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1 JOHDANTO

Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmia tehtiin Keski-Suomen ympäristökeskuksen alueella vuonna
2000 kahdelle kohteelle: Muurasjärven vesistöalueen pohjoisosan suunnitelma Pihtiputaalle ja
Murronjoen alueen suunnitelma Saarijärvelle. Tämä suunnitelma koskee Muurasjärven aluetta.
Suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu aloitettiin Keski-Suomessa vuonna 1999 tekemällä kaksi yleis-
suunnitelmaa. Kurujoen Nytkymenjoen vesistöalueen alaosan suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma
tehtiin Jämsään ja Maatianjärven ja  Raspion sekä Autiojoen ympäristön suojavyöhykkeiden yleis-
suunnitelma Korpilahdelle. Suojavyöhykesuunnitelma perustuu Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksessa laadittuun suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmaoppaaseen (Salmela 1999). Suoja-
vyöhykkeiden yleissuunnitelmat on tehty pääosin maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Yleissuunnittelu aloitettiin järjestämällä neuvottelu paikallisten viranomaisten kanssa
13.7.2000 Pihtiputaan kunnantalolla. Neuvotteluissa rajattiin suunnittelualue ja päätettiin, että
suunnittelutyöstä tiedotetaan paikallislehden välityksellä. Kotiseudun sanomat julkaisi 19.7.2000
artikkelin  Rantavesiin suojavyöhykkeet. Suojavyöhykkeiden tarve arvioitiin maastokäyntien ja
alueen viljelijöiltä saatujen tietojen perusteella.

Maastokäynnit tehtiin heinä–elokuussa 2000. Työkarttoina käytettiin peruskarttoja, mitta-
kaava 1:20 000, ja maastokartoituksessa käytettiin apuna lomaketta, joka on liitteenä 1.
Maastokäynneillä otettiin myös valokuvia (liite 3).

2 YLEISSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Suojavyöhykkeiden yleissuunnittelun tarkoituksena on kartoittaa ne maanviljelysalueet, joilla suoja-
vyöhykkeiden perustamisella voitaisiin merkittävästi vähentää vesistökuormitusta. Tällaisia paik-
koja ovat jyrkät tai kaltevat rantapellot, tulva-alueet ja pohjavesialueet. Näiden lisäksi suoja-
vyöhykkeitä voi olla tarpeen perustaa myös sellaisille rantapelloille, joissa maalaji on erityisen
sortuvaa tai joiden viljelymuoto aiheuttaa vesistökuormitusta. Yleissuunnitelmien tavoitteena on
lisätä  viljelijöiden halukkuutta suojavyöhykkeiden perustamiseen.

Suojavyöhykkeillä tarkoitetaan pellolle perustettavia monivuotisen (heinä)kasvillisuuden peit-
tämiä alueita, joita ei lannoiteta ja joilla ei käytetä torjunta-aineita. Kasvustoksi suositellaan moni-
vuotista, tiheäjuurista heinäkasvillisuutta. Alueelle voidaan istuttaa yksittäisiä pensas- tai puu-
ryhmiä siten, että avointa maisemaa ei suljeta. Liiallista pensoittumista estetään raivauksilla. Aluei-
ta ei muokata sopimuskauden aikana muulloin kuin perustamisen yhteydessä. Suojavyöhykkeitä
hoidetaan niittämällä ja korjaamalla niittojäte pois tai laiduntamalla, ellei vesiensuojelu aseta sille
esteitä.

Suojavyöhykkeen perustaminen on täysin vapaaehtoista ja yleissuunnitelma ei velvoita ke-
tään sen perustamiseen. Rahoitusta haettaessa suunnitelma kuitenkin parantaa mahdollisuuksia
saada hankkeelle maatalouden ympäristötuen erityistukea. Yleissuunnitelmassa ei määritellä suoja-
vyöhykkeiden leveyttä tai muita tarkkoja rajauksia eikä tilakohtaisia toimenpiteitä. Rahoituksen
hakua varten viljelijä tekee suunnitelman suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta sekä esittää
alueen rajaukset.

Tässä työssä käytetään määritelmiä pellolle perustettu suojakaista, piennar sekä luontainen
suojakaista tai luontainen suojavyöhyke. Pellolle perustetulla suojakaistalla tarkoitetaan sellai-
seksi maastossa tutkittua pellonreunaa, joka on ollut aiemmin viljelykäytössä ja joka on myöhem-
min jätetty vesiensuojelulliseksi suojakaistaksi. Perustuen ehtojen mukaan suojakaistan tulisi olla
purojen ja vesistön varrella leveydeltään kolme metriä. Valtaojien varsille on jätettävä pellolle
vähintään yhden metrin levyinen piennar. Luontaiselle suojakaistalla tai suojavyöhykkeellä tarkoi-
tetaan sitä vesistön ja pellon välissä olevaa aluetta, joka on aina ollut viljelyn ulkopuolella.
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3 SUUNNITTELUALUE

Yleissuunnittelukohteeksi rajatun alueen pinta-ala on noin 46 km2 ja se sijaitsee Pihtiputaan kun-
nan Muurasjärven kylässä, Muurasjärven länsi- ja pohjoisosassa. Suurin osa suunnittelualueesta
kuuluu Muurasjärven alueeseen (14.482), mutta osa suunnittelualueesta kuuluu Vuohtojärven
valuma-alueeseen (14.487) ja osa Junganjoen valuma-alueeseen (14.488). Muurasjärven alue on
maatalouden vesiensuojelun painopistealuetta. Suunnittelualueella ei ole Natura 2000 -verkoston
kohteita. Suunnittelualueen  ja vesistöalueen rajat ovat esitetty kartassa 1.

Suunnittelualueella on kolme pohjavesialuetta: Muurasjärven pohjavesialue, Nuutilanniemen
pohjavesialue sekä osa Särkiharjun pohjavesialueesta. Muurasjärven ja Särkiharjun pohjavesi-
alueet ovat luokkaa I ja Nuutilanniemen pohjavesialue on luokkaa III. Pohjavesialueet on merkit-
ty suunnitelmakarttoihin (kartat 3–5).

Suunnittelualueella sijaitsevat seuraavat vesistöt: Jokelanjoki, Junganjoki, Junganjärvi (0,34
km2), osa Muurasjärveä (20,85 km2), Pajupuro, Saukkopuro, Savijoki, Savijärvi (0,19 km2),
Sopenjärvi (0,22 km2), Sääkkönen (0,13 km2) ja Vuohtojärvi (0,98 km2). Junganjoki lähtee
Junganjärvestä ja laskee Murtojoen ja Sääkkösen kautta Muurasjärven Kylänlahteen. Savijoki
laskee Savijärvestä Särkipuron kautta Kelkämään ja edelleen Kelkämäjokea pitkin Vuohtojärveen.
Vuohtojärvi laskee Jokelanjoen kautta Muurasjärven Pekkarilanlahteen. Muurasjärvi laskee
Alvajärveen.

Suomen ympäristökeskuksen laatiman eroosioherkkyyskartan mukaan suunnittelualueella
on erityisen eroosioherkkiä peltoja Savijärvestä laskevan Savijoen varrella, Murtojoen varrella,
Vuohtojärven ja Sääkkösen ympärillä sekä  Muurasjärven rannalla. Eroosioherkkyyskartan
pohjatietoina ovat alueelliset korkeussuhteet ja maaperäkartat. Suunnittelualueen eroosioherkkyys-
kartta on liitteessä 2.

3.1 VESISTÖJEN TILA

Vesistöjen tilasta kertovat tulokset ovat peräisin Ympäristötiedon hallintajärjestelmästä (HERT-
TA). Analyysitulokset on koottu suunnittelualueen 13:sta havaintopisteestä. Havaintopaikat on
merkitty numeroilla yleissuunnitelmakarttoihin.

