olla peltoa vähintään 30 prosenttia. Pienimuotoisten kosteikkojen perustamista ja hoitoa voidaan rahoittaa erityisympäristötuella myös maisemallisin
tai luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tähtäävin perustein. Tällöin perustettavan kosteikon
ei tarvitse täyttää kaikkia vesiensuojelukosteikolle
asetettuja ehtoja, mutta perustamisessa pitää kuitenkin aina ottaa huomioon myös vesiensuojelun
näkökohdat. Luonnon monimuotoisuutta edistävät
kosteikot ovat myös vesiensuojelullisesti tärkeitä.
Esimerkiksi patoamalla lintukosteikko sopivaan
maastokohtaan hidastetaan samalla veden liikettä,
jolloin kiinteää maa-ainesta laskeutuu kosteikon
pohjalle. Kosteikon kasvillisuus sitoo vedestä ravinteita ja ravinteiden väheneminen tehostuu, jos
alueen hoidossa kasvillisuutta poistetaan.
Kosteikoille luontaisesti soveltuvia paikkoja ovat
ojien ja purojen notkelmat, joissa vedenkorkeutta
voidaan nostaa aiheuttamatta vahinkoja ranta-alueille ja pelloille. Kosteikkoja voivat olla myös maatalousympäristön pienet lampareet ja allikot, jotka
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ainakin osan vuodesta ovat veden peitossa ja muutenkin pysyvät kosteina. Kosteikkoa perustettaessa
kysymykseen voi tulla myös vanhan tulvaniityn tai
oikaisulla korvatun uomanosan ennallistaminen.
Myös olemassa olevia vanhoja laskeutusaltaita ja
kosteikkoja voidaan kehittää luonnon monimuotoisuuden suuntaan ja esimerkiksi laajentaa niitä
lähialueille. Monien ympäristö on rehevöitynyt ja
pensoittunut vuosien kuluessa. Ympäristöä hoitamalla saadaan sekä luonnon monimuotoisuutta
että maisema-arvoja lisättyä. Kosteikon paikkaa
valittaessa tulisi kuitenkin välttää kohteita, joilla
on sellaisenaan erityisarvoa esimerkiksi perinnebiotooppina.
Erityistuella rahoitettavalla luonnon monimuotoisuuskosteikolla täytyy olla selkeästi merkitystä
kasvillisuuden ja eläinten monimuotoisuudelle.
Kosteikoista hyötyvät usein erityisesti linnut. Oikealla tavalla perustetusta ja hoidetusta kosteikosta
hyötyvät sorsalintujen lisäksi muun muassa pääskyset, lokit ja monet kahlaajat. Noin puolet Suomessa pesivistä lintulajeista tavataan kosteikoilla
tai niiden läheisyydessä. Lintujen lisäksi esim. lepakot viihtyvät kosteikkojen äärellä ja varsinkin
kuivina kesinä kosteikot toimivat hirvieläinten
ja muiden nisäkkäiden tärkeinä juomapaikkoina.
Kosteikkoja voidaan rahoittaa myös maisemallisin
perustein, mikäli perustettava kosteikko on näkyvällä paikalla esimerkiksi liikenneväylien varrella
ja se monipuolistaa maisemakuvaa.
Kosteikkoa perustettaessa alkuperäinen kosteikkokasvillisuus jätetään paikoilleen, ja kaivutöitä
pyritään tekemään mahdollisimman vähän. Jos
kaivutöitä on tarpeen tehdä, kasveja voidaan siirtää työn ajaksi syrjään ja istuttaa ne takaisin työn
päätyttyä. Kaivumassat kuljetetaan kosteikkoalueen ulkopuolelle. Alueelle annetaan kehittyä luontaista vesi- ja kosteikkokasvillisuutta. Sopivia lajeja
ovat esimerkiksi järvikaisla ja -korte, osmankäämi,
kurjenmiekka, järviruoko ja sarat. Maisema- tai
luonnon monimuotoisuuskosteikkojen tavallisimpia hoitotoimenpiteitä ovat reuna-alueiden raivaus
ja niitto. Vanhoja tulvaniittyjä voidaan hoitaa myös
laiduntamalla.
Lampareiden, allikoiden ja näitä yhdistävien
mutkittelevien kanavien kaivaminen on tehokas
keino lisätä vesilinnuille käyttökelpoisen avoveden alaa. Lampareet tarjoavat linnuille pedoilta
suojaisen ruokailu- ja sukimisalueen. Vesihyönteisten tuotanto on niissä ainakin aluksi korkeaa, kos-

