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ALKUSANAT 
 
Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmia on tehty valtakunnallisesti useille merkittäville 
maatalousvaltaisille alueille. Yleissuunnittelu on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää 
maataloudesta peräisin olevaa kuormitusta. 
 
Pirkanmaan ympäristökeskus aloitti kesällä 2002 suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman 
laatimisen Nuutajärven, Jalannin, Lontilanjoen ja Vallonjärven valuma-alueille. 
Yleissuunnittelu tehtiin Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n (Vaske) Etelä-Pirkanmaan 
vesiensuojeluhankkeen (2001 – 2003) yhteydessä. Vesiensuojeluhankkeessa ovat 
mukana alueen kunnat (Urjala, Kylmäkoski, Viiala, Toijala ja Valkeakoski), MTT ja 
Pirkanmaan ympäristökeskus. Vesiensuojeluhankkeen tarkoituksena on selvittää muun 
muassa hankejärviin kohdistuvat ravinnekuormituslähteet sekä tehdä suositukset 
vesiensuojelutoimenpiteiksi. Yleissuunnitelman laatimisen rahoitti Euroopan 
maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR), Maa- ja metsätalousministeriö, MTT 
sekä alueen kunnat. 
 
Yleissuunnitelman yhteydessä tehdyt maastotyöt teki Nuutajärven ja Vallonjärven 
osalta suunnittelija Heidi Heino ja Jalannin ja Lontilanjoen osalta suunnittelija Mira 
Heiskanen. Työtä ohjasi insinööri Hannu Arvonen. Suunnittelussa käytettiin apuna 
MTT:ltä saatuja alueen viljelijätietoja. 
 
Pirkanmaan ympäristökeskus on aiemmin laatinut suojavyöhykkeiden 
yleissuunnitelman Pinsiö-Matalusjoen, Ruonanjoen, Hämeenkyrön Saikkalanjärven, 
Vesajärven, Hirvonjärven ja Alhonjärven alueille, Längelmäveden reitille, Koskenjoen 
valuma-alueelle, Kirkkojärven, Mätikön, Saikkalanjoen alaosan alueelle ja 
Piikkilänjärven valuma-alueelle, Nokian Tottijärven valuma-alueelle, Pyhäjärven 
Alhonselän ja Laukonselän lähialueelle, Sakaselän sekä Naarvanjoen vesistöalueelle, 
Koskenjoen vesistöalueelle sekä Mantereenjärven, Heinälahden ja Hulausjärven 
valuma-alueelle.   
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1 JOHDANTO 
 
Suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu perustuu maatalouden ympäristötuen erityistukiin. 
Suojavyöhykkeen tarkoituksena on vähentää ravinteiden, kiintoaineksen ja muiden 
haitallisten aineiden kulkeutumista pelloilta vesistöön  Samalla suojavyöhykkeet 
vähentävät valtaojien, purojen, jokien ja ranta-alueiden liettymistä ja kunnostustarvetta.  
 
Yleissuunnitelmassa suojavyöhykkeiden perustaminen ohjataan alueille, joilla niistä 
saadaan suurin vesiensuojelullinen hyöty. Tällaisia alueita ovat mm. kaltevat ja jyrkät 
pellot tai tulva-alueet. Yleissuunnitelman toivotaan myös lisäävän viljelijöiden 
halukkuutta suojavyöhykkeiden perustamiseen sekä innostavan heitä hyödyntämään 
käytettävissä olevia rahoituskeinoja kuten maatalouden ympäristötuen erityistukia. 
Yleissuunnittelulla helpotetaan myös viljelijöiden erityistukien hakua osoittamalla 
valtaojien ja vesistöjen läheisyydessä oleville alueelle soveltuvat erityistukimuodot. 
Lisäksi yleissuunnitelmassa esitetyt kohteet ovat muihin hakemuksiin nähden etusijalla 
rahoituspäätöksiä tehtäessä.   
 
Yleissuunnitelma on tarkoitettu ohjeelliseksi suunnitelmaksi suojavyöhykkeiden 
perustamiseksi suunnittelualueille. Tarkemmat lohkokohtaiset suunnitelmat tulee tehdä 
tukihaun yhteydessä. Yleissuunnitelmassa esitettyjen erityistukikohteiden perustaminen 
on vapaaehtoista.   
 
 
Määritelmiä 
 
Piennar on pelloille valtaojan varteen jätettävä vähintään metrin levyinen 
monivuotisen kasvillisuuden peittämä yhtenäinen alue, jolla ei käytetä lannoitteita eikä 
kasvinsuojeluaineita. Ympäristötuki edellyttää pientareen jättämistä. 
 
Suojakaista on pellolle puron tai muun vesistön varteen sekä talousvesikaivojen 
ympärille jätettävä, vähintään 3 metriä leveä (enintään 7 metriä), monivuotisen 
kasvillisuuden peittämä yhtenäinen alue. Ympäristötuki edellyttää suojakaistan 
jättämistä. 
 
Suojavyöhyke on pelloille valtaojan tai vesistön varteen perustettava vähintään 
keskimäärin 15 metriä leveä monivuotisen kasvillisuuden peittämä, hoidettu alue. 
Vyöhykkeellä ei saa käyttää lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. Suojavyöhyke 
voidaan perustaa myös pohjavesialueen muodostumisalueella sijaitsevalle pellolle. 
Suojavyöhyke on vapaaehtoinen erityistukimuoto. 
 
Pientareen, suojakaistan ja suojavyöhykkeen leveys mitataan pellon ja luiskan 
taitteesta. 
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2 SUUNNITTELUALUE 
 
Suojavyöhykkeiden yleissuunnittelualue koostuu neljästä erillisestä alueesta: Nuutajärvi 
(35.287) Urjalassa, Jalanti (osa 35.281) Kylmäkoskella, Lontilanjoki (35.271 ja 35.272) 
Toijalassa ja Kylmäkoskella sekä Vallonjärvi (osa 35.222) Valkeakoskella (liite 1). 
Kaikkiaan suunnittelualueiden pinta-ala on 295 km2, josta peltoa on 51,5 km2. 
Tarkemmat aluekuvaukset ovat luvussa 5. 
 
Suunnittelualueet sijaitsevat kahdessa eri maisemamaakunnassa. Maisemamaakunnat on 
lisäksi jaettu pienempiin seudullisiin osiin. Nuutajärvi kuuluu Ala-Satakunnan 
viljelyseutuun, Jalanti ja Lontilanjoki pohjoisilta osiltaan Keski-Hämeen viljely- ja 
järviseutuun ja eteläisiltä osiltaan Tammelan ylänköseutuun sekä Vallonjärvi Keski-
Hämeen viljely- ja järviseutuun (Haapanen ja Heikkilä 1992).  
 
Suunnittelualueella on useita maisemallisesti ja kulttuurillisesti tärkeitä kohteita. 
Vallonjärven valuma-alueella on osittain valtakunnallisesti arvokas 
maisemakokonaisuus Sääksmäki-Tarttilan kulttuurimaisema (Pirkanmaan liitto 1997, 
1998). Lisäksi  Lontilanjoen valuma-alueella on arvokkaita kulttuuriympäristöjä: Arolan 
kartano ja Kurisjärven kulttuurimaisema sekä Akaan kirkko ja Toijalan koulukeskus 
sekä Akaan kivisakasti ja vanha hautausmaa (Pirkanmaan liitto 1997, 1998).  
 
Maisemallisten ja kulttuurillisten arvojen lisäksi suunnittelualueella on useita yksityisiä 
suojelualueita. Nuutajärven valuma-alueella on Sammakkolammin, Kaakkossuon, 
Kivijärvien, Pirttilahden, Palkkisuon 1 ja 2 sekä Pesämäen luonnonsuojelualue. 
Palkkisuo 1 ja 2 luonnonsuojelualueet kuuluvat lisäksi soidensuojeluohjelmaan. 
Jalannin valuma-alueella on Kuhanvuoren luonnonsuojelualue. Lontilanjoen valuma-
alueella on Ojajärven, Riutan ja Ahvenusjärven Puronvarren luonnonsuojelualue. 
Vallonjärven valuma-alueella on Mettivuoren sekä Vallonjärven luonnonsuojelualue. 
Aivan Vallonjärven valuma-alueen itärajalla on lisäksi vanhojen metsien 
suojeluohjelmaan kuuluva Pitkäkorpi.       
 