Junganjärvi (1)
Järvestä on käytettävissä kolme vesinäytettä vuosilta 1978, 1991 ja 1994. Pintaveden happi-
tilanne on ollut hyvä, sillä keskimääräinen happipitoisuus on ollut 10,1 mg/l. Alusveden happi-
tilanne on ollut heikko keväällä 1978. Muina näytteenottokertoina ei alusveden happipitoisuutta
ole määritetty. Järvi voidaan luokitella erittäin reheväksi, sillä kokonaisfosforipitoisuus on keski-
määrin ollut 114 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 1 343 µg/l. Keskimääräinen väriarvo on ollut 198
mg Pt/l.

Sopenjärvi (2)
Järvestä on käytettävissä vain yksi vesinäyte (5.11.1994).Sopenjärveä voidaan pitää rehevänä
kokonaisfosforipitoisuuden 67 µg/l ja kokonaistyppipitoisuuden 1 400 µg/l  perusteella. Järvi on
lievästi ruskeavetinen, väriarvo oli 70 mg Pt/l.



7

Kartta 1. Suunnittelualueen rajaus ja valuma-alueet
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Sääkkönen (3)
Järvi on lähes umpeenkasvanut eikä siitä ole otettu vesinäytteitä. Sääkkösen vedenlaatua tarkas-
tellaan järvestä lähtevästä purku-uomasta otettujen vesinäytteiden pohjalta. Vesinäytteitä on yh-
teensä 30 vuosilta 1984–2000. Keskimääräinen väriarvo on ollut 186 mg Pt/l. Uoman vesi on
runsasravinteista, sillä keskimääräinen fosforipitoisuus on ollut 96 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus
noin 1 400 µg/l.

Muurasjärvi (4)
Muurasjärvi on pitkänomainen järvi, jossa vedenlaatu vaihtelee pohjoisosan ja eteläosan välillä.
Muurasjärvessä on seitsemän eri havaintopaikkaa, joista viisi on suunnittelualueella. Eniten vesi-
näytteitä (36 näytettä) on käytettävissä havaintopaikasta Muurasjärvi 2, joka on Nuutilanniemen
edustalla. Tässä kohdin ajanjaksolla 1984–2000 keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on ol-
lut 17 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 567 µg/l. Pintaveden happipitoisuus on ollut hyvä, keski-
määrin 11,9 mg/l. Alusvedessä on ajoittain ollut lievää hapenvajausta.Veden keskimääräinen väri-
arvo on ollut 58 mg Pt/l.

Järven pohjoisosan fosforipitoisuudet ovat korkeita ja vaihtelu pitoisuuksissa huomattava.
Esimerkiksi vuosien 1985–2000 Pekkarilanlahden kolmessa eri havaintopaikassa kokonais-
fosforipitoisuudet vaihtelivat 9–100 µg/l ja kokonaistyppipitoisuudet 370–1 600 µg/l. Pekkarilan-
lahden väriarvot vaihtelivat 50–240 mg Pt/l.

Vuohtojärvi (5)
Järvessä on kaksi havaintopaikkaa. Vuohtojärvi 1 eli pohjoisemmasta havaintopaikasta on käytet-
tävissä vain yksi vesinäyte (5.4.1978). Havaintopaikasta Vuohtojärvi 2 on käytettävissä 40 vesi-
näytettä ajanjaksolta 1985–2000. Pintaveden keskimääräinen happipitoisuus on ollut 9,6 mg/l.
Alusvedessä esiintyy selvää happivajausta. Vuohtojärvi voidaan luokitella reheväksi, sillä koko-
naistyppipitoisuus on ollut keskimäärin 52 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 812 µg/l. Veden keski-
määräinen väriarvo on ollut 120 mg Pt/l.

Saukkopuro (6)
Saukkopuro laskee Vuohtojärveen. Saukkopurosta on käytettävissä 6 vesinäytettä ajanjaksolta
1985–1996. Puron vesi on runsasravinteista, kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut 26–52  g/l ja
keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus on ollut 38 µg/l. Kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut
480–1 000 µg/l ja keskimääräinen kokonaistyppipitoisuus on ollut 703 µg/l. Veden keskimääräi-
nen väriarvo on ollut 110 mg Pt/l.

Jokelanjoki (7)
Jokelanjoesta on käytettävissä yhteensä 26 vesinäytettä ajanjaksolta 1975–1999. Joen vesi on
runsasravinteista, sillä keskimääräinen fosforipitoisuus on ollut 44 µg/l ja typpipitoisuus 864 µg/l.
Jokelanjoki on ruskeavetistä, keskimääräinen väriarvo on ollut 121 mg Pt/l.

Savijärvi ja Savijoki (8)
Savijärvestä ei ole käytettävissä yhtään vesinäytettä, mutta Savijoesta on käytettävissä yksi vesi-
näyte (13.9.1994). Savijokea voidaan pitää rehevänä kokonaisfosforipitoisuuden (62 µg/l) ja koko-
naistyppipitoisuuden (550  µg/l) perusteella. Savijoki on ruskeavetinen, väriarvo oli 140 mg Pt/l.
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3.2 VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS MAISEMA-ALUE

Muurasjärvi on valtakunnallisesti arvokasta (V) maisema-aluetta. Muurasjärvi edustaa Suomen-
selän tyypillistä kulttuurimaisemaa, johon omat lisäpiirteensä tuo runsas sodan jälkeinen pika-
asutus. Alue on Suomenselän oloissa varsin vaurasta ja elinvoimaista maatalousaluetta.

Maisemaa luonnehtivat loivasti kumpuilevat pelto- ja laidunmaat sekä avarat näkymät.
Viljelysmaisemaa elävöittävät paikoin pienialaiset sekametsäsaarekkeet. Monipuolisimmillaan
kulttuurimaisema on Savijärven Korhosperän ympäristössä. Maisema on voimakkaasti maatalou-
den muovaamaa. Elinvoimainen ja pitkäaikainen karjatalous on luonut alueelle useita eliölajistoltaan
monipuolisia perinnebiotooppeja.

Alue on pinnanmuodostaan verraten tasaista. Laajahkoja, loivasti kumpuilevia viljelyksiä
rikkovat metsäsaarekkeet. Alueen läpi kulkee luode–kaakko -suuntainen harjujakso. Alueelle 1940
-luvulla muodostunut rakennuskanta kuvaa aidosti sodanjälkeistä pika-asutustoimintaa. Uusia
rakennuksia on nykyisin varsin runsaasti. Tilat sijoittuvat kumpuilevan maaston korkeimmille
kohdille peltojen ja metsäsaarekkeiden rajavyöhykkeelle. Muurasjärven koillispäässä on kivi-
kautisten asuinpaikkojen keskittymä. (Ympäristöministeriö 1992)

3.3 MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIMAISEMA-ALUE

Halmeniemi–Arvonsaari–Untisperä -alue on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi (M) kult-
tuurimaisema-alueeksi ja osa tätä aluetta kuuluu yleissuunnitelma-alueeseen. Halmeniemen lävis-
tävää harjua lukuun ottamatta maastonpiirteet tällä alueella ovat tasaiset. Halmeniemen pellot
rajautuvat lännessä suohon, nousevat sieltä harjanteelle ja laskeutuvat jälleen harjanteen toisella
puolella Muurasjärveen. Untisperällä maasto viettää hiljalleen metsäiseltä Palokankaan Luukon-
mäeltä rantaa kohti. Halmeniemen talot ovat sijoittuneet nauhamaisesti harjanteen päälle. Rakennus-
kannassa on vanhaa ja uutta sekaisin. Tiloilla on tavallisesti lypsykarjaa ja hevosia. Halmeniemen
ja Hietalan tiloilla on Keski-Suomen rakennusinventoinneissa huomioituja aittarakennuksia. Arvon-
saaressa ei ole asutusta, mutta siellä on ollut karjan kesälaitumia. Untisperällä peltoaukeat ovat
viljeltyjä ja vehmaan tuntuisia. (Horppila-Jämsä & Salminen 1996)

