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ALKUSANAT 
 
Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmia on tehty valtakunnallisesti useille merkittäville 
maatalousvaltaisille alueille. Yleissuunnittelu on lähtenyt liikkeelle tarpeesta 
vähentää maataloudesta peräisin olevaa kuormitusta. Kyrösjärven reitillä 
maatalouden kuormituksen on todettu olevan valuma-alueesta riippuen 50-75 % 
(Krogerus ja Bilaletdin 1994).  
 
Kyrösjärven reitillä suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu aloitettiin vuonna 2002 
Viljakkalan, Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Parkanon alueilla. Samanaikaisesti 
suojavyöhykkeiden yleissuunnittelun kanssa on käynnissä useita hankkeita 
Kyrösjärven reitillä. Seurantatutkimuksessa selvitetään kuormituksen nykyistä 
suuruutta ja verrataan sitä vuoden 1992 tasoon. Lisäksi  Ikaalisissa, Viljakkalassa, 
Parkanossa ja Kihniössä on käynnissä hajakäsi -hanke. Siinä määritellään kunnan 
alueella alueelliset jätevesienkäsittelyvaatimukset. Vaatimustasoon vaikuttaa 
erityisesti kuormitukselle herkkien vesistöjen läheisyys. Vastaava hanke on tehty 
Hämeenkyrössä. Kaikilla hankkeilla tähdätään vesistöön kohdistuvan kuormituksen 
vähentämiseen ja siten alueellisesti veden laadun paranemiseen.  
 
Yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdyt maastotyöt teki Hämeenkyrön, 
Viljakkalan ja osittain Ikaalisten alueella suunnittelija Heidi Heino sekä Parkanon ja 
osittain Ikaalisten alueella suunnittelija Mira Heiskanen. Työtä ohjasi insinööri 
Hannu Arvonen. Yleissuunnitelman laatimisen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö 
sekä alueen kunnat. 
 
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 sekä Nuutajärven, Jalannin, Lontilanjoen ja Vallonjärven valuma-
alueille.    
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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 ne 
vähentävät valtaojien, purojen, jokien ja ranta-alueiden liettymistä ja 
kunnostustarvetta.  
 
Yleissuunnitelmassa suojavyöhykkeiden perustamista 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. Ympäristötuen pakollinen toimenpide edellyttää pientareen 
jättämistä. Piennarta ei tarvitse niittää. Jos se niitetään, niittojätettä ei tarvitse korjata, 
mutta sen saa hyödyntää. 
 
Suojakaista on pellolle puron tai muun vesistön varteen sekä talousvesikaivojen 
ympärille jätettävä, vähintään 3 metriä leveä (enintään 7 metriä), monivuotisen 
kasvillisuuden peittämä yhtenäinen alue. Ympäristötuen pakollinen toimenpide 
edellyttää suojakaistan jättämistä. Suojakaistaa ei tarvitse niittää, mutta jos se niitetään, 
tulee niittojäte korjata pois. Niittojätteen saa hyödyntää. 
 
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 pohjavesialueella sijaitsevalle pellolle. Suojavyöhyke on 
vapaaehtoinen erityistukimuoto. 
 
Pientareen, suojakaistan ja suojavyöhykkeen leveys mitataan pellon ja luiskan 
taitteesta. 
 



 8

2  SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 
 
Kyrösjärven reitin suojavyöhykkeiden yleissuunnittelualue sijaitsee Hämeenkyrön, 
Viljakkalan, Ikaalisten ja Parkanon alueella noudattaen pääasiassa Kyrösjärveen 
laskevien vesistöalueiden rajoja (liite 1). Kaikkiaan Kyrösjärveen laskevia 
vesistöalueita on seitsemän (taulukko 1). Näistä suunnittelualueen ulkopuolella on 
kokonaan Jämijärven vesistöalue (35.54) ja osittain Parkanonjärven alue (35.53), 
Aurejärven  vesistöalue (35.57) sekä Sipsiönjärven vesistöalue (35.58). Muut 
vesistöalueet ovat kokonaan tai lähes kokonaan suunnittelualueella. Rajauksesta 
poikkeaminen johtui lähinnä alueen mahdollisten peltojen hajasijoittuneisuudesta ja 
siten pienestä peltopinta-alasta. Kaikkiaan suunnittelualueen pinta-ala on 1670 km2.  
 
Suunnittelualue sijaitsee kolmessa eri maisemamaakunnassa Suomenselällä, 
Lounaismaalla ja Hämeen viljely- ja järvimaalla. Lounaismaa ja Hämeen viljely- ja 
järvimaa on lisäksi jaettu pienempiin seudullisiin osiin siten, että Lounaismaasta 
suunnittelualueeseen kuuluu Pohjois-Satakunnan järviseutu ja Hämeen viljely- ja 
järviseudusta Keski-Hämeen viljely- ja järviseutu. (Haapanen ja Heikkilä 1992).  
 
Suunnittelualueen eri valuma-alueet poikkeavat maankäytöllisesti suuresti toisistaan 
(taulukko 1). Eniten peltoja on prosentuaalisesti katsottuna Jämijärven vesistöalueella 
(35.54) ja pinta-alana tarkasteltuna Kyrösjärven alueella (35.52). Sekä 
prosentuaalisesti että pinta-alallisesti tarkasteluna voidaan todeta Kyrösjärven alueen 
ja Jämijärven vesistöalueen olevan Kyrösjärven reitin maatalousvaltaisimpia alueita. 
Seuraavaksi eniten peltoja on Parkanonjärven alueella. Vähän pinta-alallisesti peltoja 
on Kuivasjärven ja Sipsiönjärven vesistöalueilla. Aurejärven vesistöalueella on pinta-
alallisesti paljon peltoa, mutta koska valuma-alueen pinta-ala on suuri jää 
peltoprosentti pieneksi. Tarkemmat valuma-alueittaiset kuvaukset ovat luvussa viisi.  
 
Taulukko 1. Suunnittelualueen maankäyttö prosentteina 2. jakovaiheen mukaisten 
valuma-alueiden mukaan. 
 Yhteensä, 

km2 
Vesi, % Pelto, % Metsää  

kangasma
alla, % 

Metsää  
turvemaal
la, % 

Avosuot, 
% 

Muut, % 

Kyrösjärven  
alue (35.52) 

581 18 18 55 8 0,5 0,5 

Parkanonjärven 
alue (35.53) 

550 8 11 60 19 0,8 0,7 

Jämijärven  
vesistöalue (35.54) 

388 4 21 53 20 3 0,2 

Kovesjoen  
vesistöalue (35.55) 

225 3 10 55 29 3 0 

Kuivasjärven  
vesistöalue (35.56) 

172 6 8 55 30 0,2 0,2 

Aurejärven  
vesistöalue (35.57) 

444 10 5 65 20 0,8 0,1 

Sipsiönjärven  
vesistöalue (35.58) 

268 7 5 72 16 0,05 0,06 

 
Suunnittelualueella on useita maisemallisesti ja kulttuurillisesti tärkeitä kohteita: 
Ikaalisissa Kilvakkala-Viljalan kulttuurimaisema, Ikaalisten kirkonseutu, Kalmaan 
kulttuurimaisema, sekä Iso-Röyhiön ja Luhalahden kylät ja kulttuurimaisemat, 
Hämeenkyrössä Osaran kartano ja kulttuurimaisema sekä Kyröskosken 
teollisuusympäristö, Viljakkalassa Haverin kaivos sekä Kirkkojärven 
kulttuurimaisema, Parkanossa Viinikanjoen ja Linnankylän kulttuurimaisemat sekä 
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Parkanon kirkko ympäristöineen. (Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmä ja 
Pirkanmaan liitto 1997, 1998).  
 