ka kasvillisuuden reuna-alueen osuus lisääntyy.
Lampareet lisäävätkin kosteikkojen rikkonaisuutta
ja reunavaikutusta, joka monipuolistaa niin vesikuin muutakin kosteikkolinnustoa. Lampareiden
ja kanavien kaivamisen yhteydessä syntyvät kaivumassat olisi kuljetettava kosteikon ulkopuolelle,
jotta kosteikon pinta-ala ei supistuisi, eikä pensoittuminen pääsisi käyntiin. Kaivumassoista voidaan
myös rakentaa pesimäsaarekkeita.

Suojavyöhykkeen perustaminen
Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan monivuotisen heinänurmen peittämää peltoaluetta, joka sijaitsee vesistön tai valtaojan varrella, ja jonka tarkoitus on
vähentää pelloilta vesistöön kulkeutuvien ravinteiden ja kiintoaineen määrää. Suojavyöhykettä ei
lannoiteta eikä sillä käytetä kasvinsuojeluaineita.
Tarkoituksenmukaisia paikkoja suojavyöhykkeille ovat jyrkät, kaltevat ja notkelmaiset rantapellot
sekä tulvaherkät alueet.
Suojavyöhykkeen voi perustaa olemassa olevasta nurmesta tai viherkesannosta. Sen voi perustaa
myös kylvämällä. Suositeltavinta on kylvää heinänsiemen keväällä suojaviljaan. Erityisesti tulva-alueilla voi olla tarpeen tehdä laikuittaista paikkauskylvöä. Ranta-alueen hoito voidaan liittää pellolle
perustettavaan suojavyöhykesopimukseen, mikäli
alue on alle 20 m leveä ja jää pellolle perustetun
suojavyöhykkeen ja vesistön väliin. Suojavyöhykesopimukseen liitettävältä ranta-alueelta ei edellytetä erityisiä luontoarvoja, mutta hoidon on tuettava
maisemallisia ja vesiensuojelullisia tavoitteita.
Yleensä suojavyöhyke rajataan niin, että jyrkimmät kohdat poistuvat viljelystä. Mutkittelevan
uoman varren pelloilla rajaus tehdään niin, että
mutkat jäävät suojavyöhykkeeksi. Näin saadaan
selkeät viljelylohkot ja helpotetaan konetyötä. Joskus on perusteltua muodostaa suojavyöhykkeeksi koko lohko. Erityisesti vesistön ja metsäalueen
välisillä kapeilla peltolohkoilla voidaan edistää
reunavyöhykkeen eliöstön monimuotoisuutta perustamalla suojavyöhykkeeksi koko peltolohko.
Tämä on usein myös viljelyteknisesti perusteltua,
koska kapean lohkon viljeltäväksi jäävä osa on
usein hankala hoitaa. Tällaisilla metsän ja pellon
välisellä reunavyöhykkeellä esiintyy monia metsän ja pellon elinympäristön lajeja. Monet eläimet
ja kasvit, jotka eivät viihdy tehokkaasti viljellyillä
maatalousalueilla, löytävät elinmahdollisuuden
reuna-alueilla. Reunavyöhyke ja sitä laajentava
suojavyöhyke toimivat tärkeänä ekologisena käytävänä eläimille ja kasvien leviämiselle. Lisäksi ne
tarjoavat suojaa riistaeläimille. Reunavyöhykkeillä
on merkitystä myös kasvinsuojelun kannalta, sillä
ne tarjoavat elintilaa kasvituholaisten luontaisille

vihollisille. Lisäksi reunavyöhykkeellä on suuri
maisemallinen merkitys maiseman rajaajana.