 

3 SUOJAVYÖHYKE 
3.1 Suojavyöhykkeet ja niiden teho 
 
Suojavyöhykkeet ovat vähintään keskimäärin 15 metriä leveitä, vesistön tai valtaojan 
varteen perustettavia ja hoidettuja monivuotisen kasvillisuuden alueita, joita ei 
lannoiteta ja joilla ei käytetä torjunta-aineita (Maa- ja metsätalousministeriö 2000). 
Leveä suojavyöhyke on varteenotettava keino vähentää peltoalueiden muokkauksesta ja 
lannoituksesta aiheutuvaa kuormitusta. Suojavyöhykkeellä oleva kasvipeite hidastaa 
pintavaluntaa, jolloin pintavalunnan mukana kulkeutuvat maahiukkaset ja niihin 
sitoutuneet ravinteet pysähtyvät vyöhykkeelle. Lisäksi monivuotisen kasvillisuuden 
juuristo lisää maaperän huokoisuutta ja siten parantaa maan rakennetta ja imukykyä 
(Uusi-Kämppä ja Kilpinen 2000). Huokoisuuden lisääntyessä myös valumavedessä 
liukoisena olevat ravinteet pidättyvät suojavyöhykkeelle veden imeytyessä tehokkaasti 
maahan ja edelleen kasvien käyttöön. Jyrkillä alueilla kasvillisuus estää tehokkaasti 
rankkasateiden aikana syntyvät norot, jotka kuljettavat rikasta pintamaata pellolta 
vesistöön. Merkittävää etua suojavyöhykkeellä saavutetaan myös haitta-aineiden, 
lähinnä torjunta-aineiden, vesistöön pääsyn riskin vähenemisellä.  
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Suojavyöhykkeiden tehoa ravinteiden ja kiintoaineksen sitojana on tutkittu sekä 
Suomessa että ulkomailla. Puustisen (1999) mukaan 14 metriä leveä nurmikaista 
vähensi eroosiota 58-67 %, kiintoainekseen sitoutuneen fosforin määrää 57-60 % ja 
kokonaistypen määrää 43-70 % verrattuna syysvehnän viljelyyn hiesusavimaalla. 
Norjassa tehdyn tutkimuksen mukaan viisi metriä leveä suojakaista vähensi yli puolet ja 
10 metriä leveä 67-96 % kokonaisfosforin kuormituksesta hiesusavimailla (Syversen 
1997). Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten perusteella hyvin hoidetut suojakaistat ovat 
poistaneet keskimäärin 50 % ravinteista ja torjunta-aineista, 60 % taudinaiheuttajista ja 
5 % kiintoaineesta (USDA-NRCS 2000).  
 
Maatalouden tutkimuskeskuksessa tutkittiin 10 metriä leveiden niitettyjen 
nurmikaistojen ja hoitamattomien luonnonkaistojen tehoa vähentää eroosiota ja 
ravinnepäästöjä savimaalla verrattuna ilman suojavyöhykkeitä viljeltyihin peltoihin. 
Yhdeksän vuoden keskiarvon perusteella todettiin suojavyöhykkeiden vähentävän 
kiintoaineesta nurmella 60 % ja kokonaisfosforista 40 % sekä luonnonkaistoilla 
kokonaisfosforista 30 %. Liukoisen fosforin määrä oli nurmikaistoilla suurin piirtein 
sama kuin pelloilla ilman suojavyöhykettä. Luonnonkaistaruuduilla liukoisen fosforin 
määrä jopa kasvoi verrattuna ilman suojavyöhykettä viljeltyihin peltoihin. Tämä saattaa 
johtua hajonneesta kasviaineksesta hoitamattomilla luonnonkaistaruuduilla (Uusi-
Kämppä ja Kilpinen 2000). Suojavyöhykkeen hoidossa onkin tärkeätä vyöhykkeen 
niittäminen ja niitetyn kasvimassan pois kuljettaminen.     
 
3.2 Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito 
 
Suojavyöhyke voidaan perustaa jättämällä vesistön tai valtaojan varteen kyntämätön 
alue, joka keväällä muokataan kylvökuntoon. Suojavyöhykkeen voi perustaa myös 
suojaviljaan, jolloin keväällä kylvetty heinän siemen itää ja kasvaa hyvin. Syksyllä 
puinnin jälkeen vyöhykettä peittää hyvälaatuinen nurmi. Niissä tapauksissa, joissa 
rantapellot ovat valmiiksi heinällä tai nurmella, ei varsinaisia perustamistoimenpiteitä 
tarvita. 
 
Suojavyöhykettä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen luonnonolot, jotka 
vaikuttavat ensisijaisesti vyöhykkeen kasvillisuuteen. Tulvivalle rantapellolle sopivat 
erilaiset kasvit kuin kuivalle, ketomaiselle rannalle (liite 2). Luontevinta on valita 
vyöhykkeen kasvit seudulla luonnostaan kasvavista ja menestyvistä lajeista ja 
lajikkeista jolloin ne sopivat parhaiten luonnolliseen maatalousmaisemaan. 
Vyöhykkeelle ei tulisi istuttaa typensitojakasveja, sillä tarkoituksena on maaperän 
ravinnepitoisuuden pienentäminen. 
 
Suojavyöhykkeen leveys mitoitetaan aina kunkin kohteen maaston mukaan. Tulvivilla 
alueilla vyöhyke mitoitetaan keskimääräiseen tulvakorkeuteen, jolloin vyöhykkeen 
leveys saattaa joissakin tilanteissa olla jopa satakin metriä. Kaltevilla ja jyrkillä 
kohteilla leveys voi määräytyä myös pellossa olevan taitteen mukaan. Suojavyöhykkeen 
leveyden määritelmä keskimäärin vähintään 15 metriä tarkoittaa sitä, että vyöhyke voi 
paikoitellen olla <15 metriä, kunhan muualla vyöhykkeellä vajaus otetaan huomioon 
lisäämällä vyöhykkeen leveyttä yli 15 metrin. 
 
Puut ja pensaat suojavyöhykkeellä 
 
Puita ja pensaita voidaan käyttää sitomaan maaperää ja ravinteita sekä elävöittämään 
maisemaa. Hallitsematon pusikoituminen ja metsäisen alueen muodostuminen on 
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kuitenkin syytä estää. Kotimaiset, alueelle luontaiset lajit ovat suositeltavimpia 
vyöhykkeellä (liite 2). 
 
Pensaat ja puut pyritään sijoittamaan luotaisiin paikkoihin ryhmiksi. Säännöllisyyttä on 
istutuksessa syytä välttää. Mutkissa ja sortuvissa törmissä puusto sitoo maata ja suojelee 
uomaa. Jyrkillä rantatörmillä yksittäiset jykevät puut saatavat kuitenkin kaatua ja 
aiheuttaa koko törmän sortumisen. Tällaisiin paikkoihin suositellaan voimakasjuuristen 
pensaiden istuttamista. Suurten havupuuryhmien sijoittamista vyöhykkeelle ei 
suositella, sillä ne peittävät näkyvyyttä ja synkentävät maisemaa. Uoman etelärannalle 
sijoitetulla puustolla on vettä varjostava vaikutus. Varjostus laskee veden lämpötilaa ja 
saattaa joissakin tilanteissa olla hyödyllinen kalojen ja rapujen kannalta.  
 
Avoimen peltomaiseman suojavyöhyke 
 
Maiseman kannalta tärkeille alueille sekä perinteisesti avoimena olleille alueelle ei 
suojavyöhykkeelle suositella puiden tai pensaiden istutusta.  
 
Suojavyöhykkeelle voidaan tehdä myös siirtoistutuksia haluttujen kasvien saamiseksi 
alueelle. Mikäli pelto on ulottunut aivan rantaan tai on ollut altis tulville, on vesistöä 
lähinnä oleville kohdille mahdollista siirtää myös rantapenkkaa sitovia ranta- ja 
vesikasveja. Tulvaniityille sopivat myös monet sarat ja rannoilla kasvavat kukat (liite 
2).  
 
Suojavyöhyke vaatii hoitoa 
 
Suojavyöhyke on tukiehtojen mukaisesti niitettävä vähintään kerran vuodessa. Niiton 
tarkoituksena on paitsi ehkäistä pensoittumista myös poistaa vyöhykkeeltä kasveihin 
sitoutuneet ravinteet. Kasvijäte tulee viedä pois vyöhykkeeltä. Kasvijätteen saa 
hyödyntää esimerkiksi karjan rehuna. Niitto ja poiskuljetus on hyvä ajoittaa siten, että 
eläinten pesimäkausi on ohi. Uhanalisista linnuista mm. ruisrääkkä on lopettanut 
pesintänsä elokuun puoliväliin mennessä. Vyöhykkeen hoitaminen laiduntamalla on 
myös mahdollista, mikäli sille ei ole vesiensuojelullista estettä. Esteen muodostaa esim. 
lähettyvillä oleva uimaranta tai vedenhankinta.  
 
Myös pensaita ja puita kasvavalla vyöhykkeellä on tehtävä vuosittainen niitto. Jos 
koneella ei alueelle päästä on niitto tehtävä esim. viikatteella. Ensimmäisinä vuosina 
perustamisen jälkeen on huolehdittava puiden ja pensaiden ympäristön avoimuudesta 
niittämällä heinikko, jotta taimet eivät tukahdu. Syntynyttä vesakkoa voi olla myös 
tarpeen poistaa. Harvennus on hyvä toteuttaa niin, että jäljelle jäävä puusto muodostaa 
luonnollisia ryhmiä. Puukujanteet kuuluvat ainoastaan teiden varsille. Ranta-alueilla 
kasvavat katajat, jalopuut ja iäkkäät puuyksilöt ns. maisemapuut on hyvä aina säästää. 
 
Suojavyöhykkeen hoidon tavoitteena on eräänlainen "hallittu hoitamattomuus". 
Maiseman kannalta on tärkeää, ettei avointa peltomaisemaa täysin suljeta. Liiallisen 
ihmiskäden jäljen näkyminen ei ole tarkoituksenmukaista. Monipuolinen kasvillisuus 
tekee suojavyöhykkeestä suotuisan elinympäristön ja leviämisväylän sekä eläimille että 
kasveille. 
 