Maisemallisten ja kulttuurillisten arvojen lisäksi suunnittelualueella on useita 
suojelualueita. Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluu Parkanossa Rengassalo ja 
Isonkivenneva. Lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluu Vähäjärvi Ikaalisissa sekä 
Alhonlahden, Lippaanlahden, Paskolahden ja Hiiroistenjärven muodostama 
kokonaisuus Viljakkalassa. Harjujensuojeluohjelmaan kuuluu Hämeenkangas 
Ikaalisissa. Parkanossa on lisäksi Häädetkeitaan itäpuoliset suot sekä Puurokeidas 
soidensuojeluohjelmassa ja Kaidetvedet rantojensuojeluohjelmassa.        

 

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.  
 
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 
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(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 
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 
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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. 
 
(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. 
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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) 

 
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) 
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�� 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 Pohjavesialueiden 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 
�� 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 
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�� 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 30.5. 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 
 
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. 
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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.  
 
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. 
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(Mukailtu julkaisusta Hyvät viljelymenetelmät 1993). 
 

4 SUOJAVYÖHYKKEIDEN YLEISSUUNNITTELU 
 
4.1 Laatiminen 
 
Suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu aloitettiin tiedottamalla hankkeesta 
paikallislehdissä sekä alueen kuntien ja kaupunkien yleisillä ilmoitustauluilla. Lisäksi 
maaseutuviranomaiselle lähetettiin suunnittelualueesta kartat. Viljelijät saivat tutustua 
suunnittelualueeseen käydessään maaseutuviranomaisen luona. Tämä todettiin varsin 
hyväksi tavaksi tiedottaa hankkeesta kohderyhmälle. 
   
Maastotarkastelut tehtiin kesällä 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 ja hoitoa. Muulla pohjavesialueella suositeltiin erityistukea 
pohjavesialueiden 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 suunnitelman yhteydessä esiin tullut 
suojavyöhyketarve sekä vesistöjen läheisyydessä sijaitsevat inventoidut 
perinnebiotoopit, monimuotoisuus tai maisema-alueet ja pohjavesialueet. Lisäksi on 
tehty merkintä maastokäyntien aikana esiin tulleista mahdollisista perinnebiotoopeista 
tai maisema- ja monimuotoisuuskohteista. Suunnitelmakarttojen merkinnät ovat 
inventoituja kohteita sekä pohjavesialueita lukuun ottamatta viitteellisiä. 
Suunnitelmakartat on esitetty mittakaavassa 1:25 000 (karttaliitteet 4-28). Liitteessä 3 
on esitetty karttaliitteiden numerointi. Aluekuvaukset on tehty valuma-alueittain 
alkaen Kyrösjärven lähialueesta ja seuraten valuma-aluenumeroinnin järjestystä.  
 
Suunnitelmassa ei ole annettu tarkempia leveyksiä yksittäisille 
suojavyöhykekohteelle vaan merkinnät on tehty yleissuunnitelmaluonteisesti. 
Suojavyöhykesuositus merkitään kartalla suojavyöhyke tarpeellinen. 
Suojavyöhykkeen leveys on erityistuki-sopimushakemusta 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. 
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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. Lisäksi merkinnässä on huomioitava, 
että yksittäisen peltolohkon jo olemassa olevaa suojakaistaa ei ole huomioitu vaan 
merkintä on tehty uomakohtaisesti.  
 

5 KUVAUS JA TOIMENPIDESUOSITUKSET ALUEITTAIN 
 
5.1 Kyrösjärven alue (35.52) 
 
5.1.1 Kyrösjärven lähialue (35.521)  
 
5.1.2 Heittolanlahden ympäristö  
 
Kyrösjärven Heittolanlahteen laskee Vääräjoen kautta vesiä laajoilta yläpuolisilta 
vesistöalueilta. Heittolanlahden kautta Kyrösjärveen tulevat Parkanonjärven alueen 
(35.53), Kuivasjärven vesistöalueen (35.56) ja Aurejärven vesistöalueen (35.57) 
vedet. Yhteensä näiden valuma-alueiden pinta-ala on 1 166 km2. Näiden valuma-
alueiden lisäksi Heittolanlahden Jouttulahteen laskee pienemmän Vähäjärven 
vesistöalueen (35.526) vedet. Toisin sanoen Kyrösjärven Heittolanlahteen saapuu 
vesiä pohjoisesta aina Kihniön Nerkoonjärveen laskevista joista saakka ja Parkanon 
Ylinenjärveen laskevista joista saakka sekä idästä aina Aurejärven itäpuolella 
olevasta Kurun Iso Mustajärvesta asti. Suurimmat järvet Kyrösjärven Heittolanlahden 
yläpuolisilla valuma-alueilla yleissuunnittelualueella ovat Parkanonjärvi, Vuorijärvi, 
Kuivasjärvi, Linnanjärvi, Vahojärvi ja Leppäsjärvi ja osittain Aurejärvi sekä 
yleissuunnittelualueen ulkopuolella Kihniön Kankarinjärvi ja Nerkoonjärvi.      
 
Heittolanlahden lähialue on lähes kauttaaltaan viljeltyä. Kyrösjärven lähialueella 
(35.521) on valuma-alueen pinta-alasta 20 prosenttia peltoja (Maanmittauslaitos 
1998) ja tämä luku kuvaa hyvin myös Heittolanlahden ympäristöä. Varsinkin 
Heittolan sekä Miettisten ja Kalliokielen kylien kohdilla pellot levittäytyvät laajoille 
alueille Kyrösjärven rannasta nähden.  
 
Heittolanlahdella huomaa järvenlaskun vaikutuksen maisemaan. Järven läheisyydessä 
olevat rantapellot ovat vanhaa järven pohjaa ja siten hyvin tasaisia. Kauempana 
rannasta kohoavat vanhan järven rannat jyrkkinä rinteinä. Heittolanlahden rannoilla ei 
enää nykyään esiinny merkittäviä tulvia. Vain muutamalle rantapellolle annettiin 
suojavyöhykesuositus tulvan takia. Koska suurin osa Heittolanlahden rantapelloista 
on tasaisia eikä tulvia esiinny,  pääosalle rantapelloista riittävät nykyiset suojakaistat 
tai luontaiset suojavyöhykkeet. Tällaisia alueita ovat Pitkälahden, Heittolanlahden 
koko Itärannan, Koirilammen, Tukonsaaren ja Kiialan kylän rantapellot. Sen sijaan 
Heittolanlahden alueen pitkät valtaojat ja purot kulkevat usein loivien tai 
jyrkkärinteisten peltojen välistä. Muutamassa kohdin suojavyöhykesuositus 
Heittolanlahden alueella annettiin myös eroosioherkän maalajin johdosta. 
 