Luonnon monimuotoisuuskohteen
ja suojavyöhykkeen yhdistelmä
Monia vesistöjen varsilla sijaitsevia monimuotoisuuskohteita voidaan hoitaa yhdessä pellolle
perustettujen suojavyöhykkeiden kanssa. Näin
saadaan aikaan sekä luonnon monimuotoisuutta
että vesiensuojelua tukevia laajoja kokonaisuuksia.
Suojavyöhykkeen avulla voidaan yhdistää muuten
erilleen jääviä pieniä lumokohteita. Laajat ekologiset kokonaisuudet edistävät eliöiden leviämistä
ja edesauttavat elinympäristöjen laajentumista.
Yhdistämällä erilaisia alueita voidaan laidunnuksen aloittamiselle luoda riittävän kokoinen alue.
Samalla syntyy vuorovaikutus esimerkiksi rantaalueen ja laidunsuojavyöhykkeen välillä. Rantaalue voi toimia siemenpankkina, jolloin saadaan
luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien leviäminen ja
säilyminen tehokkaammaksi. Tyypillisin suojavyöhykkeeseen yhdistettävissä oleva alue on rannassa sijaitseva vanha laidunniitty. Nämä alueet ovat
yleensä laajempia kuin suojavyöhykesopimukseen
liitettävät luonnontilaiset rantavyöhykekohteet.
Vanhojen laidunten hoitoa voidaan rahoittaa perinnebiotoopin hoitoa, luonnon monimuotoisuuden edistämistä tai maiseman hoitoa koskevalla
erityistukimuodolla. Lumosopimukseen voidaan
harkinnan mukaan liittää myös peltoa. Esimerkiksi lisäämällä sopimusalaan pienialaisia ja lannoittamattomia vanhoja nurmia, voidaan tarkoituksenmukaisten laidunlohkojen muodostamista
helpottaa.

Perustetun erityistukikohteen hoito
Suojavyöhykkeen hoidon tarkoituksena on pyrkiä
köyhdyttämään maaperää vuosittaisella kasvuston
niitolla ja niittojätteen poiskorjuulla. Niittojätettä ei
varastoida suojavyöhykkeellä eikä muuallakaan
rannassa tai tulvaherkällä alueella. Suojavyöhykettä voidaan hoitaa myös laiduntamalla, mikäli siitä ei aiheudu vesiensuojelullista haittaa. Samoilla
periaatteilla hoidetaan myös suojavyöhykkeen ja
luonnon monimuotoisuusalueen yhdistelmää.

Niitto
Suojavyöhyke niitetään vuosittain kokonaisuudessaan vesiensuojelullisten tavoitteiden vuoksi.
Suojavyöhykkeen kanssa yhteisesti hoidettavien
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luonnon monimuotoisuus- tai perinnebiotooppialueiden jyrkkien niittymäisten rantavyöhykkeiden osalta hoito voidaan järjestää myös siten, että
vuosittain niitetään vain osa pinta-alasta, mutta
koko alue kuuluu hoidon piiriin esimerkiksi kahden vuoden aikavälillä. Näin saadaan pienelinympäristöihin ja kasvillisuuden rakenteeseen vaihtelevuutta. Hoidon jaksottamisella tarjotaan suojapaikkoja avoimen niittyelinympäristön hyönteislajistolle, joka pitkällä aikavälillä hyötyy niitosta
ja laidunnuksesta, mutta kärsii niiton välittömistä
vaikutuksista. Hoidon jaksottaminen säilyttää alueen sopivana vaateliaalle niittylajistolle estämällä
rehevöitymisen ja metsittymisen, mutta samalla
niiton suorasta vaikutuksesta kärsivät lajit voivat
lisääntyä vuosittain käsittelemättä jäävällä alueella. Niitto on suositeltavinta ajoittaa heinä-elokuulle, ja niitetty kasvusto on aina kerättävä pois myös
lumosopimusalueelta.