Inventoidut perinnebiotoobit (merkitty ja numeroitu liitekarttoihin 3-5)
1. Lahnalan haka ja metsälaidun on maakunnallisesti arvokas kohde (M). 4,6 ha:n kokoisella
kohteella on edustava hakamaarakenne ja haalla on lisäksi maisemallista ja kulttuurihistoriallista
arvoa. (Kivelä 2000)

2. Muurasjärven Partalanmäki on hakamaa–niittyaluetta. Alue on kooltaan 12,9 ha ja se on luoki-
teltu paikallisesti arvokkaaksi (P+). (Kivelä 2000)

3. Uusitalon metsälaidun ja rantaniitty on kooltansa 3,8 ha. Tämä alue on luokiteltu paikallisesti
arvokkaaksi (P). (Kivelä 2000)

4. Kautialan pieni lammashaka ja heinäinen niitty on luokiteltu korkeintaan paikallisesti arvok-
kaaksi kohteeksi (P-). Alueen koko on 0,4 ha. (Kivelä 1992)
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3.4  ERITYISTUKISOPIMUKSET

Suunnittelualueelta  kolme tilaa on hakenut EU:n maatalouden ympäristötuen erityistukea vuon-
na 2000.  Hakemukset koskevat perinnebiotoopin hoitoa (4,8 ha) ja luonnon monimuotoisuuden
edistämistä (4,0 ha ja 1,33 ha ).

Suunnittelualueelle on vuonna 1996 tehty 8,43 ha:n perinnebiotoopin hoitosopimus ja 1,3
ha:n laajuinen maiseman kehittämis- ja hoitosopimus. Molemmat kohteet sijaitsevat Partalan ti-
lalla ja ovat osaksi Muurasjärven Partalanmäen inventoitua perinnebiotooppikohdetta.

4 SUOJAVYÖHYKESUUNNITELMA

Suunnitelman perustana on Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa laadittu peltoalueiden ve-
siensuojelullisten suojavyöhykkeiden yleissuunnittelopas (Salmela 1999). Yleissuunnitelmakartoissa
(kartat 3–5) on esitetty tärkeimmät alueet, joille suojavyöhykkeiden perustaminen olisi vesien-
suojelusyistä perusteltua. Suojavyöhykkeen tarvetta saattaa kuitenkin olla myös sellaisilla paikoil-
la, joita ei ole merkitty karttaan, koska kaikkia pieniä sivu-uomia ja pienempiä ojia ei ole käyty
läpi. Suunnittelualueelle on kartoitettu noin 16 kilometriä suojavyöhykkeitä. Liitteeseen 3 on
koottu valokuvia suunnittelualueelta.

Suojavyöhykkeiden perustamistarve on kartoissa luokiteltu kahteen osaan:
1. Suojavyöhyke on erittäin tarpeellinen, kun alue on

— jyrkkä tai kalteva pitkärinteinen rantapelto,
— vuosittain tulvista tai vettymishaitosta kärsivä pelto,
— luokiteltu pohjavesialue (luokat I ja II).

2. Suojavyöhyke on tarpeellinen, kun alue on
— lievästi kalteva rantapelto,
— sivu-uoman varressa oleva jyrkkä rantapelto,
— rantapelto, jossa sortumia, noroumia tai notkelmapaikkoja.

Lisäksi luokitteluun on voinut vaikuttaa luontaisen suojakaistan tai -vyöhykkeen leveys.
Suunnitelmakarttoihin on merkitty inventoidut perinnemaisema-alueet, toteutetut erityistukihank-
keet sekä luokitellut pohjavesialueet.

Yleissuunnittelualue on jaettu 3 osa-alueeseen:
— Junganjärvi, Sopenjärvi ja  Sääkkönen, Muurasjärven Ollovenlahti,

Kylmälahti ja Pekkarilanlahti (kartta 3)
— Muurasjärven länsipuoli, Vuohtojärvi ja Jokelanjoki (kartta 4)
— Savijärvi ja Savijoki (kartta 5)

Karttalehdittäin aluejako on esitetty kartassa 2.
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Kartta 2. Karttalehdittäinen aluejako.
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4.1 JUNGANJÄRVI, SOPENJÄRVI, SÄÄKKÖNEN SEKÄ MUURASJÄRVEN
OLLOVENLAHTI, KYLÄNLAHTI JA  PEKKARILANLAHTI
(kartta 3 liitteenä)

Junganjärvi
Junganjärven eteläosassa Juureisen tilan pellot eivät rajoitu vesistöön saakka. Järven ja pellon
välissä on 30–40 metriä leveä luontainen metsäinen suojakaista. Alueelle ei ole tarvetta perustaa
suojavyöhykettä.

Kuljettaessa Juureisen tilalta pohjoiseen (kohdassa 1) pellot ovat heinällä ja laskevat loivasti
Junganjärveen päin. Tässäkin kohdassa pellon ja järven välissä on luontaista lehtipuustoista suoja-
kaistaa 10–20 metriä. Paikoin luontainen suojakaista on avointa, mutta suojavyöhykkeen perus-
tamiselle ei ole tarvetta.

Peltolohkoilla (2) viljellään kauraa ja heinää. Pellot ovat tasaisia ja rannassa on pajukkoista.
luontaista kaistaa. Pelloille ei ole perustettu tarpeeksi leveitä suojakaistoja. Lähinnä vesistöä ole-
va pelto on pieni, kapea kaitale mökin ja vesistön välissä (aivan eteläisin osio alueesta 2). Pohjoi-
seen kuljettaessa luontainen suojakaista levenee. Rauhalan tilan pellot eivät ole viljelyksessä. Näille
peltolohkoille ei ole tarvetta perustaa suojavyöhykkeitä mikäli pelloilla on riittävät suoja-kaistat.

Junganjärven pohjoisosassa Karmaalan ja Keskitalon pellot ovat heinällä, mutta kaikki loh-
kot eivät ole tehokkaassa viljelyksessä. Pellot ovat kaltevia vesistöön päin. Pelloilla on perustet-
tua/luontaista heinäistä suojakaistaa runsaasti, paikoin kymmeniä metrejä. Näille peltoalueille
suojavyöhykkeen perustaminen on tarpeellista, mikäli pellot ovat tehokkaassa viljelyksessä.

Kivilahden tilan pellot (3) laskevat vesistöön päin. Pelloilla on hyvät, perustetut heinäiset
suojakaistat. Kauran kohdalla on 3–4 metriä leveä ja heinän kohdalla on 5–6 metriä leveä suoja-
kaista. Luiskassa kasvaa pientä pajukkoa ja nokkosta (Urtica dioica). Vain eteläisin peltolohko
Kivilahden pelloilla rajoittuu aivan vesistöön, muualla pellon ja järven välissä on leveä luontainen
suojakaista, joka estää ravinteiden valumisen vesistöön. Suojavyöhykkeen perustaminen eteläiselle
osalle on perusteltua mikäli tulva nousee pellolle.