Heittolanlahden lähialueilla sijaitsevat Tevaniemen (I-luokka) ja Soukonmäen (III-
luokka) pohjavesialueet.  
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ALUEKUVAUS 
 
Pakurinniemi (liite 6) 
Heittolanlahden suun länsipuolella sijaitse-
van Pakarinniemen tasaisen pellon 
maaperä on erittäin eroosioherkkää. 
Kyrösjärven aallot ovat syövyttäneet 
vuosien mittaan pellon rantaa jo usean 
metrin verran. Tällä hetkellä pelto on 
kesannolla. Rannassa kasvaa vain 
harvakseltaan nuorta puustoa.   
 
Nurmilahden Haapaniemen puoleinen 
ranta (liite 5) 
Osa Nurmilahden länsirannan pelloista on 
alavia  ja ne jäävät tulvan alle keväisin 
muutamien metrien matkalta. Näitä 
tasaisia peltoja viljellään. Ranta on 
kasvillisuudeltaan avoin, mutta vedessä on 
leveälti vesikasveja.  
 
Jouttulahti (liite 5) 
Osa Jouttulahden pelloista on 
kasvillisuudeltaan avoimia ja hyvin alavia. 
Tulvan alle jää sekä laidun että viljeltyä 
peltoa. Näille pelloille tulva nousee joka 
kevät ollen paikoin jopa hyvinkin laaja-
alainen. Muilla alueen pelloilla on joko 
tiheä pajukko rannassa, minkä yli tulva ei 
tule tai pellot eivät jää kevättulvan alle.   
 
Vähäjärvestä Heittolanlahden 
Jouttulahteen laskevan puron on vesistö. 
 
 
Vääräojan suu (liite 6) 
Vääräojan suuosan rantalaitumet tulvivat 
keväisin. Laidun on kesälläkin erittäin 
märkä. Vääräojan rannassa on osittain 
harvaa puustoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vääräojan suulta kohoaa Heittolantielle 
alue, jossa on rannassa rantalaidunta, 
keski-osassa laidunnettua metsikköä ja tien 
lähellä kuivempaa, kallioista laidunta. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen eroosioher-
källe pellolle, jos pelto otetaan viljelykseen 
(tuki suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivilla 
pelloilla (tuki suojavyöhykkeen perustami-
sesta ja hoidosta). Peltolohkot ovat niin 
kapeita, että tukea voi hakea koko 
peltolohkolle.  
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivissa kohdissa (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Vesistön varrella olevilla pelloilla tulee olla 
3 metrin suojakaista. 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivissa kohdissa (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). Varsinkin kun laidunalue on jo 
luonnostaan osittain kosteaa, tulisi laidun 
rajata siten, etteivät laiduneläimet pääsee 
lainkaan kostealle osalle. Tämän lisäksi 
alue olisi rajattava siten, että eläimet 
pääsevät juomaan vain rajoitetusta paikasta 
joenrantaa. Juomapaikkaa olisi lisäksi 
suositeltavaa vaihtaa ylilaidunnuksen 
merkit havaittaessa.  
 
Vääräojan suun yläosan kallioiset alueet 
sekä kuiva, harva puustoinen osa rannasta 
voisivat soveltua perinnebiotoopiksi niiden 
edustamien niityn ja rantalaitumen johdosta 
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Alueella laidunnetaan tällä hetkellä 
hevosia ja nautoja. Rannassa on harvaa 
puustoa ja kasvillisuus on matalaa. Ranta 
on osittain kosteampaa, laidunnukseen 
huonommin soveltuvaa aluetta.  
 
Luoto (liite 6) 
Vääräojan suun itäpuolella olevalla 
Luodolla on Heittolanlahden rannassa 
alavia peltoja, joille nousee vuosittainen 
kevättulva. Rannassa on melko kapea 
pusikkoinen suojavyöhyke. Peltojen 
kasvillisuudessa näkyy kesälläkin lohkojen 
kosteus.   
 
Kotaoja (liite 6) 
Kotaoja laskee Alinen Kotajärvestä Heit-
tolanlahden Kankaansuunlahteen. Alinen 
Kotajärveen laskee edelleen oja Majalam-
mesta. Alinen Kotajärven vedenpintaa 
säännöstellään padolla, joka sijaitsee 
Kotaojan suulla. Tämä pato vaikuttaa 
myös Kotaojan veden määrään. Ainakin 
aiemmin Kota-ojassa on ollut kaloja. 
Pellot ojan varrella ovat tasaisia. Osa ojan 
varrella olevista pelloista sijaitsee 
pohjavesialueella. Ojan pientareella kasvaa 
tiheä pajukko. Kotaoja luokitellaan 
vesistöksi. 
 
Kiljunoja (liite 4) 
Kiljunoja laskee Ahvenlammista Kankaan-
suunlahden eteläpuolelle. Pellot ovat 
varsinkin Keski-Alaruusin, Ala-Ruusin, 
Mäkisen ja Laurilan tilojen kohdilla 
jyrkkiä. Pellot eivät tasoitu ennen ojaa. 
Kiljunojassa on tehty perkausta vuoden 
2002 keväällä, jotta pellot tukospaikkojen 
kohdilla ja yläjuoksulla pysyisivät kuivina. 
Keski-Alaruusin kohdalla ojan varressa on 
kapea ja tiheä pajukko. Sen sijaan muilla 
jyrkillä kohdilla pientareet ovat avoimia. 
 
Miettisissä virtaava valtaoja (liite 4) 
Miettisissä virtaava valtaoja alkaa Kiima-
niitulta ja laskee Aureenloppiin. Aluksi oja 
virtaa metsässä, mutta valtaosan 
matkastaan se kulkee laajojen peltojen 
läpi. Pellot valtaojan varrella ovat lähes 
kokonaan viljan viljelyksessä. Valtaojan 
keskivaiheilla peltojen rinteet ovat pitkät ja 
samalla jyrkät, eivätkä tasoitu ennen 
valtaojaa. Näillä kohdin valtaojassa on 

(tuki perinnebiotoopin hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivilla 
pelloilla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 
ympäristötuen perustuen mukainen 3 
metrin suojakaista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke suositellaan perustettavaksi 
usealle jyrkällä peltolohkolle Kiljunojan 
varteen, joilla luontainen suojavyöhyke on 
kapea (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen Miettisissä 
virtaavan valtaojan jyrkimpien 
peltolohkojen kohdilla  (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
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myös pienialainen pajukkoalue. Muuten 
valtaojan varrella peltojen rinteet ovat 
loivia ja ehtivät tasoittua ennen valtaojaa 
tai pellot ovat tasaisia. Kasvillisuus 
valtaojan varrella on avointa.  
  
Pitkälahteen laskeva valtaoja (liite 4) 
Pitkälahteen virtaava valtaoja saa alkunsa 
Ruuhimäen pohjoispuolelta. Metsäosuuden 
jälkeen valtaoja mutkittelee peltoalueen 
läpi. Pellot ovat pääosin viljan 
viljelyksessä, mutta alueella on myös 
nurmi- ja kesantopeltoja. Rinteen tilan 
kohdilla valtaojaan yhtyy myös kaksi 
muuta ojaa. Vasta Rinteen tilasta eteenpäin 
oja luokitellaan valtaojaksi. Pellot ennen 
seuraavaa metsäosuutta ovat hyvin jyrkkiä 
ja pitkärinteisiä. Valtaojan pientareilla ei 
kasva pajukkoa eikä puustoa jyrkillä 
kohdilla.  