Perustettaessa suojavyöhykettä on hyvä huomioida vyöhykkeellä oleva torjunta-
aineiden käyttökielto. Nokkonen, pelto-ohdake, mesiangervo ja juolavehnä kannattaa 
siten kitkeä tai muutoin poistaa vyöhykkeeltä niiden leviämisen ehkäisemiseksi. 
Hukkakauran torjunnassa on toimittava hukkakauralain mukaisesti. Hukkakauran 
torjunnassa on erityistapauksissa mahdollista pesäkekäsittely. 
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(Mukailtu Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito 2001 -esitteestä) 
 
3.3 Maatalouden ympäristötuen erityistuki 
 
Maatalouden ympäristöohjelmakauden 2000-2006 mukainen maatalouden 
ympäristötuki jakautuu kaikille ohjelmaan sitoutuneille viljelijöille tarkoitettuihin 
perustoimenpiteisiin ja lisätoimenpiteisiin sekä pienempää viljelijäjoukkoa koskeviin 
erityisympäristötukiin. Erityistukisopimuksen saamisen edellytyksenä on perus- ja 
lisätoimenpiteisiin sitoutuminen ja lisäksi erityistukimuodon vaatimien lisäehtojen 
täyttyminen sopimusalalla. 
 
Seuraavassa esitellyt erityistukisummat ovat enimmäissummia, joita kustakin 
tukisopimuksesta voi saada. Huomattavaa on, että viljelijälle maksettavan korvauksen 
suuruus on sidottu kunkin kohteen perustamiseen ja hoitoon liittyvien kustannusten ja 
tulonmenetysten summasta sekä kannustelisästä. Korvaus maksetaan sopimushehtaaria 
kohti ja on kunakin sopimusvuonna samansuuruinen eli esim. perustamiskustannukset 
jaetaan kaikille sopimusvuosille, vaikka perustaminen olisi tapahtunut ensimmäisenä 
vuonna.  
 
Erityistukisopimuksen päätyttyä suojavyöhykkeeksi perustettu peltoala voidaan 
palauttaa normaaliin viljelykäyttöön.    
 
3.3.1 Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito 
 
Tavoite: 

�� Vähentää eroosiota, vähentää ravinteiden ja muiden haitallisten 
aineiden kulkeutumista vesistöön ja pohjaveteen, pienentää maan 
ravinnepitoisuutta, parantaa maan rakennetta, lisätä luonnon 
monimuotoisuutta ja edistää riista- ja kalataloutta 

�� Estää pohjaveden hygieenisen laadun heikkeneminen   
 
Toimenpiteet: 

�� Voidaan perustaa vesistön tai valtaojan varteen sekä pohjaveden 
varsinaiselle muodostumisalueelle 

�� Perustus mieluiten suojaviljaan tai aiemmin heinällä tai nurmella 
olevalle pellolle 

�� Ei saa lannoittaa eikä käyttää kasvinsuojeluaineita 
�� Niitto vuosittain, niittojätteen saa hyödyntää 
�� Saa laiduntaa ellei vesiensuojelullista estettä 
�� Puita ja pensaita voi olla luontaisina ryhminä 
�� Suosittava luonnon monimuotoisuutta 
�� Hoito voidaan ulottaa myös luontaiselle rantavyöhykkeelle, jolloin 

myös tästä alasta korvaus 
�� Rikkojen torjunta mekaanisesti, poikkeustapauksissa pesäkekäsittely 
�� Velvollisuus hoitopäiväkirjan pitoon  

 
�� Sopimuksen kestoaika 5 tai 10 vuotta 
�� Erityistuki max. 449,90 €/ha (v. 2002) 
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Sopimusalalle voidaan maksaa myös luonnonhaittakorvaus (LFA) erityistukikorvauksen 
lisäksi. (Maa- ja metsätalousministeriö 2001a). Sopimusalaa ei voida sisällyttää 
kesantoalaan johtuen niitettävän kasvillisuuden hyödyntämismahdollisuudesta. 
 
3.3.2 Perinnebiotooppi 
 
Tavoite: 

�� Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja 
lisääminen 

�� Tavoitealueet: valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat 
perinnebiotoopit (niityt, kedot, ahot, hakamaat ja metsälaitumet), 
niiden yhteydessä olevat kunnostuskelpoiset kohteet ja paikallisesti 
arvokkaat kohteet 

 
Toimenpiteet: 

�� Alueen hoito- ja kunnostus suunnitelman mukaisesti (esim. niitto, 
laidunnus, lehdestys, raivaus, aitaus) 

�� Karjatalouteen liittyvien rakennelmien kunnostus 
�� Ei saa lannoittaa tai käyttää kasvinsuojeluaineita 
�� Velvollisuus hoitopäiväkirjanpitoon  

 
�� Sopimuksen kesto 5 vuotta 
�� Erityistuki max. 420,47 €/ha (v. 2002) 

 
(Maa- ja metsätalousministeriö 2001b) 
 
3.3.3 Pohjavesialueen peltoviljely 
 
Tavoite: 

�� Suojella pohjavettä vähentämällä lannoitteiden ja erityisesti typen 
käyttöä pohjavesialueilla 

�� Turvata pohjavesialueen hygieeninen laatu 
 
Toimenpiteet: 

�� Voidaan perustaa I-, II- tai III-luokan pohjavesialueelle 
�� Toimenpiteet riippuvat pohjavesialueen ominaispiirteistä ja siellä 

harjoitettavasta maataloudesta. Toimenpiteet voivat vaihdella eri 
kohteilla 

�� Ellei lainsäädännöstä johtuvat rajoitukset tai vedenottamoiden suoja-
aluemääräykset sitä estä voi sopimuslohkolla käyttää enintään 60 % 
ympäristötuen perustuen ehdoissa eri kasvilajeille annetuista 
peruslannoitusmääristä 

�� Typpilannoitemäärien rajoitusten lisäksi kuivalantaa, lietelantaa, 
virtsaa ja säilörehun puristenestettä ei saa levittää pohjavesialueen 
varsinaisella muodostumisalueella oleville pelloille 

�� Varsinaisella muodostumisalueella sijaitseville pelloille suositellaan 
ensisijaisena erityistukimuotona suojavyöhykkeen perustamista ja 
hoitoa 

�� Fosforia saa käyttää enintään peruslannoitusmäärien verran 
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�� Fosforilannoitus tulisi kuitenkin suhteuttaa typen lannoitusmääriin 
ottaen huomioon mm. odotetun satotason vaatima lannoitus ja 
viljavuustutkimukset 

�� Fosforilannoituksessa voi käyttää enintään neljän vuoden tasausjaksoa 
�� Lannoitteena voi käyttää väkilannoitteita ja karjanlantaa (liete- ja 

kuivalantaa) sekä virtsaa kuitenkin siten, että karjanlantaa saa käyttää 
vain kasvien yhden vuoden ravinnetarvetta vastaavasti 

�� Karjanlantaa ei suositella käytettäväksi jos maaperä on erityisen vettä 
läpäisevää 

�� Lannoitus keväällä, jolloin ravinteet ovat heti kasvin saatavilla 
�� Lannan multaaminen ennen kylvöjä 
�� Torjunta-aineiden käyttö vain erityisistä syistä 
�� Varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ja pohjavesialueen rajan 

välisellä alueella saa laiduntaa erillisen laidunnussuunnitelman 
mukaisesti 

�� Suositellaan maan kalkitsemista 
�� Syysmuokkauksesta tulisi luopua mahdollisuuksien mukaan 
�� Syyskyntö mahdollisimman matalaan 
�� Kevennetty muokkaus, jos mahdollista 

 
�� Sopimuksen kesto 5 vuotta 
�� Erityistuki max. 112,68 € 

 
(Valpasvuo-Jaatinen ym. 2000) 
 
3.3.4 Erityistukisopimusten hakeminen 
 
Erityistukisopimuksia haetaan alueelliselta TE-keskukselta. Viimeinen hakupäivä 
vaihtelee vuosittain. Vuonna 2003 viimeinen hakupäivä on 31.5. Sopimuskausi alkaa 
joko 1.6. tai 1.10. Hakemuslomakkeita saa kunnan maaseutusihteeriltä tai TE-
keskuksesta. Hakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen suunnitelma, jossa kuvataan  
mihin ja miten erityistukikohde aiotaan perustaa ja kuinka sitä on tarkoitus hoitaa. 
Suunnitelmassa on selostettava perustamisesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset (työ, 
siemenseos, istutukset ym.) ja tulonmenetykset. Saatava tuki määräytyy suunnitelluista 
perustamis- ja hoitotoimenpiteistä sekä harkinnanvaraisesta kannustelisästä. 
Hakemukseen liitetään myös tarpeelliset kartat kohteista (lohkokartta, peruskartta ym.). 
Erittäin tärkeä on rajata haettu ala karttaan ja myös merkitä mille alueelle suunnitellut 
toimenpiteet kohdistuvat. Mikäli suojavyöhykealaan halutaan liittää pellon ja vesistön 
välisen luonnontilaisen alueen hoitotoimenpiteitä, on hakemukseen merkittävä 
mahdollisimman tarkasti tiedot alueen pinta-alasta ja laadusta, nykyisestä 
kasvillisuudesta ja hoitosuunnitelma. Jos haetulle sopimusalalle on suositeltu 
suojavyöhykkeen perustamista suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa, on siitä hyvä 
mainita hakemuksessa. Hakemuslomakkeessa on tarkempia ohjeita ja tietoja 
hakemisesta sekä tukiehdot. Tukiehdot on hyvä tarkistaa ennen sopimuksen tekoa. 
 
(Mukailtu Ympäristöministeriön internetsivujen materiaalista ja Maa- ja 
metsätalousministeriön esitteistä Ympäristötukiopas ja Suojavyöhykkeiden 
perustaminen ja hoito 2000).   
   
3.4 Muita tapoja vähentää viljelyn aiheuttamaa vesistökuormitusta 
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Kasvinvuorotus  
Kasvinvuorotus eli erilaisten kasvilajien peräkkäinen viljely samalla paikalla on 
peltoviljelyn haitallisten ympäristövaikutusten minimoimisen perusta. Viljelyn 
tasapainoa parantavat nurmet, syväjuuriset kasvit sekä palkokasvit.  
 