Junganjoki laskee Junganjärvestä ja yhtyy Murtojokeen. Junganmäen kohdalla kapeahko
laidunlohko (4) viettää jyrkästi kohti jokea ja rajoittuu aivan jokeen saakka. Keväisin joki tulvii ja
aiheuttaa ongelmia, ja kesälläkin alueella on märkiä kohtia, joita ei voi viljellä. Sähkölinjan koh-
dalla karttaan merkitty metsäsaareke on myös peltona. Niittyniemi-peltolohkon ja järven välissä
on 20 metrin levyinen metsäkaista, joten tälle peltolohkolle ei ole tarvetta perustaa suojavyöhykettä.
Junganjoen alkuosaan molemmin puolin jokea suojavyöhykkeen perustaminen on erittäin tarpeel-
lista pellon jyrkkyyden ja tulvaherkkyyden vuoksi. Junganjoen loppuosaan suojavyöhykkeen
perustaminen on tarpeellista, mikäli alue kärsii tulvasta.

Murtojoki laskee Lahnalammesta Sääkköseen. Murtojoen varressa olevat pellot ovat pää-
sääntöisesti melko tasaisia, mutta Partaalanmäen kohdalla pellot laskevat jyrkähkösti jokea kohti.
Tällä kohdin joen luiskat ovat avoimia ja pelloille on perustettu noin metrin levyiset heinäiset
suojakaistat. Alue on erittäin eroosioherkkää. Viljelijöiden mukaan ainoastaan Harakkasaaren
länsipuolella oleva kohta 5 on niin alavaa, että alue kärsii tulvasta. Tällä kohdin suojavyöhykkeen
perustaminen on erittäin tarpeellista ja samoin on tarpeellista suojavyöhykkeen perustaminen Parta-
alanmäen kohdalla pellon jyrkkyyden vuoksi.

Murtojoen alkupään luiskat ovat avonaisia, mutta loppuosa on reheväkasvuista ja luiskalla
kasvaa muun muassa pujoa (Artemisia vulgare), mesiangervoa (Chenopodium album) ja maito-
horsmaa (Epilobium angustifolium). Pelloille on perustettu noin pari metriä leveät suojakaistat,
joilla kasvaa pääasiassa juolavehnää (Elymus repens) ja timoteitä (Phleum pratense). Murtojoen
loppuosien pelloille suojavyöhykkeen perustaminen on tarpeellista, mikäli ne kärsivät tulvista.
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Sopenjärvi
Sopenjärven länsipuolella oleva Suopelto (6) on alava heinäpelto, joka muodostuu useista saroista.
Sarkojen välisissä ojissa virtaa runsaasti vettä. Pelto on märkää ja heinä kasvaa paikoin heikosti.
Pellon alaosaan on kaivettu oja pellon ja rantaluiskan väliin. Loiva rantaluiska on noin 10 metriä
leveä. Pellolla on noin puolen metrin levyiset pientareet ojien varsilla; niissä kasvaa kurjenjalkaa
(Potentilla palustris), maitohorsmaa ja saroja (Carex spp.). Suojavyöhykkeen perustaminen tälle
alueelle on erittäin tarpeellista tulvaherkkyyden vuoksi. Lisäksi sarkaojien varsilla on oltava met-
rin leveät pientareet.

Pohjoiseen kuljettaessa pajukkoinen luiska pellon ja järven välissä säilyy samantapaisena
kuin kohdassa 6, lisäksi siellä täällä kasvaa varttuneempia koivuja. Nämä heinäpellot (7) viettävät
loivasti järveä kohti ja ovat tulva-alttiita. Pellolla kasvaakin muun muassa rönsyleinikkiä (Ranun-
culus repens), hevonhierakkaa (Rumex longifolius), jouhivihvilää (Juncus filiformis), jänönsaraa
(Carex ovalis) ja nurmilauhaa (Deschampsia cespitosa). Osalle matkaa pellon alaosaan on jou-
duttu kaivamaan oja. Pellon ja järven välissä on 5–6 metriä leveä luontainen suojakaista. Pellolla
on noin metrin suojakaistat, joilla esiintyy runsaimpina rönsyleinikki, mesiangervo ja korpikas-
tikka (Calamagrostis purpurea). Tälle alueelle suojavyöhykkeen perustaminen on erittäin tar-
peellista tulvaherkkyyden vuoksi. Kauniin järvimaiseman avaamiseksi länsirannan pajukkoa olisi
varaa harventaa tiheimmistä ja korkeimmista kohdista.

Sopenjärven itäpuolella Järventauksen pohjoispuolen peltolohkot (8) ovat alavia ja tulva-
herkkiä. (liite 3: kuva 1). Luiska on 7 metriä pitkä ja pajukkoa kasvaa muutamina pieninä ryhmi-
nä. Eteläsuuntaan pelto ei ole niin alavaa ja tulvaherkkää. Eteläinen pelto on kapea ja laskee loivasti
järveä kohden. Tämä kapea peltokappale on erittäin eroosioherkkä. Luiskassa on matalaa pajukkoa ja
pellon puolella on enintään metrin levyinen suojakaista, jossa kasvaa muun muassa järvikortetta (Equisetum
fluviatile), nokkosta, mesiangervoa ja korpikastikkaa. Suojavyöhykkeen perustaminen on erit-
täin tarpeellista näille tulvaherkille ja eroosioherkille alueille

Kulta-ahon pellot ovat melko tasaiset ja niillä viljellään kauraa ja heinää. Pellon ja järven
välissä on 20 metriä leveä metsäinen luontainen suojavyöhyke, joten suojavyöhykkeen perustami-
nen ei ole tälle kohdin tarpeellista.

Sääkkönen
Sääkkösen länsirannalla sijaitseva peltolohko (9) rajoittuu sekä Sääkköseen että jokeen. Melko
tasaisella ohrapellolla on noin parin metrin levyinen maitohorsmaa kasvava luontainen suojakaista ja
ennen vesistöä on 5–10 metriä leveä pajuikkoinen kaista. Suojavyöhykkeen perustaminen ei ole tar-
peen tälle kohdin.

Kohta 10 on myös melko tasainen ohrapelto. Sen ja järven välissä 10–20 metriä leveä tiheä
pajukkoinen kaista. Pellon ja luontaisen kaistan välissä on kaivettu oja osalla matkaa. Pellolla on
noin viiden metrin levyinen kaista, jossa kasvaa maitohorsmaa ja juolavehnää. Rannassa oleva
pajukkoinen suojakaista estää ravinteiden pääsyn vesistöön, mutta ojan varteen suojavyöhykkeen
perustaminen on tarpeellista.

Sääkkösen länsipuolen peltoalue (11) on osittain heinällä, osittain ohralla. Pellot ovat melko
tasaisia eivätkä rajoitu vesistöön. Pellon ja vesistön välissä on luontainen metsäinen leveä suoja-
kaista, joka estää ravinteiden pääsyn vesistöön. Suojavyöhykkeen perustaminen ei ole tarpeen tälle
länsipuolen peltoalueelle.

Sääkkösen eteläosan peltojen (12) kohdalla rantaa on ruopattu ja ruoppausmassat on nostettu
rannalle. Ruoppausmassapenkereillä kasvaa hajanaisesti mesiangervoa ja nurmilauhatuppaita. Tämä
peltolohko on erittäin eroosioherkkää aluetta. Suojavyöhykkeen perustaminen tälle alueelle on
tarpeellista. Sääkkösen eteläpohjukassa on rantalaidun, joka on osa inventoitua perinnebiotoop-
pialuetta. Alue on merkitty suunnittelukarttaan 3.
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Muurasjärvi: Ollovenlahti
Nevanniemen kohdalla oleva peltolohko (13) on heinällä. Pelto rajautuu peruskartasta poiketen
aivan vesistöön. Lahtea on ruopattu tällä kohdin ja ruoppausmassat on  levitetty pellolle. Massoista
on rakennettu penkere vesistön reunaan ja pelto viettää pois päin rannasta. Penkereellä kasvaa
muun muassa nuorta pajukkoa, maitohorsmaa ja nurmilauhaa. Suojavyöhykkeen perustaminen ei
ole tarpeen tälle alueelle.