 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
valtaojanvarsipelloilla, joiden edessä 
luontainen suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 

5.1.2.1 Kovelahden ympäristö 
 
Kyrösjärven Kovelahteen tulee Kovesjoen vesistöalueen (35.55) valuma-alueiden 
vedet Kovesjokea pitkin. Tämän kokonaisuuden lisäksi Kovelahteen laskee kolmen 
yksittäisen osavaluma-alueen vedet. Näitä osavaluma-alueita ovat Pihnarinluoman 
vesistöalue (35.524), Kokemusjoen vesistöalue (35.525) sekä Villinojan vesistöalue 
(35.523). 
 
Kovelahden rannat ovat sekä peltojen että metsän kohdilta monin paikoin hyvin 
jyrkät. Kovelahden rannat on lähes kokonaan viljeltyjä ja viljelykset ovat 
levittäytyneet etäälle lahden rannoista. Varsinkin Kovelahden länsiranta on lähes 
kauttaaltaan viljeltyä. Kuitenkin monin paikoin pellot eivät ulotu aivan rantaan vaan 
välissä on yli tai lähes 20 metrin levyinen luontainen suojavyöhyke. Luontainen 
suojavyöhyke on pääosin puustoista metsikköä ja vain yhdessä tapauksessa avoin 
tulvan vaivaama rantaniitty. Itärannan eteläosassa pellot ovat erittäin jyrkkiä, mutta 
peltojen ja rannan välillä on riittävät luontaiset suojavyöhykkeet. Muuten itä- ja 
pohjoisrannalla rantapellot ovat tasaisia. Näissäkin tapauksissa peltojen rannoilla on 
riittävät, leveät luontaiset suojavyöhykkeet. Yleisesti ottaen Kovelahden rantapellot 
ovat vain laitumien kohdilta avoimia, muuten rannat ovat metsittyneet tai pajuttuneet 
melko leveälti. Tulvia Kovelahden rantapelloilla ei juurikaan esiinny. Vain muutama 
kohde sai suojavyöhykesuosituksen tulvan takia. Kovelahden itäpuolella 
Tuhkurinojan lähialueet ovat myös laajasti viljeltyjä.    
 
Kovelahden rannoilla ja vedessä kasvaa niukasti vesikasvillisuutta. Kuitenkin 
erityisesti Kovesjoen, Kokemusjoen ja Villinojan suilla kasvillisuutta on runsaasti. 
 
Soita Kovelahden ympäristössä, Kyrösjärven lähivaluma-alueella, on lähinnä 
Kovelahden länsipuolella Unnan- ja Luomansuunnevat sekä Tuhkurinojan latva-
alueilla olevat suoalueet. Kovelahden kummallakin rannalla on melko runsaasti 
asutusta rannalla kiertävien teiden läheisyydessä.  
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Kovelahden lähialueilla sijaitsee yksi inventoitu perinnemaisema. Kallionkielen 
kylässä, Kotamäenperällä on Ojalan metsälaidun perinnemaisematyyppinä niitty ja 
metsälaidun.  (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999). 
 
ALUEKUVAUS 
 
Mansolahti (liite 5) 
Mansolahden länsirannalla on erittäin 
pitkärinteinen ja jyrkkä laidunpelto. 
Rantavyöhyke on tasainen ja se on 
erikseen aidattu ja sillä laidunnetaan 
ajoittain vain muutamaa hevosta. 
Kevättulva kuitenkin nousee tälle kapealle, 
10-15 metrin levyiselle, osalle, jolloin 
mahdolliset sulamisvedet voivat päätyä 
pitkältä rinteeltä järveen. Kasvillisuus on 
avointa koko peltolohkon kohdalla. 
 
Edelliseltä kohteelta sekä etelään että 
pohjoiseen oleville peltolohkoille nousee 
kevättulva. Tulvivilla kohdilla ranta on 
kasvillisuudeltaan avointa. 
 
Mansolahden itärannalla on alava 
viljelyksessä oleva peltolohko tien 
alapuolella. Alavuuden takia pelto kärsii 
kevättulvasta ja vettymisestä. 
 
Kovelahden rannat (liite 7) 
Kovelahden länsirannan keskivaiheilla, 
Rantamaan tilasta koilliseen on 
havumetsäsaareke, jota on laidunnettu 
naudoilla kesään 2001 asti. Laidunnuksen 
merkit näkyivät vielä alueella. Alueella 
kasvaa mm. katajia. 
 
Vähäniemen tilan kohdalla Kovelahden 
länsirannalla on laidunpeltoja, joiden 
profiilit ovat paikoin loivia ja paikoin 
myös jyrkkiä. Peltojen rinteet ovat erittäin 
pitkät. Laiduntamisen takia suojakaistat 
ovat paikoin avoimet. Kohteen eteläosassa 
suojakaistalla kasvaa harvaa pajukkoa. 
Keväiset tulvat nousevat suojakaistalle.  
 
 
 
Edellisiltä pelloilta Kovesjoelle päin jää 
tien ja rannan väliin pieni alava tasainen 
peltolohko, jota vaivaavat tulvat ja 
vettyminen. Peltolohkon edusta on avoin. 
 
 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
pitkärinteisillä järvenrantapelloilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivissa kohdissa (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla vettyvissä ja tulvivissa kohdissa 
(tuki suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Havumetsäsaareke voisi soveltua perinne-
biotoopiksi sen edustaman metsälaitumen 
johdosta (tuki perinnebiotoopin hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
pitkärinteisillä järvenrantapelloilla, joiden 
edessä on vain suojakaista ja joiden suoja-
kaistoille nousee tulvat keväisin (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). Laidun olisi hyvä rajata siten, 
etteivät laiduneläimet pääse veteen kuin 
ainoastaan juomapaikalta. Juomapaikkaa 
olisi myös hyvä siirtää, jos rannassa 
havaitaan ylilaidunnuksen merkkejä. 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
tulvivilla ja vettyvillä pelloilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). Peltolohko on niin pieni, että 
tukea voi hakea koko peltolohkolle.  
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Kylmälahti (liite 7) 
Kylmälahden itärannalla Kovelahden 
pohjoisosissa on teiden välissä melko pieni 
jyrkkärinteinen viljapelto. Pellon profiili 
ehtii hieman tasoittua ennen suojakaistaa. 
Suojakaista on noin kolmen metrin 
levyinen ja paikoin hieman leveämpikin. 
Suoja-kaistalla kasvaa melko tiheästi puita 
ja pajuja.   
 
 
Myllyoja (liite 7) 
Myllyoja saa alkunsa Unnan- ja Luoman-
suunnevoilta. Pellot Myllyojan varrella 
ovat tasaisia, paitsi Isotalon tilan 
alapuolella pelto on kalteva. Profiili 
kuitenkin ehtii tasoittua melkein kokonaan 
ennen valtaojaa. Maaperä ojan varrella on 
kuitenkin eroosioherkkää ja pientareessa 
oli havaittavissa muutamia sortumakohtia.  
 
Tuhkurinoja (liite 7) 
Tuhkurinoja on pitkä ja sen valuma-alue 
on yli 10 km2. Tuhkurinoja saa alkunsa 
Vähä Särkijärvestä. Puro mutkittelee 
Heinämäen tilan jälkeen lähes koko 
matkan peltoaukeiden lävitse. Mattilan 
tilan eteläpuolella pellot ovat erittäin 
alavia ja tasaisille ja pelloille nousee 
kevättulva kummallakin rannalla. Tulvan 
kohdalla puron luiskissa kasva jonkin 
verran pajukkoa. 
 