Laidunnus
Avoimien ja jyrkkien jokirantaniittyjen ja suojavyöhykkeiden tarkoituksenmukaisin hoitotapa on
usein laidunnus. Suojavyöhykkeiden ja niittyjen
laidunnuksen yleisperiaatteena on se, että ne aidataan erikseen lannoitetuista peltolaitumista eikä
laitumelle anneta lisäruokintaa. Lannoituksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä nurmen perustamisen yhteydessä tehtävää perustamislannoitusta
että vuosittain annettavaa täydennyslannoitusta.
Suojavyöhykkeen laiduntamisessa on myös huolehdittava siitä, että sopimusalue säilyy kasvipeitteisenä. Voimaperäisesti lannoitetulle peltomaalle
perustettu suojavyöhyke kasvaa rehevästi ilman
vuosittaista lannoitustakin, joten ennen niittyjen
ja suojavyöhykkeiden yhteislaidunnuksen aloittamista on monessa tapauksessa tarpeen vähentää
suojavyöhykkeen rehuntuotantoa ettei yhteislaidunnus rehevöitä niittyä tai aiheuta vesiensuojelullista haittaa.
Rehevästi kasvavaa suojavyöhykettä voidaan
esimerkiksi hoitaa niittämällä ja korjaamalla niitetty heinä pois 1-3 vuotta ennen laidunnuksen
aloittamista. Mikäli laidunnus aloitetaan heti, on
suojavyöhykelaitumen rehuntuotantoa mahdollista vähentää korjaamalla suojavyöhykenurmelta 1-3
vuoden ajan yksi rehusato ennen laiduntamisen
aloittamista. Tällöin laidunkauden aloitus siirtyy
keväästä pitemmälle kesään. Osa suojavyöhykesopimuksiin tulevista nurmialueista on ollut jo
pitkään lannoittamattomina tai ne ovat hyvin pienialaisia. Tällöin yhteislaidunnus voidaan aloittaa
heti sopimuskauden alussa. Suojavyöhykkeiden
ja niittyjen laidunnuksessa on erityistä huomiota
kiinnitettävä ranta-alueiden sortumaherkkyyteen
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ja sopivaan laidunpaineeseen. Joissain tapauksissa
myös vesirajaan on syytä tehdä aita laiduneläinten
veteen pääsyn estämiseksi tai eläinten juomapaikkoja voidaan kivetä sortumien ja liettymisen estämiseksi. Vesiensuojelullisesti herkillä alueilla on
syytä pyrkiä lyhytkestoiseen laidunnukseen käyttämällä hyväksi laidunkiertoa. Lampaat sopivat
hyvin suojavyöhykkeen laiduntamiseen, sillä ne
eivät yleensä mene veteen.

Kosteikon hoito
Kosteikon tai muun vastaavan toimenpiteen perustamisen jälkeen tulevat hoitotoimet ajankohtaisiksi. Vesitilannetta on tarkkailtava ja jos mahdollista, säädeltävä veden pintaa tarpeen mukaan.
Umpeenkasvua voi estää veden pinnan nostolla.
Jos rakennelmiin liittyy patoja tai maavalleja, niiden kunnossapito ja huolto ovat oleellisia, sillä
veden viipymän väheneminen alueella vähentää
kosteikon vesiensuojelutehokkuutta Altaisiin kertyneen lietteen poisto on myös tehtävä aika ajoin,
sillä tulva-aikoina lietekerros voi lähteä liikkeelle
ja lisätä kiintoainekuormitusta alapuolissa vesitöissä. Veden kuljettamat rojut siistitään pois. Joskus
rannat liettyvät tai sortuvat, jolloin niitä on tarvetta
kunnostaa.
Kosteaan elinympäristöön liittyvää niittyä tai
muuta puutonta aluetta hoidetaan kuten suojavyöhykettäkin. Ajoittain useimmilla kosteikoilla
on tarvetta raivata sekä puustoa ja pensaikkoa
että ruohovartista kasvillisuutta. Osa kosteikoilla viihtyvistä lajeista tarvitsee avointa aluetta, osa
taas kaipaa kasvillisuutta. Kuitenkin on hyvä jättää eläimille suojapaikkoja ja maisemaan sopivaa
puustoa. Niitto- ja raivausjäte on kerättävä pois
myös kosteikoilta ja niiden ympäristöstä Myös
linnunpönttöjen laittaminen ja pienpetojen pyynti
tarvittaessa kuuluvat luonnon monimuotoisuuskosteikon hoitoon.