 
 
Ympärivuotinen kasvipeite 
Peltojen multakerroksen maa-aines tulisi sitoa ja suojata sulamisvesien ja sateiden 
kuluttavalta vaikutukselta kasvipeitteen avulla. Kasvipeitteisyyden lisääjinä voidaan 
käyttää aluskasveja, rivivälikasveja, kerääjäkasveja ja viherkesantoa. Myös peltoon 
jätetyt kasvijätteet ja sänki ehkäisevät eroosiota. 
 
Kesannoinnin hyödyntäminen  
Kesannointi kannattaa hyödyntää maan kasvukyvyn parantajana ja eroosion ehkäisijänä. 
Suositeltavin vaihtoehto on usein kaksivuotinen apilanurmi. Myös monivuotisten 
heinänurmien tiheä juuristo suojaa, kuohkeuttaa ja murustaa tehokkaasti maan 
pintakerrosta ja estää sadepisaroiden iskut. Rantapelloille tulisi perustaa vain 
monivuotisia viherkesantoja. 
 
Viherkesanto 
Paras tapa perustaa viherkesanto on kylvää se suojaviljaan tai aluskasviksi. Aluskasvina 
kehittyvä heinä ehtii kasvattaa riittävän juuriston ennen syksyä. Näin se pystyy 
sitomaan maata ja estämään sateen  haitalliset vaikutukset syksyllä ja keväällä. 
Kesantopellon odelma on hyvä niittää ja poistaa pellolta. 
 
Kesannoinnin päättäminen syyskylvöisten kasvien viljelyyn on hyvä tapa hyödyntää 
maan ravinteet ja estää niiden huuhtoutuminen. Syysruis ja muut viimeistään elokuussa 
kylvettävät viljelykasvit ehtivät yleensä kasvattaa riittävän juuriston, joka sitoo maan ja 
auttaa sen pysyvän rakenteen säilymistä. Kevätkyntö on toinen suositeltava 
viherkesannon päättämistapa, jolla ravinteet saadaan kasvien käyttöön ilman 
huuhtoutumisriskiä.   
 
Avokesanto vain poikkeustapauksissa 
Avokesantoa tulisi käyttää vain poikkeustapauksissa, jos se on välttämätöntä 
esimerkiksi rikkakasvien tai muiden tuhoajien torjumiseksi. Tällöinkin avokesannoinnin 
tulisi olla lyhytaikaista, korkeintaan yhden kasvukauden kestävää. Kesanto tulisi päättää 
viljelykasvien tai kerääjäkasvien kylvöön syyskesällä, jotta kesällä vapautuneet 
ravinteet ja maahiukkaset saadaan sidotuksi ennen syyssateita. 
 
Kerääjäkasvit ravinteita sitomaan 
Kerääjäkasveja ovat sadonkorjuun jälkeen tai aluskasveiksi kylvettävät kasvit, joilla 
pyritään sitomaan maa ja käyttämättä jääneet sekä syksyn aikana vapautuneet ravinteet. 
Kerääjäkasveiksi sopivat parhaiten nopeasti kehittyvät kasvit, joilla on syvälle maahan 
tunkeutuva ja ravinteita sitova juuristo.  
 
Pellon omat muokkaajat töihin 
Etusija pitäisi aina antaa sellaiselle viljelytekniikalle, joka mahdollistaa maan 
muokkauksen vähentämisen. Parhaimpia pellon muokkaajia ovat syväjuuriset kasvit, 
lierot ja kuivuuden aiheuttama maan halkeilu sekä routa. Maan rakenteen suhteen 
kannattaa eniten huomiota kiinnittää hiesumaiden ja yksipuolisessa viljelyksessä 
olevien savimaiden käytön suunnitteluun.  
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Syyskyntökään ei ole itsestäänselvyys 
Peltolohko, joka aiotaan kesannoida seuraavana vuonna, jätetään aina kyntämättä 
samoin kuin usein tulvavesien alle jäävät pellot. Hieta- ja hiekkamaan voi kyntää 
keväällä. Savimaille kevätkyntö ei sovi. Kynnettävän pellon liukoiset ravinteet tulisi 
sitoa orgaaniseen muotoon alus- tai kerääjäkasveilla sadonkorjuun ja kynnön väliseksi 
ajaksi.  
 
Eräs suositeltava kyntötapa on yleensä selvästi nykyistä matalampi kyntö. Poikittainen, 
korkeuskäyrien suuntainen kyntö on maalajista ja pellon kaltevuudesta riippuen hyvä 
vaihtoehto, jolla voidaan usein vähentää eroosiota ja pintavaluntaa. Jyrkillä rinnemailla 
poikittaisten viilujen sortuminen voi kuitenkin huomattavasti lisätä eroosioriskiä. 
 
Huomio peltoliikenteeseen 
Liikennöinti tilan pelloilla tulisi suunnitella siten, ettei sillä tarpeettomasti lisätä maan 
tiivistymistä. Viljelysten keskelle ja reunoille perustettuja monivuotisia 
viherkesantokaistoja kannattaa käyttää hyväksi keskitetyn liikenteen väylinä. 
 
(Mukailtu julkaisusta Hyvät viljelymenetelmät 1993). 
 
 

4 SUOJAVYÖHYKKEIDEN YLEISSUUNNITTELU 
 
4.1 Laatiminen 
 
Yleissuunnittelu valuma-alueilla käynnistettiin lähettämällä kirje suunnittelualueiden 
kaikille viljelijöille ja paikallisille tuottajayhdistyksille. Lisäksi suunnittelusta kerrottiin 
paikallislehdissä. Yleissuunnitelman laatimista sekä ympäristötuen erityistukia esiteltiin 
VASKEn tiedotustilaisuudessa 23.9. Kylmäkosken kunnantalolla. Tilaisuudessa 
viljelijöillä oli mahdollisuus kertoa mielipiteitään suunnittelusta sekä antaa vinkkejä ja 
neuvoja suunnitelman laadinnasta.  
 
Maastotarkastelut tehtiin loppusyksystä 2002. Viljelijöihin oltiin pääsääntöisesti 
yhteydessä ennen maastokäyntiä sopivan ajankohdan sopimiseksi. Tilakäynneillä 
viljelijöille välitettiin tietoa ympäristötuen erityistuista ja suosituksia saaneille 
viljelijöille kerrottiin lisäksi tarkemmin erityistukien hakemisesta ja saatavista 
korvauksista.  
 
Pohjavesialueen viljelijöille kerrottiin lisäksi pellon sijainnista pohjavesialueella. 
Pohjaveden muodostumisalueella oleville pelloille suositeltiin suojavyöhykkeen 
perustamista. Muulla pohjavesialueella suositeltiin erityistukea pohjavesialueen 
peltoviljelystä. Pohjavesialuerajauksista ja -luokituksista on parhaillaan käynnissä 
tarkistustyö. Tästä johtuen rajoissa ja luokituksissa saattaa tapahtua muutoksia, jotka 
vaikuttavat erityistuen soveltuvuuteen kohteelle. Muutoksista on tiedot kunnissa.  
  
4.2 Sisältö ja suojavyöhyketarve 
 
Suunnitelmakartoissa on ositettu suojavyöhyketarve, vesistöjen läheisyydessä sijaitsevat 
inventoidut perinnebiotoopit sekä pohjavesialueet. Lisäksi on tehty merkintä 
maastokäyntien aikana esiin tulleista mahdollisista perinnebiotooppikohteista. 
Suunnitelmakarttojen merkinnät ovat inventoituja kohteita sekä pohjavesialueita lukuun 
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ottamatta viitteellisiä. Suunnitelmakartat on piirretty mittakaavaan 1:25 000 
(karttaliitteet 3-10). 
 
Suunnitelmassa ei ole annettu tarkempia leveyksiä yksittäisille suojavyöhykekohteelle 
vaan merkinnät on tehty yleissuunnitelmaluonteisesti. Suojavyöhykesuositus merkitään 
kartalla suojavyöhyke tarpeellinen. Suojavyöhykkeen leveys on 
erityistukisopimushakemusta tehtäessä erikseen harkittava kohteeseen soveltuvaksi.  
 
Suunnitelmassa on tehty merkintä myös niille uomille, joille ympäristötuen ehtojen 
mukaisesti kuuluu kolmen metrin suojakaista. Tämä on tehty merkinnällä suojakaista. 
Suojakaista-merkinnässä on huomioitava se, että kolmen metrin suojakaista vaaditaan 
ympäristötuen ehtojen mukaisesti, kun kyseessä on vesistö. Ei-vesistön määritelmän 
mukaisesti (Vesilaki 1:2) vesistöksi ei lueta ojaa, noroa ja sellaista uomaa, jossa ei 
jatkuvasti virtaa vettä ja jossa ei runsasvetisimpänäkään aikana ole riittävästi vettä 
veneellä kulkemista tai uiton suorittamista varten ja jota kalakaan ei voi sanottavasti 
kulkea. Kaikkien kolmen ehdon on täytyttävä muussa tapauksessa kyseessä on vesistö. 
Ei-vesistön ja vesistön rajatapauksessa yksi käynti uomalla ei aina mahdollista 
rajanvetoa. Siten kartassa merkintä suojakaista on jossain määrin viitteellinen ja saattaa 
puuttua joistakin tarpeellisista kohteista. 
 