Kohdan 14 peltolohkojen ja vesistön välissä kulkee tie. Pellon ja tien välissä on iso oja, joka
laskee Ollovenlahteen. Pellot ovat melko tasaisia ja ojan varrella on noin metrin pientareet, jolla
kasvaa muun muassa mesiangervo, maitohorsma, suo-ohdake (Cirsium palustre) ja nurmilauha.
Suojavyöhykkeen perustaminen on tärkeää ojan varteen tälle alueelle.

  Nurmilahden ja Lepistönniityn peltolohkot (15) ovat vastaavanlaisia kuin kohta 14. Pellot
ovat tasaisia heinäpeltoja ja peltojen alaosassa kulkee oja, joka johtaa suoraan vesistöön. Pellon ja
vesistön välinen luontainen suojakaista vaihtelee 8–10 metriin. Kaista on yleisesti avoin, mutta
joissain kohdin on pajukkoa. Pellolla olevat suojakaistat vaihtelevat 1–2 metriin. Suojavyöhykkeen
perustaminen on tärkeää Nurmilahden peltolohkolle. Lepistönniityn peltoalue on pieni, joten suoja-
vyöhykettä ei tarvita vaan kunnon suojakaistat riittävät ojan varteen.

Koivulammen kautta Jokilahteen laskeva Koivujoki: Joen alapäässä on kolme pientä pelto-
lohkoa, joissa viljellään kauraa. Peltojen alaosissa joen läheisyydessä on kohtia, joita ei voi viljel-
lä, ja ylempänäkin on alueita, joissa vilja kasvaa huonosti. Viljan seassa näillä huonommin kasva-
villa alueilla kasvaa muun muassa peltohatikkaa (Spergula arvensis), rantapuntarpäätä (Alopecurus
aequalis) ja ruokohelpeä (Phalaris arundinacea). Luiskalla on rantapajukkoa, jonka alus-
kasvillisuus on rehevää. Luiskan leveys on noin 5 metriä. Suojavyöhykkeen perustaminen on
erittäin tarpeellista näille tulvaherkille pelloille.

Kohta 16 on vastaavanlainen kuin kohdat 14 ja 15. Pelto on melko tasainen ja siinä viljellään
ohraa ja heinää. Pellon ja vesistön välissä kulkee tie. Tien ja pellon välissä on oja, jonka varteen
pellolle on perustettu heinäiset suojakaistat (1–2 metriä). Suojavyöhykkeen perustaminen ojan
varteen on tarpeellinen, vaikka pelto ei suoraan rajoitukaan vesistöön.

Itäkorpi tilan pellot (17) ovat kapeita peltolohkoja, joilla viljellään heinää, ohraa ja kauraa.
Näillä kohdin loivalla luiskalla on tiheä 20 metrin levyinen rantapajukko, jonka seassa kasvaa
muutamia iäkkäämpiä koivuja. Pellon ja pajukon välissä on noin metrin levyinen luontainen suoja-
kaista, jolla kasvaa muun muassa rönsyleinikkiä, peltohatikkaa, mesiangervoa, maitohorsmaa,
suo-ohdaketta, nurmilauhaa ja timoteitä. Suojavyöhykkeen perustamiseen ei ole tarvetta näille
peltolohkoille.

Peuralaita tilan rantalaidun (18) rajoittuu vesistöön. Lehmät pääsevät useasta kohdin jär-
veen ja rannassa on havaittavissa sortumia ja liettymistä. Eroosioherkkyyskartan mukaan nämä
pellot ovat erittäin eroosioherkät. Pelto on alavaa ja vaikuttaa tulvaherkältä alueelta. Viljelijän
mukaan kuitenkin tulva ei vaivaa peltoa. Pellolla ei ole juuri lainkaan suojakaistoja, pelto rajoittuu
aivan järveen. Suojavyöhykkeen perustaminen tälle rantalaitumelle on erittäin tarpeellista.

Pirttiniemen pellot (19) ovat alavia ja tulvaherkkiä. Etelän puolen pellon alaosaan on joudut-
tu kosteuden vuoksi kaivamaan oja. Heinäpellolla ojan varressa on noin puolen metrin suoja-
kaista, jossa kasvaa saraikkoa ja nurmilauhatuppaita. Ojan ja vesistön välissä on loiva ja  pajukkoinen
luiska. Pohjoispuolen peltomaa on vielä kosteampaa ja pellolla on useita kohtia, joissa vilja ei
kasva juuri lainkaan. Tässäkin kohdin pellon reunaan on jouduttu kaivamaan oja. Peruskartassa
pellon ja järven välissä oleva puustoinen kaista on nyt peltona. Tämä alue on erittäin tulvaherkkää
ja suojavyöhykkeen perustaminen on erittäin tarpeellista.

Mustalahden pohjukassa oleva pelto (20) rajoittuu rantatiehen, joka kulkee pellon ja vesis-
tön välissä Pelto on melko tasainen ja se on heinällä. Läntisin osa laskee jyrkemmin vesistöön
päin. Pellon ja tien välissä on iso oja, jossa on pystysuorat seinämät. Alue on eroosioherkkää.
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Pellolla on vaihtelevasti suojakaistaa, jossa kasvaa saroja, kastikkaa ja kurjenjalkaa. Suoja-
vyöhykkeen perustaminen tähän ojan varteen on tarpeellista.

Muurasjärvi: Kylänlahti ja Pekkarilanlahti
Hyttisalmen pienet peltolohkot (21) ovat tulvaherkkiä ja varsinkin Arvolan tilan heinällä olevat
rantapellot ovat todella alavia. Kohdan 21 kaksi muuta peltolohkoa on pienehköjä ja niissä kasva-
tetaan viljaa. Pellolla on noin kymmenen metriä leveä huonommin kasvava vyöhyke. Tällä jo
luontaisesti tulleella suojavyöhykkeellä kasvaa muun muassa rönsyleinikkiä, peltohatikkaa, ukon-
tatarta (Polygonum lapathifolium) ja rantapuntarpäätä. Näille peltolohkoille suojavyöhykkeen
perustaminen on erittäin tarpeellista tulvaherkkyyden vuoksi.

Arvonsaaressa sijaitseva peltokaistale ei ole enää tehokkaassa viljelyksessä, kuten ei myös-
kään kohta 22.

Hassinsaaren kohdalla pienet peltolohkot ovat kesämökkitontteina.
Kohta 23 on pienehkö kalteva heinäpelto. Lahdenpohjukassa on avoin loiva sarainen luiska.

Luontaisella suojakaistalla  kasvaa muun muassa nokkosta, mesiangervoa, pelto-ohdaketta (C.
arvense), juolavehnää ja nurmipuntarpäätä (A. pratensis). Alue ei vaikuta tulvaherkältä, mutta on
erittäin eroosioherkkää. Mikäli tulvat vaivaavat aluetta, suojavyöhykkeen perustaminen on tar-
peellista.