LIITE 1/1

TIEDOTE
PRESSMEDDELANDE

2.11.2005

Kiskossa alkaa uudentyyppinen
monivaikutteisten kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden
yleissuunnittelu!

Lounais-Suomen ympäristökeskus aloittaa Kiskon kunnan alueella sekä vesiensuojelua ja
luonnon monimuotoisuutta edistävien kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelun.
Hanke kattaa Kurkelanjoen ja Anerionjoen valuma-alueet sekä mahdollisuuksien mukaan
myös Kärkelänjoen aluetta. Tarkoituksena on ehdottaa alueelta kohteita, jotka soveltuisivat erilaisten kosteikkojen ja pellolle perustettavien suojavyöhykkeiden toteuttamiseen
ympäristötuen erityistuella. Pyrkimyksenä on kohdentaa maatalouden ympäristötuen erityistukia hyviin kohteisiin ja samalla innostaa viljelijöitä hakemaan niiden hoitoon tukea.
Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutus on aina vapaaehtoista ja suunnitelmassa oleva ehdotus ei velvoita toimenpiteisiin. Uudella yleissuunnittelulla myös pyritään kartoittamaan kohteita muuttuvan ympäristötukijärjestelmän tuomien mahdollisuuksien käytännön toteuttamiseen. Yleisenä tavoitteena on ohjata ja tehostaa maatalousympäristön luonnon hoitoa ja vesistöihin tulevan kuormituksen vähentämistä.
Suunnittelu tehdään yhteistyössä paikallisten maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Työt aloitetaan esitietomateriaalin keräämisellä loka – marraskuun aikana, jonka yhteydessä suunnittelualue rajataan tarkemmin. Marraskuun alkupuolella järjestään tiedotustilaisuus alueen viljelijöille. Myöhemmin talven aikana tehdään maastokäyntejä karttatarkastelun perusteella valittuihin kohteisiin ja keväällä esitellään suunnitelman luonnoskarttoja toisessa tiedotustilaisuudessa, jossa kaikilla on mahdollisuus kommentoida esitettäviä ehdotuksia. Paikallisilta maaomistajilta ja muilta kiinnostuneilta toivotaan ehdotuksia
suunnittelukohteiksi ja maastokäyntikohteiksi sekä näkemyksiä suunnittelun toteuttamisesta.

x Itsenäisyydenaukio 2  PL 47, 20801Turku  Puh. (02) 525 3500  Faksi (02) 525 3509  kirjaamo.los@ymparisto.fi  www.ymparisto.fi/los
x Självständighetsplan 2  PB 47, FI-20801 Åbo, Finland  Tfn +358 2 525 35 00  Fax +358 2 525 35 09  kirjaamo.los@ymparisto.fi  www.miljo.fi/los
x Valtakatu 6, 28100 Pori  Puh. (02) 525 3500  Faksi (02) 525 3759  kirjaamo.los@ymparisto.fi  www.ymparisto.fi/los
x Valtakatu 6, FI-28100 Björneborg, Finland  Tfn (02) 525 35 00  Fax (02) 525 37 59  kirjaamo.los@ymparisto.fi  www.miljo.fi/los
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LIITE 1/2

2/2
Lisätietoja
Lounais-Suomen ympäristökeskus:
Anni Karhunen puh. (02) 525 3505
Mikko Jaakkola puh. (02) 525 3525
Pekka Paavilainen puh. 040-503 0129
Tuuli Pakkanen puh. (02) 525 3640
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LIITE 2

KUTSU
INBJUDAN
Päiväys
Datum

2.11.2005

MONIVAIKUTTEISTEN KOSTEIKKOJEN JA SUOJAVYÖHYKKEIDEN YLEISSUUNNITTELU KISKOSSA
HANKKEEN ESITTELY

Kiskon kunnantalon valtuustosalissa
8.11.2005 klo 11.00 – 13.00
Tilaisuuden ohjelma:
11.00 Tilaisuuden avaus
Jukka Huittinen, Kiskon maataloustuottajat
11.05 Vesistöklinikkahankkeen tuloksien esittely
Maarit Teuri, Vesistöklinikka
11.15 Kiskon maatalousalueiden kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu
Anni Karhunen, Lounais-Suomen ympäristökeskus
Pekka Paavilainen, Lounais-Suomen ympäristökeskus
11.25 Maatalouden ympäristötuen erityistuet
Mikko Jaakkola, Lounais-Suomen ympäristökeskus

n. 11.35 – 13.00 kahvitarjoilu, keskustelua ja tutustumista suunnittelualueen karttamateriaaliin.