 

5 KUVAUS JA TOIMENPIDESUOSITUKSET ALUEITTAIN 
 
5.1 Nuutajärven valuma-alue 
 
Nuutajärven yleissuunnittelualueen pinta-ala on 94,8 km2. Valuma-alue on lähes 
kokonaan Urjalan kunnan alueella. Nuutajärven suunnittelualueella on useita järviä, 
joiden vedet edelleen laskevat Nuutajärveen. Järven länsiosaan laskeva Mustanoja saa 
vetensä paitsi Iso Mustajärvestä myös Valajärvestä. Nuutajärven itäosaan laskee yksi 
joki, joka kokoaa vedet laajalta alueelta. Siihen laskee vedet Särkijärvestä Kokonojaa ja 
edelleen Särkänojaa pitkin ja lisäksi Kivijärvestä Vesijärven ja Matkunjärven kautta 
Ihanajokea pitkin. Ihanajokeen yhtyy lisäksi Kallensillanoja Haaralassa. Ihanajoki ja 
Särkänoja yhtyvät Maunulassa. Pellot keskittyvät pääasiassa em. uomien läheisyyteen. 
Peltoa yleissuunnittelualueesta on kaikkiaan 19,5 % (Ympäristöhallinnon Hertta-
tietojärjestelmä). 
 
Maalaji Nuutajärven valuma-alueen pelloilla on pääasiassa savi tai silttisavi. 
Turvemaalla olevat pellot ovat pääasiassa Mustaojan alajuoksulla Tourunkulmantiestä 
eteenpäin sekä järven kaakkoisrannalla, Matkunjärven pohjoispuolella ja 
Kallensillanojan yläjuoksulla. Peltoalueiden ulkopuolella maaperä koostuu pääasiassa 
moreenista. Järven rantaan moreenialue ulottuu Nuutajärven eteläpuolella Väkkärässä ja 
Sarapistonmäellä sekä järven koillisosassa. Moreenialueella on paikoitellen 
kalliopaljastumia. Valuma-alueen eteläosassa on laaja turvealue, Kaakkurin suoalue.     
 
Suunnittelualueella on kaikkiaan viisi inventoitua perinnemaisemaa. Väkkärässä, 
Nuutajärven eteläpuolella, Rantalan tilan lounaispuolella on Liina-Valkaman niitty 
perinnemaisematyyppinä niitty (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 
1999). Sen arvoon vaikuttaa erityisesti sen edustavuus (arvoluokka M-). 
 
Valajärven länsipuolella, Viikarin tilan mailla sijaitsee Viikarin niityt 
perinnemaisematyyppinä niitty (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 



 18

1999). Perinnemaiseman arvoon vaikuttaa erityisesti sen edustavuus, kulotus ja kiinteät 
muinaisjäännökset (arvoluokka M-). 
 
Valajärven länsipuolella, lähellä rantaa, Krannin tilan eteläpuolella sijaitsee Valajärven 
haka perinnemaisematyyppinä haka ja niitty (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-
Ruuhijärvi ym. 1999). Perinnemaiseman arvoon vaikuttaa erityisesti sen kiinteät 
muinaisjäännökset (arvoluokka P-). 
 
Raikonkulmalla, Kivijärven luonnonsuojelualueella, Kivijärven pohjoispuolella on 
Raikon haka perinnemaisematyyppinä haka ja niitty (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-
Ruuhijärvi ym. 1999). Maiseman arvoon vaikuttaa huomionarvoiset kasvilajit ja sen 
edustavuus (arvoluokka P+). 
 
Menosten kylässä, tien eteläpuolella, Harjun tilalla on Harjun haka 
perinnemaisematyyppinä haka ja kallioketo (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-
Ruuhijärvi ym. 1999). Maiseman arvoon vaikuttaa erityisesti huomionarvoiset kasvilajit 
(arvoluokka P-). 
 
ALUEKUVAUS (liitteet 3 ja 4) 
 
Nuutajärvi 
 
Nuutajärven rannalla viljely keskittyy 
kaakkoisrannalle sekä järven länsipäähän. 
Järven pohjoisrannalla on vain muutama 
lohko Kinolan tilan kohdalla. Kinolan tilan 
kohdalla olevat pellot ovat selkeästi 
korkeammalla järven tasosta. Pellon ja 
järven väliin jää leveä luontainen 
suojavyöhyke, joka on paikoitellen 
voimakkaasti pusikoitunut. Myös järven 
länsipäässä olevat peltolohkot ovat etäällä 
järvestä. 
 
Järven itäpäässä, Nuutajärventien 
eteläpuolella on pieni peltolohko lähellä 
järven pinnan tasoa. Lohko kärsii 
ajoittaisesti tulvasta.  
 
Mustanoja 
 
Mustanojan varrella lähes kaikki pellot 
ovat tasaisia. Puro kulkee syvässä 
uomassa, mikä vähentää tulvaherkkyyttä. 
Lähestyttäessä alajuoksua putouskorkeus 
purossa pienenee aiheuttaen usein toistuvia 
tulvia. Ajoittain tulva ulottuu hyvinkin 
laajalle alueelle. Tulvaherkkyys ulottuu 
puron alajuoksulta Kirkonojalle saakka. 
Puron pientareet ovat koko matkaltaan 
pääosin avoimia. Osa puronvarsipelloista 
on laidunnuksessa. 
 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
peltolohkolla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellon osalla puron varressa alajuoksulta 
aina Kirkonojalle saakka (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta).  
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Kumpulan tilan kohdalla, puron jyrkkien 
mutkien välisellä alueella, pelto viettää 
puroon päin. Pelto viettää puroon 
viimeisten 10-15 metrin matkalta.  
 
Mustanoja luokitellaan vesistöksi 
 
 
 
Särkänoja 
 
Särkijärvestä alkunsa saava puro kulkee 
lähes koko matkan alavan peltoalueen 
halki. Ennen Turuntietä puroon on tehty 
levennys virtausta hidastamaan. Ennen 
puron perkausta, nykyisen levennyksen 
kohdalla, ennen tietä on ollut toistuvia 
tulvia. Perkauksen jälkeen tulvaherkkyyttä 
ei kuitenkaan enää ole. Puron varret ovat 
pääosin avoimet. Paikoitellen kasvaa 
harvaa pajukkoa. 
 
Ihanajoki 
 
Matkunjärvestä laskeva Ihanajoen varren 
pellot ovat alavia, mutta tulvaherkkyyttä ei 
esiinny. Puron varressa on paikoitellen 
tiheä pensaikko.  
 
Nuutajärven itäosaan laskeva puro 
 
Turuntien länsipuolella, Menosesta 
pohjoiseen, on laaja peltoaukea. Lähellä 
järveä puron pudotuskorkeus on lähes 
nolla, joten puron vesipinta on lähes 
samassa tasossa Nuutajärven kanssa. Alue 
kärsii ajoittain varsin laajoistakin tulvista. 
Tulvaherkkyyttä lisää se, että puro kokoaa 
vedet laajalta alueelta. Puron valuma-alue 
käsittää yli puolet koko Nuutajärven 
valuma-alueesta. 
 
Kalaniemi, Turuntien itäpuoli 
 
Kalaniemen tilan kohdalla, Turuntien 
itäpuolella ja Hanhisuontien eteläpuolella, 
on alava peltoalue. Peltoalueen halkova oja 
kulkee matalassa uomassa, jonka 
vedenpinnan taso on lähellä pellon pintaa. 
Oja tulvii herkästi pellolle. 
 
Kallensillanoja 
 

Suojavyöhyke on tarpeellinen puroon 
viettävällä pellon osuudella (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Vesistön varrella on oltava maatalouden 
ympäristötuen ehtojen mukainen 3 metrin 
suojakaista.  
 
 
 
Särkänoja luokitellaan vesistöksi ja sen  
varrella tulee olla ympäristötuen perustuen 
mukainen 3 metrin suojakaista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihanajoki luokitellaan vesistöksi ja sen 
varrella tulee olla ympäristötuen perustuen 
mukainen 3 metrin suojakaista. 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivilla 
pellon osilla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellon osalla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
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Kallensillanoja saa alkunsa 
luonnontilaiselta Kaakkosuolta. 
Kallensillanoja kulkee paikoitellen syvässä  
uomassa etenkin ojan alkuosassa. 
Paikoitellen on havaittavissa pieniä 
sortumia erityisesti kohdissa, jossa luiska 
on erittäin jyrkkä.  

Luiskan kaltevuuden pienentäminen 
vähentäisi tehokkaasti sortumisriskiä. 
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5.2 Jalannin valuma-alue 
 
Jalannin suunnittelualue on osa Tarpianjoen alaosan aluetta (35.281). Järviä Jalannin 
suunnittelualueella on Jalannin lisäksi Telkkälampi, Vähäjärvi ja Levälammi. 
Suunnittelualue sijaitsee Kylmäkosken taajamasta itään ja on lähes kokonaan 
Kylmäkosken kunnan alueella.  
 
Jalannin koko on 6,5 km2. Järven veden laatu on vuosina 1994-1997 tehdyssä yleisessä 
vesien käyttökelpoisuusluokituksessa luokiteltu välttäväksi (Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen internetsivut, vesien tila). Järven pohjois- ja itärantojen 
lahdelmissa kasvaa paikoin hyvinkin leveä vesikasvillisuusvyöhyke. Muuten Jalannin 
rannoilla kasvillisuutta on vähemmän ja monin paikoin kivikkoisilla rannoilla kasvaa 
vain niukalti vesikasveja.  
 