Kylänlahden pohjukan pellot (24) ovat tasaisia alavia rantapeltoja (liite 3: kuva 2). Pelto on
heinällä ja alue vaikuttaa tulvaherkältä. Rannassa on loiva, noin 7 metrin levyinen luontainen kais-
ta, jossa kasvaa nurmilauhaa ja timoteitä. Pohjukkaan (25) päin kuljettaessa ranta muuttuu pajuk-
koiseksi ja luontainen suojakaista levenee. Rannassa kasvaa muutamia koivuja ja aluskasvillisuu-
dessa valtalajina esiintyy maitohorsma. Tässä kohdin viljelyskasvina on ohra ja pelto laskee jyr-
kemmin järveen. Aivan pohjukkaan mentäessä alue muuttuu alavaksi. Pellolle on jätetty noin 7
metrin kaista, joka on ilmeisesti tulvaherkkää aluetta. Kaistalla kasvaa muun muassa pihatähtimöä
(Stellaria media), peltohatikkaa, ukontatarta ja peltosauniota (Tripleurospermum inodorum).
Pohjukan pelto rajoittuu eteläpuoleiselta reunalta Sääkkösestä Kylänlahteen laskevaan jokeen.
Joen reunaan (26) on rakennettu penger, joten pelto viettää pois päin joesta. Joen vastapuolella
olevalla peltolohkolla on samanlainen penger ja näin tasaiselta ohrapellolta ei ravinteet pääse
valumaan jokeen. Vallilla kasvaa muun muassa maitohorsmaa ja nurmilauhaa. Suojavyöhykkeen
perustaminen ei ole tarpeellista.

Joen vartta Kylänlahdesta kohti Sääkköstä kuljettaessa pellot (27) ovat molemmin puolin
jokea melko tasaiset. Joen luiskat ovat jyrkät ja tiiviisti kasvipeitteiset. Pensaskerroksessa kasvaa
nuorta pajukkoa ja koivuja. Aluskasvillisuudesta mainittakoon mesiangervo ja ruokohelpi. Pel-
loille on jätetty noin parin metrin levyiset suojakaistat, joilla kasvaa muun muassa rönsyleinikkiä,
maitohorsmaa, peltosauniota, karheanurmikkaa (Poa trivialis), juolavehnää ja timoteitä. Näille
peltolohkoille suojavyöhykkeen perustaminen ei ole tarpeellista.

Kuljettaessa jokea ylöspäin kohdassa 28 joen länsipuolen ensimmäinen peltolohko on siko-
jen laidunta. Länsipuolen pellot laskevat aluksi jyrkästi jokeen, mutta loivenevat kuljettaessa koh-
ti Sääkköstä. Ennen Sääkköstä joen länsipuolella on törmää, jolla kasvaa rehevää ja korkeaa
kasvillisuutta. Tällä kohdin pellolla on perustettu suojakaistaa noin pari metriä. Kaista on kosteaa
ja sillä kasvaa muun muassa pihatähtimöä ja jauhosavikkaa (Chenopodium album). Itäpuolen
pelloilla viljellään kauraa ja ohraa. Luontainen suojakaista vaihtelee 3–10 metriin ja paikoin sillä
kasvaa varttuneempia koivuja ja mäntyjä. Aluskasvillisuudesta mainittakoon mesiangervo, vadel-
ma (Rubus idaeus) ja maitohorsma. Luiskan yläosassa kasvaa muun muassa nokkosta, hiirenvirnaa
(Vicia cracca), koiranputkea (Anthriscus sylvestris), huopaohdaketta (C. helenioides), nurminataa
(Festuca pratensis), nurmilauhaa ja nurmipuntarpäätä.  Linjalta eteenpäin kuljettaessa ei ole enää
törmää, ja tulva noussee pellolle. Pellolle on noin 10 metriä leveä kaista, jolla kasvaa peltohatikkaa,
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ukontatarta, kirjopillikettä (Galeopsis speciosa) ja polvipuntarpäätä (A. geniculatus) ja
rantapuntarpäätä. Kasvillisuus on harvaa ja matalaa. Suojavyöhykkeen perustaminen on tarpeel-
lista molemmin puolin jokea kohtiin 28.

Kylänlahden länsiosa on rantalaidunta vesistöön saakka. Pellon reunaan lähelle vesistöä on
rakennettu massiivinen penger, joka estää ravinteiden pääsyn vesistöön. Tälle kohdin suoja-
vyöhykkeen perustamnen ei ole tarpeellista. Penger on koko Kylänlahden pohjukan matkalla.
Heikkilän tilan kohdalla pellot (29) ovat tasaista laidunta. Aita estää laiduntavien lehmien pääsyn
vesistöön. Luiska on loivasti kalteva ja sillä kasvaa pääasiassa heiniä, muun muassa nurmilauhaa
ja timoteitä. Lahdenpohjukka on maisemallisesti kaunis. Suojavyöhykkeen perustaminen on tar-
peellista ja erittäin tarpeellista, mikäli alue kärsii tulvasta.Pekka-rilanlahden pohjukassa olevat
pienehköt rantapellot (30) rajoittuvat melkein vesistöön. Ranta on avointa pohjoisosassa, mutta
etelänpänä pajukkoisempaa. Luiska on loiva ja ruohovaltainen  Rannassa on tiivis saraikko ennen
avovettä. Pellolla on noin 3 metrin levyinen pääasiassa heinää kasvava suojakaista, jolta löytyy
lisäksi muun muassa ukontatarta, pihasauniota ja nurmilauhaa. Suojavyöhykkeen perustaminen
näille pienehköille peltoalueille ei ole tarpeen.

4.2  MUURASJÄRVEN LÄNSIPUOLI, VUOHTOJÄRVI JA JOKELANJOKI
(kartta 4 liitteenä)

Pekkarilanlahden itäpuolella sijaitsee Nuutilanniemen pohjavesialue (09 60105, luokka III).
Nuutilanniemen pohjavesialue näkyy suunnittelukartassa (kartta 4). Halmeniemen ratsutallin sekä
Hietalan tilan pellot sijaitsevat tällä pohjavesialueella. Halmeniemen kapeat, jyrkästi vesistöön
laskevat pellot ovat hevosten laitumena. Luiska järveen on erittäin jyrkkä. Alue on erittäin eroosio-
herkkää. Rannassa kasvaa pajukkoa ja muutamia pihlajia sekä harmaaleppiä (Alnus incana). Hie-
talan tilan kohdalla pellot ovat puolestaan tasaisia ja alavia. Pohjoisosassa pelloille nousee keväi-
sin tulva. Luiska on lyhyt ja jyrkkä, mutta ranta loivaa. Rannalla kasvaa kookkaita puita. Laitu-
mella kasvaa musta-apilaa (Trifolium spadiceum) siellä täällä muiden apiloiden ja timotein seassa.
Suojavyöhykkeen perustaminen näille jyrkille tai alaville rantapelloille on erittäin tärkeää ja lisäksi
alue on vielä pohjavesialuetta.

Muurasjärvi, länsipuoli
Luukonlahdessa sijaitsee kaksi isohkoa peltolohkoa. Kohta 31 on lievästi Muurasjärveen laskeva
pelto. Sen alaosiin osalle matkaa on kaivettu oja, josta vedet johdetaan suoraan järveen. Pellolla
viljellään ohraa. Perustetut suojakaistat ovat korkeintaan metrin levyiset. Ojan luiskat ovat jyrkkät
ja kasvillisuudeltaan rehevät. Ojan ja vesistön välissä on tiheä pajukkoinen kaista, jossa kasvaa
siellä täällä iäkkäämpiä puita. Suojavyöhykkeen perustaminen ojan varteen on tarpeellista.

Kohta 32 on vastaavanlainen peltolohko kuin 31 ja sillä viljellään ohraa. Pellolle perustetut
suojakaistat ovat  leveämmät kuin edellisellä pellolla. Pellon ja vesistön välissä on leveä luontai-
nen kaista, jossa kasvaa harvakseltaan kookasta havu- ja lehtipuustoa. Kaista estää ravinteiden
pääsyn vesistöön ja näin suojavyöhykkeiden perustaminen ei ole tarpeen.