Tuhkurinojan varrella Kulopalonmäen 
tilasta luoteeseen puron mutkassa olevat 
lyhytrinteiset nurmipellot viettävät jyrkästi 
puroon. Puron varsi on kasvillisuudeltaan 
avoin.  
 
Tuhkurinoja luokitellaan puroksi. 
 
 
Peltoniemen tila (liite 5) 
Kovelahden maantiesillan eteläpuolella, 
Kyrösjärven selkäalueella on erittäin 
jyrkkä peltolohko Peltoniemen tilan 
kohdalla. Suojakaista on riittämätön. 
Suojakaistalla kasvaa paikoitellen pajua. 

 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
peltolohkoilla, joiden luontainen suoja-
vyöhyke ei ole riittävän leveä (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen 
eroosioherkän maalajin kohdalla 
peltolohkolla, jolla on avoin piennar (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
peltolohkoilla tulvissa kohdissa (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
pelloilla, joiden edessä luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
Vesistön varrella olevilla pelloilla tulee 
olla 3 metrin suojakaista. 
 
 
Suojavyöhykkeen perustaminen on erittäin 
tärkeää (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta).  

5.1.2.2 Kelminselkä, Uuraslahti ja Karttu 
 
Kelminselän rannat ovat lähes kauttaaltaan maatalouden piirissä, vaikkakin vapaa-
ajan asutus on rannoilla voimakkaasti lisääntynyt. Ominaista Kelminselän 
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rantapelloille on, että järven läheisyydessä pellot ovat melko tasaisia, vanhan 
järvenpohjan aluetta, kun taas kauempana pellot kohoavat jyrkkinä rinteinä ollen 
vanhan järven rantavyöhykettä. Peltojen tasoittuminen lähellä rantaa vähentää 
merkittävästi alueen suojavyöhyketarvetta. Pellon omistajien ja viljelijöiden mukaan 
peltojen tulvaherkkyys on olennaisesti pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden 
aikana ja vain erittäin pahoina tulvavuosina pelloille aiheutuu vettymishaittoja.     
 
Kelminselän valuma-alue rajoittuu etelästä laajaan harjualueeseen, Vatulanharjuun. 
Vatulanharjulla on sekä I- että II-luokan pohjavesialueita. Vatulan kylän kohdalla 
pohjavesialue on I-luokassa muuttuen noin Tampinkankaalta länteen ja 
Laiteenkulman tilalta itään II-luokan pohjavesialueeksi. Varsinaisella pohjaveden 
muodostumisalueella ei ole peltoja, mutta muodostumisalueen ja pohjavesialueen 
rajan välissä on peltoa 50 ha. Muita pohjavesialueita alueella on Kilvakkalan ja 
Teikankaan I-luokan pohjavesialueet. Kilvakkalassa on muodostumisalueen ja 
pohjavesialueen rajan välissä 50 ha ja Teikankaalla 5 ha peltoa. Näille pelloille ja 
pellon osille on suositeltu soveltuvin osin pohjaveden peltoviljely -erityistukea. 
Peltolohkot saattavat osittain ulottua pohjavesialueen ulkopuolelle. 
 
Uuraslahdella peltoja on ainoastaan Joensuunlahden ympäristössä sekä muutama 
lohko Kartun pohjoisosassa. Joensuunlahden pohjukassa on pengerretty rantaa. Tämä 
estää veden nousemisen pellolle.    
 
Kartussa peltoja on erityisesti alueen eteläosassa. Peltolohkojen ja järven välissä on 
kuitenkin lähes kauttaaltaan vapaa-ajan asunto -vyöhyke, joka toimii luontaisena 
suojavyöhykkeenä.   
 
Kilvakkalassa, Viljalan eteläpuolella sijaitsee inventoitu perinnemaisema, Lindbergin 
mäki perinnemaisematyyppinä niitty, keto, haka, metsälaidun ja rantaniitty (kts. 
tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999). Perinnemaiseman arvoon 
vaikuttaa erityisesti sen maisemallinen merkittävyys, monipuolisuus, muinaisjäännös, 
uhanalainen kasvilaji: saunionoidanlukko ja uhanalainen kasvillisuustyyppi: 
kangasketo (arvoluokka M). 
 
ALUEKUVA 
 
Palinperänlahti (liite 8) 
Palinperänlahden itäpuolella ja lahden 
pohjukassa on hevoslaitumena toimiva 
rantapelto. Pelto on profiililtaan viettävä 
suoraan järveen. Rannassa on tiheä vesi-
kasvillisuus muuten ranta on avoin. 
 
Ruuhenpohja (liite 8) 
Ruuhenpohjassa on laaja, alava tulvaniitty. 
Keväällä vesi ulottuu jopa 100-200 metrin 
päähän maalle. Alue on osittain 
viljelyksessä huolimatta viljelyn 
hankaluudesta. Alueilla, joita ei pyritä 
viljelemään kasvaa tiheä pajukko.       
 
Emonpohja (liite 8) 
Emonpohjassa, Jyllinjoen suulla, on pitkä 
ja kapea Varissaarennokka, joka on 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen viettävällä 
rantapellolla (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alueella 
niillä kohdin, joissa tulva yltää pellolle 
saakka (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen Varissaaren-
nokassa, jos otetaan aktiiviseen viljelyyn 
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kokonaan viljelty. Se on keskeltä 
korkeammalla ja siten pellot viettävät 
kummaltakin puolelta. Tällä hetkellä lohko 
on nurmella. Jos alue otetaan aktiiviseen 
viljelyyn tulee nokan ympäri perustaa 
suojavyöhyke.  
 
Ennen nokkaa Jyllinjoen etelärannalla 
kohoaa rinne jyrkkänä. Se on ollut pitkään 
viljelemättä ja käytetty lähinnä lampaiden 
laitumena. Osana laidunta on käytetty 
myös Emon-pohjan kaakkoisrantaa.  
 
Nuottaojansuulta pohjoiseen (liite 8) 
Aluetta käytetään karjan laitumena. 
Rannat ovat täysin avoimet ja rannan 
mataluudesta johtuen vesi nousee ajoittain 
maalle. Rannassa on paikoitellen 
havaittavissa maan syöpymistä, mikä 
osittain aiheutuu kasvillisuuden 
puuttumisen aiheuttamasta eroosiosta. 
Myös laitumella, lähellä rantaa, on 
paikoitellen kasvillisuus kulunut pois.   
 
Salminsilta (liite 9) 
Salmensillan vieressä, länsirannalla, on 
laidunnuksessa oleva peltolohko. Karjan 
laiduntaessa järveen on rantaan 
muodostunut vyöhykkeellisyyttä, jolla on 
maisemallista arvoa. Peltolohkon 
eteläpuolella metsä on toiminut kauan 
laitumena.   
 
Törmän tila (liite 9) 
Törmän tilan kohdalla, lähellä Ikaalisten 
kylpylää, on erittäin jyrkästi ojaan 
viettävät peltolohkot. 
 
Karttu (liite 9) 
Kartussa, Seppälän tilasta pohjoiseen, on 
laidunnettavalla alueella vanhaa kiviaitaa 
pitkän matkaa.   
 