Jalannin pohjoispuolella valuma-alueen raja on hyvin lähellä järveä. Sen sijaan järven 
eteläpuolella valuma-alue ulottuu huomattavasti kauemmaksi järvestä. Jalannin ympäri 
kulkevat tiet paikoin hyvinkin lähellä järveä. Asutus alueella on keskittynyt näiden 
teiden varteen. Alueen koillisosa on lähellä Toijalan keskustaa ja siellä asutusta on 
runsaammin. Alueen metsät ovat päinvastoin kuin pellot pinnanmuodoiltaan mäkisiä. 
Jalannista koilliseen kohoaa laaja Arometsän alue. Runsaammin metsiä on kuitenkin 
Jalannin valuma-alueen eteläosissa. Sieltä löytyy myös suoalueita kuten Kiima-, Halko- 
ja Korninsuot. Suunnittelualueen pellot ovat keskittyneet Jalannin lähiympäristöön. 
Varsinkin järven pohjois- ja itärannat ovat lähes kokonaan viljeltyjä.  
 
Maaperä Jalannin rannoilla on pääasiallisesti savea. Myös Jalantiin laskevat valtaojat ja 
purot kulkevat ennen järveä pitkän matkaa lähinnä savimailla. Pitkä Kukosoja kulkee 
eteläosissaan aluksi turvemaiden ja sitten moreenimaiden läpi kunnes lähempänä 
Jalantia maaperä puron ympärillä muuttuu saveksi. Peltojen pintamaalaji 
suunnittelualueella onkin lähinnä savea, erityisesti hiesu-savea. Suunnittelualueen 
eteläosien metsien maaperä koostuu vaihtelevista moreeni- ja turvemaista. Sen sijaan 
Arometsän alueen maalajina on moreeni ja siellä täällä alueella on myös pieniä 
kalliopaljastumia. Myös Jalannin etelärannalla on muutamissa kohdissa 
kalliopaljastumia. Jalannin länsipuolella on laajoja moreeniselänteitä ja -kumpuja. Myös 
Sotkiassa on pienempi moreeniselänne. Kylmäkosken keskustan tuntumassa 
Tarpianjoen suulle ulottuu jääkauden aikana muodostunut lähes länsi-itä suunnassa 
kulkeva harju. Harjumuodostuma jatkuu edelleen Jalannin itärannalla Sontulassa 
kapeana ja matalana harjumuodostumana. Näiden lisäksi suunnittelualueen eteläosissa 
sijaitsee vielä kaakkois-luoteissuunnassa kulkeva harju, jolla on Hautaan pohjavesialue. 
 
Suunnittelualueelle ulottuu kaksi pohjavesialuetta. Pohjavesialueet sijaitsevat Jalannin  
molemmin puolin itä-länsisuunnassa kulkevalla matalalla pitkittäisharjulla. Jalannin 
lounaispuolella lähellä Kylmäkosken keskustaa sijaitsee Kylmäkosken pohjavesialue. 
Pohjavesialue on osittain I-luokkaa ja osittain II-luokkaa. Pohjavesialue yltää vain 
hieman suunnittelualueelle. Sontulan pohjavesialue sijaitsee Jalannin itärannalla. Tämä 
pohjavesialue kuuluu II-luokkaa. Sontulan pohjavesialuetta ympäröivät pellot. Peltojen 
maalaji on kuitenkin tiivistä siltti-savea.    
 
Suunnittelualueella on kaksi inventoitua perinnemaisemaa. Jalannin luoteisrannalla, 
Järviönlahden pohjoisrannalla, on Hannulan niitty perinnemaisematyyppinä niitty ja 
haka (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999). Sen arvoon vaikuttaa 
erityisesti uhanalaiset lajit: maarianverijuuri, hakarasara, keväthanhikki, 
kulttuurihistoriallinen arvo ja maisemallinen merkittävyys (arvoluokka M-). Hannulan 
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niityltäkin löytyvää maarianverijuurta kasvaa myös Liiton tilasta etelään 
ojanpientareella. 
 
Jalannin kaakkoispuolella, Sotkian kylässä, sijaitsee Näsilän haka 
perinnemaisematyyppinä haka (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi yms. 
1999). Sen arvoon vaikuttaa erityisesti huomionarvoiset kasvilajit (arvoluokka P).  
 
 
ALUEKUVAUS (liitteet 5 ja 6) 
 
Jalanti 
 
Jalannin pohjois- ja itäranta ovat lähes 
kokonaan viljeltyjä. Järven eteläosissa 
peltoja on lähinnä purojen ja valtaojien 
varsilla ja länsiranta on vain osittain 
viljeltyä. Lähes kaikki pellot järven 
läheisyydessä ovat tasaisia ja korkealla 
järven tasoon nähden. Usein järven rannan 
ja pellon välille jääkin pitkä ja jyrkkä 
luiska. Luiskissa kasvaa puita ja pensaita. 
Vain Jalannin luoteisosassa on muutamia 
järveen viettäviä peltoja, joilta pitkä luiska 
puuttuu. Järven itärannalla on muutamia 
melko alavia peltoja, joita vaivaavat 
satunnaiset tulvat.  
 
Sotkianlahden perällä Ritaniemen 
pohjoispuolella on alava viljapelto, jolle 
nousee toistuvia kevät- ja syystulvia. Pelto 
myös vettyy syksyisin. Suojakaistalla 
kasvaa osittain puita ja pensaita. 
Sotkianlahdessa pellon kohdalla on leveä 
saravyöhyke. 
 
Järven pohjoisrannalla Riipanniemen 
kannaksella oleva pelto on hyvin alava ja 
peltoa vaivaa toistuvat tulvat. Tulvat ovat 
laaja-alaisia ja kestävät pitkään. 
Riipanniemi on ollut aikoinaan saari, mutta 
järvenlaskun aiheuttamana muodostunut 
niemeksi. Korkean veden aikaan tulva 
nouseekin siten, että Riipanniemestä 
muodostuu jälleen saari. Järvessä kasvaa 
leveä saravyöhyke pellon edustalla. 
 
Jalannin luoteisosassa Sontulantien ja 
järven väliin jäävät pienet pellot viettävät 
järveen päin. Peltojen suojakaistat ovat 
avoimet. Tällä hetkellä peltoja ei viljellä. 
 
 
 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla, joita vaivaavat toistuvat tulvat ja 
vettyminen (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivilla ja 
vettyvillä pelloilla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
järvenrantapelloilla, joiden edessä 
luontainen suojavyöhyke on kapea. 
Suojavyöhyke tulisi perustaa, jos pellot 
otetaan takaisin viljelyyn (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
Lepomäen tilan itäpuolinen laidun voisi 
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Jalannin pohjoispuolella, Haanojan 
kylässä, Lepomäen tilan itäpuolella, on 
laidun, jota on laidunnettu 1950-luvulta 
lähtien. Laidun on lähinnä tuore niitty, 
mutta siellä on myös kuivempia 
ketomaisempia kohtia. Niittymäisillä osilla 
kasvaa mm. keltamataraa, särmäkuismaa, 
niittynätkelmää, aitovirnaa, hiirenvirnaa, 
nurmirölliä, nurmilauhaa ja 
nurmitädykettä. Ketomaisilta kohdilta 
löytyy mm. suuria pari-kolme metrisiä 
pylväskatajia, ahomansikkaa, ketoneilikkaa 
ja poimulehteä. Alueen yleisilme on 
heinäinen ja siellä kasvaa myös suuria 
ruohoja kuten mesiangervoa.  
 
Jalannin pohjoisrannalla Järvihaaviston 
tilan lähellä on metsäisiä laitumia, joita on 
aikoinaan laidunnettu ainakin 100 vuoden 
ajan. Laidunnus on kuitenkin lopetettu 
1990-luvun alussa ja laitumien kasvillisuus 
on umpeen kasvamassa. Osittain alueen 
ovatkin vallanneet vatut, pajut, 
koiranputket ja suuret heinät. 
Avonaisemmilla kohdilla kasvaa niitty- ja 
ketolajeja mm. särmäkuismaa, kelta- ja 
ahomataraa sekä ahomansikkaa. Osittain 
lajisto on myös metsäisempää kuten 
puolukkaa ja mustikkaa. Alueella on 
vanhoja rakennuksia kuten vuonna 1859 
paikalle koottu mylly. 
 
Sotkianlahteen laskeva oja 
 
Jalannin Sotkianlahteen laskee 
Tervakankaan eteläpuolelta alkunsa saava 
valtaoja. Valtaojassa Uusi-Laurilan tilasta 
etelään on jyrkkärinteinen viljapelto. 
Pellon profiili ei tasoitu ennen valtaojaa. 
Pientareella kasvaa paikoin pajuja.  
 
Sontulanlahteen laskeva oja  
 
Jalannin Sontulanlahteen laskee valtaoja, 
joka kulkee valtaojaan hieman viettävän 
peltoaukean läpi. Ennen Sontulanlahtea, 
valtaojan molemmin puolin, pelloille 
nousee tulva. Lisäksi valtaojan penkat 
sortuvat helposti. Pientareella kasvaa tiheä 
pajukko.  
 