Peltoniemeen johtavan tien pohjoispuolella on kapea noin 15 metriä leveä peltokappale (33),
jossa viljellään ohraa ja perunaa. Pellolle on jätetty vajaan metrin suojakaistat, joiden kasvillisuus
on niukkaa ja matalaa. Järveen on loiva lyhyt luiska, jossa kasvaa sekametsää. Tämä peltolohko
rajoittuu melkein järveen, mutta peltoala on pieni, joten suojavyöhykkeen perustaminen ei ole
tarpeen. Mikäli alue kärsii tulvasta, koko peltolohkon voi perustaa suojavyöhykkeeksi.

Peltoniemi tilan eteläpuolella on pieni peltokappale (34). Aivan niemessä on kyläläisten
venevalkama, jonne on rakennettu tie pellon ja järven väliin. Tie estää ravinteiden pääsyn vesis-
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töön pellon eteläosassa, mutta Untisensalmen puoleinen pelto rajoittuu aivan vesistöön. Tällä
ohrapellolla ei ole pellolle perustettua suojakaistaa ja luiska  järveen on avoin, loiva ja lyhyt. Pelto
on myös eroosioherkkää. Suojavyöhykkeen perustaminen Untisensalmen puoleiselle pellolle on
tarpeellista.

Keskitalo tilan kohdalla olevilla pelloilla (35) viljellään kauraa ja ohraa. Pellot ovat melko
tasaisia ja viettävät pois päin järvestä. Pellon ja järven välissä on luontaista metsäkaistaa ainakin
10 metriä, ja siinä kasvaa isoja koivuja, mäntyjä ja leppiä. Joissain kohdin luontainen kaista on
avonaista ja kapeampaa, mutta suojavyöhykkeen perustaminen ei ole tarpeen.

Kohdan 36 rantapelto rajautuu suoraan umpeenkasvavaan lahdenpohjukaan. Pelto on tasai-
nen ja siinä kasvaa heinää. Pellolla on 1–2 metrin levyinen heinäinen niitetty suojakaista. Järveen
johtava luiska on lyhyt, jyrkkä; kasvillisuus on rehevää ja pajukkoista. Aluskasvillisuudesta mai-
nittakoon maitohorsma, mesiangervo, juolavehnä ja nurmilauha. Alue vaikuttaa eroosioherkältä.
Suojavyöhykkeen perustaminen estäisi lisäravinteiden pääsyn vesistöön ja on näin tarpeellista.

Kirkkolahden pellot (37) ovat suunnittelualueen eteläisimmät. Kirkkolahden alue on myös
umpeenkasvava lahti Matalassa vedessä kasvaa runsaasti ratamosarpiota (Alisma plantago-
aquatica), järviruokoa (Phragmites australis) ja saraikkoa. Luiska on todella loiva. Luiskalla
kasvaa pajukkoa nätisti siellä täällä ryhmissä ja aluskasvillisuudessa esiintyy muun muassa hevon-
hierakka, mesiangervo, niittynurmikka (P. pratensis), karheanurmikka, juolavehnä ja nurmilauha.
Pellon suojakaistat ovat 1–2 metriä leveät ja niillä kasvaa muun muassa piharatamo (Plantago
major), peltosaunio, pihasaunio (Matricaria matricarioides) ja  musta-apila. Aivan rantaan saak-
ka rajoittuvalla pellolla viljellään ohraa ja rantatien kohdalla heinää. Suojavyöhykkeen perustami-
nen rantatien kohdalle ei ole tarpeen, mutta pellolle joka rajoittuu aivan vesistöön suojavyöhyke
on tarpeellinen.

Vuohtojärvi
Vuohtojärven eteläosassa Saukkopuron länsipuolen pellot ovat vuokrapeltoja. Ne ovat tasaisia
heinäpeltoja, joita ei todennäköisesti tulva vaivaa. Eteläiselle lohkolle suojavyöhykkeen perusta-
minen ei ole tarpeen, koska tie pellon ja järven välissä estää ravinteiden pääsyn vesistöön. Lisäksi
tien ja vesistön välissä on tiheä lehtipuustoinen kaista.

Vuohtojärven länsirannat ovat loivia ja rannassa kasvaa runsaasti vesikasvillisuutta. Rannal-
la on vaihtelevasti enemmän tai vähemmän lehtipuustoa, jonka joukossa kasvaa siellä täällä iäk-
käämpiäkin koivuja ja raitoja (Salix caprea). Luiskan aluskasvillisuus on rehevää, muun muassa
nokkosta, mesiangervoa, maitohorsmaa, huopaohdaketta, pelto-ohdaketta ja korpikastikkaa.
Länsirannan pellot (38) ovat yleisesti melko tasaisia ja heinällä, mutta joillain lohkoilla viljellään
myös ohraa. Pelloilla on 1–2 metrin levyiset perustetut suojakaistat, jotka ovat pääosin heinä-
valtaisia (nurminata, niitty- ja karheanurmikka, nurmilauha, juolavehnä ja timotei). Musta-apilaa
kasvoi harvakseltaan Välipellon tilan kohdalla lähellä rantaa. Tälle kohdin on pellon alaosaan
kaivettu oja, joka johtaa järveen. Länsipuolen pellot luokitellaan eroosioherkiksi alueiksi. Suoja-
vyöhykkeen perustaminen näille pelloille on tarpeellista. Erityisesti Notkon tilan kohdalla on alava
todennäköisesti tulvaherkkä pelto (39), jossa suojavyöhykkeen perustaminen on erittäin tarpeel-
lista. Tältä alavalta alueelta eteenpäin pohjoissuunnassa olevaan venevajaan saakka ei suoja-
vyöhykkeen perustaminen ole tarpeellista. Järveä on näiltä kohdin ruopattu ja massat on penkereinä
pellolla.

Vuotojärven pohjoisosan rantapellot (40) ovat melko kosteaa peltoa/rantaniittyä. Varsinai-
sen pellon ja vesistön välissä on tulvanalaista joutomaata, jolla kasvaa muun muassa pientä lehti-
puuvesakkoa, mesiangervoa, maitohorsmaa ja nurmilauhaa. Tämän luontaisen vyöhykkeen leve-
ys vaihtelee 10–30 metriin. Jos tämä alue on edelleen peltona, suojavyöhykkeen perustaminen on
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tarpeellista. Pohjoispuolen pellot ovat eroosioherkkiä.
Muurasjärven pohjavesialue  (09 60104, luokka I) sijaitsee Vuohtojärven pohjoispuolella

siten, ettei pohjavesialue yllä Vuohtojärveen saakka. Muurasjärven pohjavesialue näkyy
suunnittelukartoilla (kartat 3-5). Pohjavesialueella oleville pelloille suojavyöhykkeen perustami-
nen olisi erittäin tarpeellista. Pohjavesialueella on peltoa noin 56 ha.

Naurisniemessä pellot (41) ovat kaltevat ja pellon luiska on jyrkkä. Luiskalla kasvaa kauniis-
ti isoja puita siellä täällä. Niemi on kivikkoinen. Pellolla viljellään ohraa ja pellon noin metrin
levyisellä suojakaistalla kasvaa pihatähtimöä,  jauhosavikkaa ja kirjopillikettä. Suojavyöhykkeen
perustaminen ei ole tarpeen näille pienialaisille peltolohkoille. Pellolle perustetut suojakaistat ovat
riittävän leveät ja estävät ravinteiden pääsyn vesistöön.

Kohta 42 on melko alavaa ja todennäköisesti tulvivaa peltoaluetta. Pellon alaosaan on kai-
vettu oja, jonka varressa pellolla on noin metrin levyiset heinäiset suojakaistat. Ojan ja järven
välissä on pajukkoinen kapeahko luontainen kaista. Suojavyöhykkeen perustaminen ojan varteen
on tarpeellinen.