 
 
Uuraslahden länsiranta (liite 5) 
Länsirannalla pellot ovat pitkärinteisiä ja 
varsinkin yläosastaan kaltevia. Osalla 
lohkoista on leveä luontainen 
suojavyöhyke osalla leveä suojavyöhyke 
puuttuu ja suojakaista on avoin. 
 

(tuki suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta).  
 
 
 
 
 
Laidunalueet voivat soveltua 
perinnemaisemaksi. Tarkempi inventointi 
on kuitenkin tarpeen (tuki perinnebiotoopin 
hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen koko 
laidunnettavalla alueella (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
Laidunnettava ranta voisi soveltua 
maisemakohteeksi. Tarkempi inventointi 
on kuitenkin tarpeellinen (tuki maiseman 
kehittämiseksi ja hoidoksi).  
 
 
 
 
 
Suojavyöhykkeen perustaminen on erittäin 
tarpeellinen (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta) 
 
 
Kiviaita ja sen läheisyys voisivat soveltua 
perinne tai maisemakohteeksi. Tarkempi 
inventointi on kuitenkin tarpeellinen (tuki 
maiseman kehittämiseksi ja hoidoksi tai 
perinnebiotooppi sopimus) 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen vesistöön 
viettävällä peltolohkolla, jossa on 
ainoastaan avoin suojakaista (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta).  
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5.1.2.3 Kyrösjärven eteläosa  
 
Kyrösjärven eteläosassa rannat ovat valtaosin vakituisen- ja vapaa-ajan asutuksen 
piirissä. Eteläosan itärannalla on peltoja on erittäin vähän. Tämä johtuu luultavimmin 
alueen mäkisyydestä ja toisaalta maaperän moreenivoittoisuudesta. Asutusvyöhyke 
järven rannassa aiheuttaa sen, että peltovaltaisillakin alueilla pellot sijaitsevat vasta 
kauempana rannasta. Eniten peltoja Kyrösjärven eteläosassa on Osarassa, Sikurissa ja 
Kolkossa. Kolkossa asutuksen määrä rannoilla selvästi vähenee. Siellä pellon ja 
vesistön välissä on kuitenkin leveä, luontainen kasvillisuusvyöhyke eikä 
suojavyöhyketarvetta siten esiinny.  
 
Kyrösjärven eteläosan etelä- ja lounaisrannalla on Mannanmäen I-luokan 
pohjavesialue. Varsinaisella muodostumisalueella ei ole peltoa, mutta 
muodostumisalueen ja pohjavesialueen välillä on useita peltolohkoja erityisesti 
Järvenkylässä ja Kostulassa. Näille lohkoille on soveltuvin osin suositeltu 
pohjavesialueiden peltoviljely -erityistukea.  
 
Kolkossa, Läkeenlahden länsirannalla, sijaitsee inventoitu perinnemaisema, Kummun 
haka perinnemaisematyyppinä haka, rantaniitty ja niitty, arvoluokka P- (kts. tarkempi 
kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999). 
 
ALUEKUVAUS 
 
Paasonlahti (liite 10) 
Paasonlahden etelärannalla on kaksi 
kapeata ja pitkää peltolohkoa, joiden 
välissä kulkee oja. Lohkot viettävät 
jyrkästi Paasonlahteen. Järven rannassa 
toisella lohkoista kasvaa pajukkoa, toinen 
on täysin avoin. 
 
Sikurinlahti ja Läkeenlahti (liite 10) 
Iso Virkajärvestä Sikurinlahteen sekä 
Läkeenlahdesta laskevat purot vaativat 3 
metrin suojakaistan. 
 
Pohjavesialue (liite 10) 
Mannanmäen pohjavesialueen rajan ja  
muodostumisalueen välillä on useita 
peltolohkoja viljelyksessä. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen 
Paasonlahden etelärannan peltolohkoilla 
(tuki suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
Ympäristötuen perustuen mukainen 3 
metrin suojakaista vesistöön rajoittuvilla 
pelloilla.  
 
 
Mm. kasvinsuojeluaineiden käytön 
vähentäminen peltolohkoilla 
pohjavesialueen peltoviljely -erityistuen 
mukaisesti. 

  

5.1.2.4 Viljakkalanselkä ja Tavinojan vesistöalue (35.528) 
 
Viljakkalanselkään laskevalla Tavinojan vesistöalueella on useita pieniä järviä ja 
lampia. Viljely on keskittynyt Onkimusjärven rannoille sekä Tavinojalle. 
Vesistöalueella sekä Himoistenjärvi että Onkimus ovat voimakkaasti ruovikoituneet. 
Tavinojan vesistöalueelle ei annettu lainkaan suojavyöhykesuosituksia, mutta koska 
Tavinoja luokitellaan vesistöksi tulee sen varressa olevilla pelloilla olla 3 metrin 
suojakaista.   
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Viljakkalanselällä rannat ovat valtaosaltaan asutuksen tai metsätalouden piirissä. 
Pellot keskittyvät lähinnä Alhonlahden ja Kirkkojärven rannoille sekä pohjoisessa 
Kaksoissaaren läheisyyteen. Alhonlahti on lähes umpeenkasvanut ja pellon ja veden 
välistä rajaa on vaikea määrittää. Pellot ulottuvat kuitenkin lähelle 
kortteikkovyöhykettä. Pelloilta huuhtoutuvat ravinteet sitoutuvat tehokkaasti lahden 
vesikasvillisuuteen. Kirkkojärven rannassa, Viljakkalan kirkonkylän välittömässä 
läheisyydessä rantapellot ovat karjan laitumena.  
 
Harhalassa, Harhalanlammin luoteispuolella, sijaitsee inventoitu perinnemaisema, 
Hietikon niitty perinnemaisematyyppinä niitty ja haka (arvoluokka P-, kts. tarkempi 
kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999). 
 
Viljakkalanselällä, Haverin läheisyydessä, sijaitsee I-luokan pohjavesialue. 
Pohjavesialueen reuna-alueella on yhdellä peltolohkolla viljelyä ja sille on suositeltu 
pohjavesialueiden peltoviljely -erityistukea. 
 
ALUEKUVAUS 
 
Kaksoissaaren ympäristö (liite 11) 
Kaksoisaaren pohjoispuolella rannassa 
olevat peltolohkot ovat alavia ja tulvan 
vaivaamia. Mökin itäpuolella pellon ja 
järven välissä on n. 15 metriä leveä 
luontainen suojavyöhyke, jonka yli 
tulvavesi nousee. Suojavyöhyke on 
paikoitellen avoin, mutta pääasiassa sillä 
kasvaa pajukkoa. Mökin länsipuolella on 
rannassa mökkitie. Tien vieressä ei ole 
lainkaan ojaa ja tulvavesi nousee tien yli 
pellolle. Lohko tien vieressä on kapea. 
 
Viljakkalanselän itäpuoli (liite 11) 
Viljakkalanselän itäpuolella, Haaviston 
tilan läheisyydessä on niittynä oleva 
kosteahko alue. Alueen vieressä kulkevaan 
ojaan rajoittuu viljelyksessä oleva alava 
peltolohko, joka kärsii vettymisestä. Ojan 
vesi nousee lähinnä järven pinnan 
noustessa.   
 
Tavinojalla sekä Harhalanlammista 
Paskolammin kautta Alhonlahteen 
laskevan sekä Hirvijärvestä laskevan 
puron varrella tulee olla 3 metrin 
suojakaista. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen 
peltolohkoilla mökin kummankin puolen 
tulvavesirajaan saakka (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
alueella (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
Ympäristötuen mukainen 3 metrin 
suojakaista tulee olla vesistön varrella. 
 