Jalannista lähtevä Tarpianjoki 
 

soveltua perinnebiotoopiksi sen edustaman 
tuoreen niityn ja osittaisen kedon takia. 
Tarkempi inventointi on kuitenkin tarpeen. 
(tuki perinnebiotoopin hoidosta).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järvihaaviston tilan läheisyydessä olevat 
vanhat metsäiset laitumet voisivat soveltua 
perinnebiotoopeiksi niiden edustaman 
metsälaitumen johdosta. Tarkempi 
inventointi on kuitenkin tarpeen. (tuki 
perinnebiotoopin hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
valtaojanvarsipelloilla, joiden edessä 
luontainen suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivilla ja 
vettyvillä pelloilla, joiden maalaji on 
lisäksi eroosioherkkää (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
järvenrantapelloilla, joiden edessä 
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Aivan Jalannin luoteisosasta lähtevän 
Tarpianjoen suuosan länsirannalla olevat 
pellot viettävät järveen päin. Pellon rinteet 
ovat pitkät ja suojakaista on avoin. Lisäksi 
osittain pelloille nousee toistuvia tulvia. 
Rannassa on leveä saravyöhyke.   
 
Kukosoja 
 
Pitkä Kukosoja laskee Jalannin 
Sotkianlahteen. Ennen Jalantia puro virtaa 
useiden lähes tasaisten peltojen läpi. 
Puroon tulee vettä laajoilta suo- ja 
metsäalueilta. Ainakin Kormun-, Halko- 
sekä Kuljunsuon vedet virtaavat Kukosojaa 
pitkin Jalantiin.  Kukosojan valuma-alue 
on noin 17 km2. Kukosoja luokitellaan 
puroksi. 
 
Vähäjärvi 
 
Pieni Vähäjärvi sijaitsee Jalannin 
luoteispuolella ja sen vedet virtaavat 
Jalantiin. Vähäjärveen tulee vettä pienestä 
Levälammesta.  
 
Vähäjärven ympärillä viljapellot viettävät 
järveen paikoitellen jyrkästikin. Avoveden 
ja peltojen väliin jää leveä saravyöhyke. 
Kevättulva nousee tavallisesti 
saravyöhykkeen ja pellon rajaan, mutta 
silti toistuvasti myös pellon puolelle. 
Saravyöhykkeessä kasvaa paikoin pajuja.   
 
Pohjavesialueet 
 
Kummallakin pohjavesialueella on 
peltolohkoja viljelyksessä. 

luontainen suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Kukosoja luokitellaan vesistöksi ja sen 
varrella tulee olla ympäristötuen perustuen 
mukainen 3 metrin suojakaista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä ja 
loivilla järvenrantapelloilla, joiden 
luontaiselle suojavyöhykkeelle nousee 
kevättulva (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
Pohjaveden muodostumisalueella 
peltolohkoille suositellaan 
suojavyöhykkeen perustamista (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta) ja muulla lannoituksen ym. 
vähentämistä (tuki pohjavesialueen 
peltoviljelystä). 

 
5.3 Lontilanjoen valuma-alue  
 
Lontilanjoen suunnittelualue on kahdella valuma-alueella. Nahkialanjoen alue (35.271) 
kuuluu suunnittelualueeseen kokonaan, mutta Nahkialanjärven alueesta (35.272) vain 
Toijalan ja Kylmäkosken puoleinen osa. Nahkialanlanjoen alueeseen kuuluu 
Nahkialanjoki, joka alkaa Nahkialanlammesta ja laskee Vanajaveden Konhonselkään. 
Nahkialanjoki virtaa suurimmaksi osaksi Toijalan keskustan alueella. Lontilanjoen 
veden laatu on luokiteltu välttäväksi vuosina 1994-1997 tehdyssä yleisessä vesien 
käyttökelpoisuusluokituksessa (Pirkanmaan ympäristökeskuksen internetsivut, vesien 
tila). 
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Lontilanjoki on perattu 1960-luvun alkupuolella Vesipiirin toimesta. Peratulla alueella 
on nykyisin paikoin havaittavissa runsaasti tukkoisuutta vesikasvien vallatessa koko 
uoman. Paikoin jopa pajut kasvoivat jo uomassa. Alueen valtaojat ja purot ovat aikojen 
saatossa tuoneet Lontilanjoen uomaan suuria määriä maa-ainesta. Myös nämä ovat 
aiheuttaneet paikallista uoman kapenemista. Yleissuunnittelualueen eteläosissa 
Lontilanjoki on perkaamaton pieneltä matkalta. Tällä kohdin Lontilanjoki on kapea ja 
erittäin mutkainen. Perkauksen jälkeen Lontilanjoki ei ole pääsääntöisesti enää tulvinut. 
Nykyisin vain paikoitellen, korkeintaan muutamassa kohdassa on satunnaisia tulvia. 
Ennen perkausta tulvat olivat hyvinkin laajoja tasaisten peltojen takia. 
 
Lontilanjoki kulkee koko matkaltaan laajojen, tasaisten peltoalueiden keskellä. Vain 
siellä täällä kohoaa maisemasta pieniä, metsäisiä mäkiä. Alueen avonaisuutta lisää vielä 
se, että Lontilanjoen rannat ovat suurimmalta osin pajuttomia ja puuttomia. Tämä johtuu 
siitä, että perkauksen yhteydessä alueelle on annettu yleisohje, että joen penkkoihin ei 
saa päästää kasvamaan pajuja. Kauempana joesta, peltoaukean jälkeen, alue on 
suurimmaksi osaksi metsää. Myös näiltä osin metsä on pinnanmuodoiltaan mäkistä. 
Suunnittelualueella sijaitsee Toijalan kaupungin keskusta. Keskustan sisällä joki 
levenee pieneksi Nahkialanlammeksi. Toijalan keskustan jälkeen joen yleisilme 
muuttuu. Ennen Vanajavettä Nahkialanjoen molemmilla rannoilla on laajat puuttomat 
vesijättömaat. Vesijättömaan leveys on noin 100 metriä ja jopa enemmänkin. 
Nahkialanjoen uoma on vesijättömaiden kohdalla melko kapea.  
 
Lontilanjokeen virtaa pitkiä valtaojia ja puroja. Varsinkin länsipuolelta jokea virtaa pari 
pitkää valtaojaa ja puroa lähes Jalannista saakka. Myös valtaojien ja purojen ympärillä 
pellot ovat tasaisia. Paikoin alueella on eroosioherkän maaperän takia selviä sortumia.  
 
Lontilanjoen molemmin puolin on laajat savi- ja liejumaat. Varsinkin suunnittelualueen 
eteläosissa Metsä-Paavolan molemmin puolin Lontilanjoen varren maaperä on liejua, 
mutta muuttuu kauempana joesta savimaaksi. Metsä-Paavolan pohjoispuolella savimaat 
yltävät paikoin myös Lontilanjoen rantaan. Peltojen maalaji suunnittelualueella onkin 
siis pääosin savea ja liejua. Vain Kurisjärven alueella osa pelloista on myös turvemailla. 
Lontilanjoen varrella olevasta tasaisesta peltoaukeasta kohoavat pienet metsäiset 
moreenikummut. Suunnittelualueen metsäisten reunojen korkeammat alueet ovat 
moreenimailla, kun sen sijaan alavammat alueet ovat turvetta. Jalannin itärannalla oleva 
harjujono jatkuu myös Lontilanjoen suunnittelualueen puolelle. Kurkelan ja Kurvolan 
poikki kulkee itä-länsisuuntainen Repolanharju.    
 
Yleissuunnittelualueella sijaitsee osittain Nuljunkulman pohjavesialue. Pohjavesialue on 
osittain I-luokan ja osittain III-luokan pohjavesialuetta. I-luokan alueesta osa sijaitsee 
suunnittelualueen puolella.     
 
Yleissuunnittelualueella sijaitsee viisi inventoitua perinnemaisemakohdetta (kts. 
tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi yms. 1999). Nahkialanjoessa lähellä 
Vanajaveden suuta on joen kummallakin rannalla inventoitu perinnemaisema-alue. 
Rätön laitumet Nahkilanjoen itärannalla on maakunnallisesti arvokas perinnemaisema, 
joka koostuu rantaniitystä, niitystä, haasta, metsälaitumesta ja kalliokedosta. 
Nahkialanjoen länsirannalla sijaitsee Rätönjärven rantaniitty, joka on 
perinnemaisematyypiltään rantaniittyä. Lähempänä Vanajavettä sijaitsee vielä 
Toivettulan rantaniitty, joka myös edustaa rantaniittyä. Suunnittelualueella, Toijalan 
keskustan tuntumassa, sijaitsee niittyä edustava Torkonmäki. Lisäksi Lontilanjoen 
keskivaiheilla, Kylmäkosken kunnan puolella, on Suurikkalan metsälaidun. Metsälaidun 
luokitellaan paikallisesti arvokkaaksi.          
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ALUEKUVAUS (liitteet 6-8) 
 
Lontilanjoki 
 
Lontilanjoen keskivaiheilla Suurikkalan 
tilasta pohjoiseen metsäsaarekkeen 
kupeessa on jyrkästi Lontilanjokeen päin 
viettävä pitkärinteinen pelto. Pellon profiili 
ei loivene ennen Lontilanjokea. 
Suojakaistan kasvillisuus on lähes avointa. 
Suojakaistalla ja osittain pellolla on kapea 
peltotie.  
 
Suunnittelualueen eteläosissa Iso-
Mikkolan tilan lähellä notkelmassa on 
pelto, joka viettää jyrkästi valtaojaan. 
Piennar on kasvillisuudeltaan avoin.   
 
 
Umpilammenoja 
 
Lontilanjokeen laskee pitkä 
Umpilammenoja lännestä päin. Puro laskee 
Lontilanjokeen Iso Hevossaaren 
metsäsaarekkeen eteläpuolella. Puroon 
yhtyy kaksi eri haara Siniänmäen 
eteläpuolella. Toinen haara saa alkunsa 
Kanttarinmäestä läheltä rautatielinjaa ja 
toinen haara saa vesiä mm. Taskusuolta. 
Umpilammenoja luokitellaan puroksi.  
 