Tervetuloa!
Lisätietoja:
Anni Karhunen 02-525 3505
Mikko Jaakkola 02-525 3525
Pekka Paavilainen 040-5030129
Maarit Teuri 02-7398417

x Itsenäisyydenaukio 2  PL 47, 20801Turku  Puh. (02) 525 3500  Faksi (02) 525 3509  kirjaamo.los@ymparisto.fi  www.ymparisto.fi/los
x Självständighetsplan 2  PB 47, FI-20801 Åbo, Finland  Tfn +358 2 525 35 00  Fax +358 2 525 35 09  kirjaamo.los@ymparisto.fi  www.miljo.fi/los
x Valtakatu 6, 28100 Pori  Puh. (02) 525 3500  Faksi (02) 525 3759  kirjaamo.los@ymparisto.fi  www.ymparisto.fi/los
x Valtakatu 6, FI-28100 Björneborg, Finland  Tfn (02) 525 35 00  Fax (02) 525 37 59  kirjaamo.los@ymparisto.fi  www.miljo.fi/los
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LIITE 3/1

KISKON
KOSTEIKKOJEN JA SUOJAVYÖHYKKEIDEN
YLEISSUUNNITTELU
LOUNAIS-SUOMEN
YMPÄRISTÖKESKUS

Päiväys:
04.04.2006

Lisätietoja:
Anni Karhunen (02) 5253505,
Mikko Jaakkola (02) 5253525
Tuuli Pakkanen (02) 5253640
käännä

TERVETULOA!
Tutustumaan Kiskon maatalousalueiden kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman luonnoskarttoihin ja kyselemään erityisympäristötuesta keskiviikkona 2.4.2006
klo 11-14.00. Tilaisuus pidetään Kiskon kunnantalon valtuustosalissa.
Monivaikutteisten kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman kartat ovat luonnosvaiheessa ja täydennysehdotuksia ja kommentteja
otetaan mielellään vastaan. Karttoja ja niiden
pohjalta tehtävää julkaisua voidaan jatkossa
käyttää perusteena esim. erityisympäristötukea
haettaessa. Tilaisuuden jälkeen luonnoskartat
jäävät Kiskon maaseututoimistoon noin kuukaudeksi, jossa niitä voi käydä katsomassa ja kommentoimassa. Julkaisun on tarkoitus valmistua
syksyyn mennessä ja se jaetaan kaikille alueen
maanomistajille ja muille kiinnostuneille.

Tilaisuus on vapaamuotoinen. Paikalle
voi tulla klo 11 ja 14 välisenä aikana
silloin kun itselle parhaiten sopii. Paikalla vastaamassa kysymyksiin on
edustajia sekä Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta että VarsinaisSuomen TE-keskuksesta.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
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Kiskon maatalousalueiden kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnittelualue

1 : 100 000

pohjakartta © Genimap Oy, Lupa L4659/02

Suunnittelua on tehty pääasiassa Kurkelanjoen, Aneriojoen, Kärkelänjoen sekä Kurkelanjärven alueilla.
Lisäksi on kartoitettu joitakin kohteita Kirkkojärven ja Hirsijärven ympäristöistä.
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Kirkkojärven valuma-alueilla tehtiin suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnitelma. Suunnittelualueella kartoitettiin luontaisia
kohteita, joihin voisi perustaa maatalouden ympäristötuen erityistuella luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistäviä
kosteikkoja. Samalla arvioitiin vesiuomiin rajoittuvilta pelloilta ne
kohdat, joilla suojavyöhyke olisi tarpeellinen ja tehostaisi vesiensuojelua.
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