5.1.2.5 Luhalahden ympäristö, Kunhiainen, Iso- ja Vähä-Röyhiö sekä Leutola 
 
Luhalahdessa pellot keskittyvät pääsääntöisesti ojien varsille. Luhalahdessa on lisäksi 
useita pieniä lampia. Korkeuserot Luhalahden alueella ovat erittäin suuret koulun ja 
Rukoushuoneen sijaitessa korkeimmilla kohdilla. Koulun ja rukoushuoneen väliin jää 
jyrkkärinteinen laaksoinen alue.  
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Luhalahden ympäristön tarkastelualueella sijaitsee yksi inventoitu perinnemaisema, 
Luhalahden koulun keto perinnemaisematyyppinä niitty ja kallioketo (kts. tarkempi 
kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999). Alueen arvoon vaikuttaa sen edustavuus 
(arvoluokka M-). 
 
Mäihälahti ja erityisesti Kujunlahti Kunhiaisissa on voimakkaasti vesikasvillisuuden 
peittämiä. Kasvillisuus toimii tehokkaana ravinteiden sitojana ojien tuomalle 
ravinnekuormitukselle, vaikkakin kuormitus tulisi saada estettyä jo sen alkupisteellä 
järven rehevöitymisen ehkäisemiseksi. Alueen ainoat vesistöön rajoittuvat pellot, 
ilman luontaista kasvillisuusvyöhykettä, on Nälkämänlahdessa.  
 
Iso-Röyhiössä osa rantapelloista on maisema/monimuotoisuuspeltona (ympäristötuen 
lisätoimenpide). Tällöin lohkolle on tehty 5-vuotinen sopimus, jolla sitoudutaan 
pellon muokkaamattomuuteen ja torjunta-aineiden käyttämättömyyteen. Maisema-
/monimuo-toisuuspelto perustetaan kerran sopimuskauden alussa. Peltojen 
muokkaamattomuus vähentää merkittävästi vesistökuormituksen riskiä ja lisäksi 
torjunta-aineiden käyttökielto vähentää haitallisten aineiden kulkeutumista. 
Suojavyöhyketarvetta ei osittain tästä syystä esiinny. Vesistöön rajoittuvat pellot ovat 
alueella pääsääntöisesti alavia.   
 
Peninjoenlahdella olevat harvat pellot ovat keskittyneet lahden itä- ja länsirannalle. 
Länsirannalla pellot viettävät yläosastaan jyrkästi lahteen, mutta tasoittuvat hyvissä 
ajoin ennen järveä. Lisäksi suuressa osassa pelloista on leveä, luontainen 
suojavyöhyke. Tästä syystä alueelle ei ole suositeltu suojavyöhykkeitä. 
 
ALUEKUVAUS 
 
Untamonoja (liite 12) 
Koulun ja Rukoushuoneen välisessä 
laaksossa kulkeva Untamonoja on 
kauttaaltaan viljelysten ympäröimä. 
Untamonojalla Viljakkala-Parkano -tien 
pohjoispuolella pellot viettävät jyrkästi 
pitkältä matkalta ojaan tasoittuen kuitenkin 
alaosastaan. Rinteen pituudesta johtuen, 
huolimatta tasoittumisesta, suojavyöhyke 
on tarpeellinen.   
 
Koulun itäpuoli (liite 12) 
Koulun itäpuolella kulkeva oja, joka saa 
alkunsa Ylinen Paulasuolta, kulkee Viljak-
kala-Parkano –tien läheisyydessä notkel-
massa. Tien eteläpuolella, ojan 
länsipuolella, on jyrkkärinteinen 
peltolohko. Ojan ja pellon välissä on n. 5 
metrin levyinen luontainen, jyrkkä 
suojavyöhyke.   
 
Iso-Eskelin tila (liite 12) 
Iso-Eskelin tilan kohdalla rannassa on 
alava, tasainen peltolohko, johon lähes 
vuosittain nousee tulvavesi. Ranta on 
avoin.   

 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tien 
pohjoispuolella ojan kummallakin puolella 
(tuki suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen pellon 
jyrkkyydestä johtuen  (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellon osalla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
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Nälkämänlahti (liite 12) 
Nälkämälahden pohjukassa on alava pelto-
alue, jota reunustaa järven puolelta mätäs-
tynyt saraikko. Saraikko ulottuu 
paikoitellen myös pellon puolelle. Aluetta 
käytetään nautojen laidunnukseen, 
kuitenkin nautojen pääsy vesirajaan on 
estetty. Pellon ottaminen takaisin 
aktiiviseen viljelyyn lisää merkittävästi 
riskiä vesistökuormitukseen. Alue kärsii 
vuosittaisista tulvista. 
 
Raattansuonoja (liite 13) 
Peninjoenlahteen laskeva Raattansuonoja 
saa vetensä useasta järvestä. 
Raattansuonoja sekä Tiellistenjärvestä 
laskeva puro luetaan vesistöksi.  
 
Luhtaa (liite 13) 
Luhtaassa, Hietapakkaan laskevan ojan 
varressa, lähellä järveä on tulviva pelto. 
Pelto on erittäin alava ja lähellä järven 
pinnan tasoa. Tulva pellolla aiheutuu 
lähinnä järviveden noustessa ojaa ylöspäin. 
 
Leutola (liite 13) 
Leutolassa, Paattikarilta pohjoiseen, 
laskevassa ojassa on kalalammikoita. 
Lammikoiden läheisyydessä olevat pellot 
ovat erittäin alavia ja tulva nousee pelloille 
lähes joka vuosi. Ajoittain pellolla voi 
soutaa. 

 
Suojavyöhyke on tarpeellinen ja erityisen 
suositeltava, jos rantapelto otetaan 
aktiiviseen viljelyyn (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 
ympäristötuen perustuen mukainen 3 
metrin suojakaista.  
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellolla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on erittäin tarpeellinen 
tulvivalla pellolla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 

 
5.1.3 Mylly-Kartunjoen vesistöalue (35.522) 
 
Mylly-Kartunjoen vesistöalue sijaitsee Uuraslahden länsipuolella. Sen veden laskevat 
Uuraslahden Joensuunlahteen. Peltoa vesistöalueella on 19 % koko valuma-alueen 
pinta-alasta (Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmä). Vesistöalueella on useita pieniä 
lampia sekä Uurasjärvi, Hangasjärvi ja Teijärvi. Uurasjärvi on voimakkaasti 
ruovikoitunut ja vapaan veden ala järvessä on pieni. Viljely alueella on keskittynyt 
Uurasjärven ympäristöön ja siitä laskevaan Noro-ojaan sekä edelleen Mylly-Kartun 
jokeen. Noro-oja kulkee melko alavalla alueella eikä suosituksia kaltevuudesta 
johtuen annettu. Mylly-kartun joessa korkeuserot kasvavat erityisesti Vaasantien 
tuntumassa.  
 