Vuohtojärven eteläosan pelloista osa on kauran ja ohran viljelyksessä ja osa viljelemättömänä.
Viljapellon ja  vesistön välissä on rantavalli, joka estää ravinteiden pääsyn vesistöön. Viljelykäy-
töstä poistetun pellon rannassa on luontaista pusikkoista kaistaa. Näille pelloille suojavyöhykkeiden
perustaminen ei ole tarpeen.

Jokelanjoki
Jokelanjoki laskee Vuohtojärvestä Muurasjärven Pekkarilanlahteen. Joen alkupää on kasvillisuu-
desta päätellen tulva-aluetta. Pellon luiskalla kasvaa mesiangervoa, nurmilauhaa, korpikastikkaa
ja ruokohelpeä. Pellot (43) ovat melko jyrkkiä heinäpeltoja, joilla on noin metrin suojakaistat.
Alue vaikutta eroosioherkältä. Suojavyöhykkeen perustaminen on erittäin tarpeellista näille tulva-
herkille alueille.

Jokelanjoen eteläpuolen pelloilla (44) viljellään ohraa ja heinää. Pellot viettävät loivasti jo-
keen päin. Peltojen luiskat ovat noin viiden metrin levyisiä ja reheväkasvuisia. Luiskalla kasvaa
pajukkoa ja lepikkoa, välillä hyvinkin tiheänä kasvustona, joita olisi varaa harventaa. Aluskasvil-
lisuuden tavallisimpia lajeja ovat mesiangervo, maitohorsma, suo-ohdake, nurminata, juolavehnä,
nurmilauha, korpikastikka ja ruokohelpi. Pelloille on jätetty reilut suojakaistat, jotka ovat matala-
ja harvakasvuisia. Lajeista mainittakoon kirjopillike, peltosaunio, pihasaunio, nurminata, nurmi-
lauha, juolavehnä ja timotei. Paikoin pellot joen varressa ovat todella alavia ja tulvaherkkiä. Suoja-
vyöhykkeen perustaminen on erittäin tarpeellista näille tulvaherkille pelloille.

Jokelanjoen pohjoispuolen pellot (45) laskevat jyrkemmin jokeen. Nämä pellot ovat pää-
sääntöisesti heinällä.  Luiskan kasvillisuus on vastapuolen kaltaista eli rehevää. Luiskat ovat jyr-
kät ja lyhyet. Pellolle perustetut suojakaistat ovat melko kapeat. Pohjoispuolen pellot eivät ole
niin alavia ja tulvalle alttiita kuin joen eteläpuolen. Suojavyöhykkeen perustaminen on erittäin
tarpeellista pohjoispuolen pelloille jyrkkyyden vuoksi.

Vuohtojärveen laskevan Saukkopuron varrella on Suoahon tilan kohdalla isot peltoalueet.
Nämä pellot ovat melko tasaiset, ja niissä viljellään kauraa ja heinää. Saukkopuro on pienehkö
oja, jonka varteen pellolle on perustettu vajaan metrin levyiset heinäiset suojakaistat. Ojassa on
jyrkkä ja rehevä luiska. Kasvillisuudesta mainittakoon nokkonen, mesiangervo, maitohorsma ja
korpikastikka. Pajupusikkoa kasvaa runsaasti luiskalla sekä myös pellon puolella. Suojavyöhykkeen
perustaminen tämän ojan/puron varteen on perusteltua vain, jos alueella on vaivaa kevättulvista.
Riittävät suojakaistat pelloilla estävät ravinteiden ja kiintoaineen valumisen ojaan.
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4.3 SAVIJÄRVI JA SAVIJOKI (kartta 5 liitteenä)

Savijärvi
Savijärven pohjoispuolen heinää kasvavat pellot (46) viettävät loivasti järveen päin. Pellon ja
järven välissä on tiheä, pajukkoinen luontainen suojakaista mutta pelloille ei ole perustettu kun-
non suojakaistoja. Vaadittavien suojakaistojen perustaminen näille peltolohkoille on riittävä ve-
siensuojelullinen toimenpide.

Järvenpään ja Mäkelän tilan kohdalla pellot (47) laskevat paikoin jyrkästi kohti vesistöä
(liite 3: kuva 3). Näillä pelloilla viljellään kauraa ja ohraa. Hautamäen pellot ovat laidunkäytössä.
Järvi on melko umpeenkasvanut ja Järvenpään tilan kohdalla rantaa on ruopattu. Luiskat ovat
loivat, paikoin avonaiset. Suojavyöhykkeen perustaminen näille jyrkille rantapelloille on erittäin
tarpeellista. Mäkelän tilan eteläpuolella pelto muuttuu kapeaksi kaitaleeksi, tälläkin kohdin suoja-
vyöhykkeen perustaminen on tarpeellista.

Savijärven länsipuolen pellot ovat osittain heinällä ja osa niistä ei ole enää tehokkaassa vil-
jelyksessä. Pellot ovat alavia ja tulvaherkkiä. Pellon ja luontaisen niityn rajaa on vaikea erottaa.
Suojavyöhykkeen perustaminen tulvaherkälle peltoalueelle (48) on erittäin tarpeellista.

Savijoen suu (48) on reheväkasvustoinen ja joki muuttuu vaiheittaisesti umpeenkasvavaksi
rannaksi. Yksittäisiä pajupuskia kasvaa siellä täällä. Alue on kevättulvien vaivaamaa aluetta. Suoja-
vyöhykkeen perustaminen tähän joen suuhun on erittäin tarpeellista.

Särkiharjun pohjavesialue  (09 60151, luokka I) sijaitsee Savijärven pohjoispuolella ja näkyy
suunnitelmakartalla (kartta 5). Pohjavesialueella oleville pelloille on suojavyöhykkeen perustami-
nen erittäin tarpeellista. Koko pohjavesialueella on peltoa noin 92 ha. Osa pohjavesialueesta si-
joittuu Reisjärven kunnan alueelle.

Savijoen luiskat ovat jyrkät ja eroosioherkät. Sortumia näkyy paikoin (liite 3: kuva 4). Luiskien
kasvillisuus on rehevää ja ruohovaltaista. Lajistosta mainittakoon rönsyleinikki, nokkonen, jau-
ho-savikka, mesiangervo, maitohorsma, pillikkeet, jouhivihvilä, juolavehnä ja timotei. Savijoen
rannat ovat pääosin avoimia ja puita, lähinnä pajuja ja harmaaleppiä kasvoi vain muutamana
pensasmaisena rykelmänä. Pellolle perustettujen suojakaistojen leveydet vaihtelevat suuresti.
Kaistojen kasvillisuudesta mainittakoon nurminata, niittynurmikka, nurmilauha ja timotei. Suoja-
vyöhykkeen perustaminen on tarpeellista joen luiskien eroosioherkkyyden vuoksi.
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1. TIEDOT PELLOSTA
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- luontainen / perustettu
- leveys
- kasvillisuus ja sen peittävyys
- muita huomioita

______________________________________________________________________________
4. MAISEMALLISET ARVIOINNIT PELTOALUEESTA SEKÄ
RANTAVYÖHYKKEESTÄ

______________________________________________________________________________
5. MUITA TIETOJA (esim. sopiva paikka kosteikolle / laskeutusaltaalle,
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Liite  3/1

Kuva  2. Muurasjärven Kylänlahden rantapelto (kohta 24).

Kuva  1. Sopenjärven itäpuolen alavaa peltoa (kohta 8).
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Liite  3/2

Kuva 3. Savijärven rantaa  (kohta 44).

Kuva  4.  Eroosioherkkää Savijokea.
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