Umpilammenojan varrelta on aikoinaan 
kuivatettu lampi, jonka alueella pellot ovat 
hyvin alavia. Tulvat alavilla pelloilla ovat 
hyvin laajoja. Pahimmassa tapauksessa 
peltoja vaivaa tulvat useaan kertaan 
vuodessa. Lisäksi maaperä on erittäin 
vetistä ja pehmeää. Pientareet ovat paljaita 
tai niillä kasvaa tiheä pajukko. Osittain 
puron varrelle on jätetty noin kymmenen 
metrin levyinen pajukko.    
 
Arolan kartanon pohjoispuolella puro 
virtaa erittäin eroosioherkkien maalajien 
läpi. Purossa on useassa kohdassa 
sortumia. Pientareet ovat avoimet.  
 
Mastianoja 
 
Mastiasta laskee Lontilanjokeen 
Mastianoja, joka luokitellaan puroksi. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
joenvarsipelloilla, joiden edessä luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
valtaojanvarsipelloilla, joiden edessä 
luontainen suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
Umpilammenojan varrella pelloilla tulee 
olla 3 metrin suojakaista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivilla ja 
vettyvillä pelloilla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen 
eroosioherkällä alueella puron molemmin 
puolin (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta).   
 
 
 
Mastianojan varrella tulee olla 3 metrin 
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Ennen Lontilanjokea puro virtaa tasaisten 
peltojen lävitse. Lontilantien jälkeen ojan 
eteläpuolella on osittain peltotie. 
Mastianoja luokitellaan puroksi ja siten sen 
varrella pelloilla tulee olla 3 metrin 
levyinen suojakaista. 
 
Korhonoja 
 
Lontilanjokeen laskevan Korhonoja kulkee 
solassa, jonka kummatkin rinteet ovat 
viljeltyjä. Pellot viettävät jyrkästi ojaan 
päin. Pientareet ovat pääosin 
kasvillisuudeltaan avoimia.  
 
Pohjavesialueet 
 
Pohjavesialueella on viljelyksessä 
muutamia peltolohkoja. lohkot sijaitsevat 
muodostumisalueen ulkopuolella. 

suojakaista, koska se luokitellaan 
vesistöksi. 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
pelloilla valtaojan varressa (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Pohjavesialueen rajan ja 
muodostumisalueen välillä on tarpeellinen 
lannoituksen ym. vähentäminen (tuki 
pohjavesialueen peltoviljelystä). 

 
5.4 Vallonjärvi 
 
Vallonjärven suunnittelualue sijaitsee Valkeakoskella ja on pinta-alaltaan 36 km2. 
Vallonjärvi on lähes umpeenkasvanut lintujärvi eikä sen läheisyydessä ole peltoa. Siten 
yleissuunnittelu alueella keskittyi Vallonjärveen laskevaan Vallonojaan sekä 
Vallonojaan laskeviin uomiin. Vallonoja saa alkunsa valuma-alueen eteläosasta 
Arranojana. Arranojan ja Vallonojan yhteenlaskettu pituus on noin 10 km. Viuhassa 
Vallonojaan yhtyy Haavanoja. Haavanoja kokoaa valumavedet koko itäiseltä valuma-
alueelta. Peltoa yleissuunnittelualueesta on kaikkiaan 28 %. 
 
Vallonjärven rannat ovat pääasiassa muodostuneet saraturpeesta. Järven eteläpuolella 
rantaan ulottuu kapea savivyöhyke ja itäosassa on moreenia. Saraturve jatkuu 
Vallonojan alajuoksulla aina lähes Sääksmäen tielle saakka, jolloin maalaji puron 
varressa muuttuu saveksi. Savi onkin yleisin maalaji suunnittelualueen peltoalueilla. 
Tuntusissa ja Viuhanjärven kohdalla sekä Arranperällä pellot ovat puron varrella 
saraturvetta. Haavanojan yläjuoksulla ja Kurjensuolla pellot sijaitsevat maalla, jossa 0,6 
m pinnasta on saraturvetta ja pohjamaa on savea. Peltoalueiden ulkopuolella maan 
korkeuserot kasvavat ja paikoitellen esiintyy kalliopaljastumia laajoista moreenialueista. 
Suunnittelualueen lounais- ja kaakkoisrajalla maaperä muodostuu karkeasta hiedasta ja 
sorasta. Suota tai soistuvia alueita on hyvin vähän. 
 
Vallonjärven valuma-alueella sijaitsee kaksi pohjavesialuetta. Valuma-alueen 
lounaisrajalla on luode-kaakkoissuunnassa kulkeva pohjavesialue, joka jakautuu 
kolmeen eri osaan. Pohjavesialue Rapolan Linnahaudasta luoteeseen on III-luokan, 
Linnahaudan ja Huittulanharjun välinen alue on I-luokan ja Huittulanharjusta kaakkoon 
on III-luokan pohjavesialue. Toinen pohjavesialue sijaitsee valuma-alueen 
kaakkoisrajalla. Se kuuluu pohjavesiluokitukseltaan III-luokkaan.    
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ALUEKUVAUS (liitteet 9-10) 
 
Vallonoja ja Arranoja 
 
Vallonojan ja Arranojan varrella on lähes 
koko matkalla peltoa. Maasto on alueella 
tasaista. Ainoastaan Arranojan alkuosalla 
on yläosastaan kaltevia peltolohkoja. 
Lohkot tasoittuvat kuitenkin ennen ojaa. 
Tasaisuudesta huolimatta alueella ei 
esiinny tulvia. Paikoitellen Vallonojan ja 
Arranojan varressa on tiheää pusikkoa. 
 
Lähellä Sääksimäen tietä, Vallonojan 
koillisrannalla, lohko viettää puroon koko 
matkaltaan. Suojakaista on paikalla avoin. 
Vallonoja luokitellaan vesistöksi 
Viuhanjärvestä eteenpäin. 
 
 
Haavanoja ja Hattianoja 
 
Haavanoja kulkee tasaisella peltoaukealla 
aina Kirstinharjulle saakka. Tällä kohtaa 
korkeuserot suurentuvat ja ojassa on 
koskipaikka. Ennen Hattianojan liittymistä 
Haavanojaan on Hattianjoen kummallakin 
puolella ojaa kohti viettävät pellot. 
Peltolohkot jatkuvat kaltevina aina 
Viuhantiehen saakka. Ojien yhtymisen 
jälkeen uoma katsotaan vesistöksi.    
 
Pohjavesialueet 
 
Kummallakin pohjavesialueella sijaitsee 
peltolohkoja. Valma-alueen lounaisrajalla 
olevalla pohjavesialueella on lisäksi peltoja 
varsinaisella pohjaveden 
muodostumisalueella.   

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen vesistöön 
viettävällä pellolla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). Vesistön 
varrella tulee olla ympäristötuen perustuen 
mukainen 3 metrin suojakaista Vallonojaan 
Viuhanjärvestä eteenpäin. 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen ojaan ja 
vesistöön viettävillä pelloilla (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). Vesistön varressa tulee olla 
ympäristötuen perustuen mukainen 3 
metrin suojakaista ojien yhtymäkohdan 
jälkeen. 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen pohjaveden 
muodostumisalueella (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta) ja muulla pohjavesialueella 
suositellaan mm. vähennettävän 
lannoitusta pohjavesialueen peltoviljely -
eritystuen avulla.  
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EHDOTUKSIA SUOJAVYÖHYKEKASVEIKSI   Liite 2 
 
 
Laji 

 
Tulva- ja 
kosteat 
niityt 

 
Kuivat 
niityt 

 
Riista-
pellot 

 
Metsälehmus (Tilia cordata) 
Raita (Salix caprea) 
Tervaleppä (Alnus glutinosa) 
Harmaaleppä (A. incana) 
Pihlaja (Sorbus aucuparia) 
Rauduskoivu (Betula pendula) 
Hieskoivu (B. Pubescens) 
Pähkinäpensas (Corylus avellana) 
Pohjanpunaherukka (Ribes rubrum) 
Mustaherukka (R. Nigrum) 
Taikinamarja (R. Alpinum) 
Metsäruusu (Rosa majalis) 
Orjanruusu (R. Dumalis) 
Koiranheisi (Viburnum opulus) 
Terttuselja (Sambucus racemosa) 
Kataja (Juniperus communis) 
Kuusi (Picea abies) 
 
Ruokohelpi (Phalaris arundinacea) 
Koiranheinä (Dactylis glomerata) 
Nurmirölli (Agrostis capillaris) 
Nurminata (Festuca pratensis) 
Punanata (F. rubra) 
Niittynurmikka (Poa pratensis) 
Nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis) 
Polvipuntarpää (A. geniculatus) 
Rantapuntarpää (A. aequalis) 
Timotei (Phleum pratense) 
Englanninraiheinä (Lolium perenne) 
Metsäpensasruis (Malope trifida) 
Hirssisara (Carex panicea) 
Ketoneilikka (Dianthus deltoides) 
Mäkitervakko (Lychnis viscaria) 
Viljatatar (Fagopyrum esculentum) 
Niittysuolaheinä (Rumex acetosella) 
Pelto-orvokki (Viola arvensis) 
Ketohanhikki (Potentilla anserina) 
Niittynätkelmä (Lathyrus pratensis) 
Valkomesikkä (Melilobus alba) 
Sinimailanen (Medicago sativa) 
Hunajakukka (Phacelia tanacetifolia) 
Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 
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