Itärajaltaan vesistöalue rajoittuu Lauttakankaaseen, joka on pohjavesialue. 
Pohjavesialueella on sekä I- että III-luokan alueita. Peltoa ei pohjavesialueella ole 
lainkaan. Valuma-alueen itäosassa on myös laajoja suoalueita, joista osa on 
turvetuotannon piirissä. 
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ALUEKUVAUS 
 
Hangasjärvi (liite 14) 
Hangasjärven pohjoisrannalla peltolohkot 
ovat tasaisia tai vain lievästi kaltevia. 
Järven etelärannalla Peltolohko on 
rinteellä. Pelto tasoittuu osittain ennen 
rantaviivaa, mutta rantaluiska on kalteva.  
 
Uurasjärvi (liite 14) 
Uurasjärven luoteisranta on karjan 
laitumena. Karja syö osittain myös järven 
puolelta kortetta. Kauttaaltaan järven 
rannat ovat alavat, vaikkakin järven 
etelärannalla on korkea penger. 
 
Aivan Uurasjärvestä lähtevän Noro-ojan 
alussa vesi nousee pellolle laajalle alueelle 
lähes joka vuosi.   
 
Uurasjärveen laskeva Lauttaoja luetaan 
vesistöksi. 
 
 
Noro-oja (liite 9) 
Noro-ojan alajuoksulla juuri ennen 
laskemistaan Teijärveen on lähes 
jokavuotinen tulva laajalla alueella 
ulottuen usealle pienehkölle lohkolle. 
Tulva johtuu osittain Teijärven pinnan 
noususta. Pahimmillaan tulva saartaa 
läheisen asunnon. 
 
Noro-oja luokitellaan vesistöksi. 
 
 
Mylly-Kartun joki (liite 5) 
Mylly-Kartun joessa Saarisen tilan 
pohjoispuolella joen etelärannan 
peltolohkot ovat loivasti viettäviä jokeen. 
Luiska peltojen kohdalla on myös kalteva. 
Osittain luiska on avoin, mutta 
paikoitellen tiheän pusikon peitossa. Joen 
pohjoisrannalla lohkot ovat yläosastaan 
erittäin jyrkkiä, mutta muuttuvat tasaisiksi 
hyvissä ajoin ennen jokea. Lähellä järven 
suuta pellot ovat täysin tasaisia.     

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevalla 
pellolla vesistön varressa (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellon osalla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
Vesistön varrella pelloilla tulee olla 3 
metrin suojakaista. 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivilla 
lohkoilla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
Vesistön varrella tulee olla ympäristötuen 
perustuen mukainen 3 metrin suojakaista.  
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen Saarisen 
tilan kohdalla joen etelärannalla (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta) 

 
5.1.4 Villinojan vesistöalue (35.523) 
 
Villinojan vesistöalue on pieni, jonka vedet laskevat Kovelahden Mansolahteen. 
Alueella ei ole lainkaan järviä. Villinojan vesistöalueella on valuma-alueen 



 30

kokonaispinta-alasta peltoa 25 % (Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmä). Pellot 
eivät ole varsinaisesti keskittyneet alueellisesti vaan johtuen alueen maaperän savi ja 
siltti voittoisuudesta peltoja on koko valuma-alueella. Laidunnuksessa olevia peltoja 
on alueella useita. Maasto alueella on varsin tasaista ja Villinoja on varsin mutkainen. 
Suurimmat korkeuserot ovat Villinojan alaosassa.  
 
Alueella on inventoitu perinnemaisema Ojalan metsälaidun Kallionkielen Kylässä, 
Kotamäenperällä. Perinnemaisematyyppi kohteella on metsälaidun ja niitty 
arvoluokkana P- (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999). 
 
ALUEKUVAUS 
 
Villinoja (liite 5) 
Vihunmaan tilasta itään Villinoja kulkee 
voimakkaasti mutkitellen peltoalueen läpi. 
Puron molemmin puolin peltolohkot ovat 
kaltevia ja osittain kaltevuus lisääntyy ojan 
läheisyydessä. Suojakaista lohkoilla on 
avoin. 
 
Mansokosken tilan kohdalla peltolohkot 
ovat erittäin jyrkät puron molemmin 
puolin. Suojakaistalla kasvaa paikoitellen 
puita muuten se on avoin. 
 
Villinoja luokitellaan vesistöksi. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojakaista on tarpeellinen kaltevalla 
pellon osalla vesistön varressa (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevasti 
vesistöön rajoittuvalla kohdalla (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 
ympäristötuen perustuen mukainen 3 
metrin suojakaista.  

 
5.1.5 Pihnarinluoman vesistöalue (35.524) 
 
Pihnarinluoman vesistöalue on pieni valuma-alue Kovelahdelta pohjoiseen. 
Vesistöalueeseen kuuluu vain Pihnarinlampi, josta vedet virtaavat Pihnarinluomaa 
pitkin Kyrösjärven Kovelahteen lähelle Kovesjoen suuta. Pihnarinlampeen laskevat 
sen yläpuoliset ojitukset. Valuma-alue on pääosin metsää. Peltoa valuma-alueesta on 
vain 8 % (Maanmittauslaitos 1998). 
 
Pihnarinluoma mutkittelee jyrkkärinteisessä pääosin metsäisessä solassa ja vain 
muutamien jyrkkärinteisten peltolohkojen keskellä. Pellot ovat keskittyneet lähelle 
Kovelahtea aivan valuma-alueen eteläosiin. Ennen Kovelahtea pellot luoman varrella 
tasoittuvat tai niiden rinteet ehtivät loiveta ennen luomaa. Näillä kohdilla pelloilla 
luoman varrella on metsäiset ja riittävän leveät luontaiset suojavyöhykkeet. 
 
ALUEKUVAUS 
 
Pihnarinluoma (liite 7) 
Kovelahden koulusta itään pitkärinteinen 
ja kumpuileva peltolohko viettää 
Pihnariluomaa kohti jyrkästi. Luoma 
mutkittelee voimakkaasti peltolohkon 
kohdalla. Pellon suojakaista on avoin ja 
siinä kasvaa lähinnä korkeata 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen 
jyrkkärinteillä pelloilla, joilla on avoin ja 
kapea suojakaista (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta).  
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aluskasvillisuutta. Luoman vastarannalla 
kohoaa jyrkkä metsärinne.  
 
Pihnarinluoman varrella Korpiniemestä 
itään on pitkärinteinen, tällä hetkellä 
nurmella oleva peltolohko, jonka profiili 
on osittain jyrkkä. Suojakaistan 
kasvillisuudessa on paikoin aukkoja, mutta 
pääosin kaistalla kasvaa pajukkoa ja 
nuoria puita.     
 
Pihnarinluoma luokitellaan vesistöksi.  

 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
peltolohkoilla, joiden luontainen 
suojavyöhyke ei ole riittävän leveä (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
Vesistön varressa tulee olla ympäristötuen 
perustuen mukainen 3 metrin suojakaista. 

 
5.1.6 Kokemusjoen vesistöalue (35.525) 
 
Kokemusjoki alkaa jo valuma-alueensa pohjoisosasta. Noin puolivälissä 
Kokemusjokea siihen liittyy puro, joka tuo vedet Iso-Kokevedestä ja Vähä-
Kokevedestä. Hieman tämän jälkeen Kokemusjokeen yhtyy vielä Heini- ja 
Rautalammista virtaava puro. Näiden vesistöjen lisäksi Kokemusjoen 
vesistöalueeseen kuuluu vielä pieni Lamminjärvi. Vesistöalueen pohjoisosassa on 
suuria suoalueita. Siellä toimii Niininevan turvetuotantoalue. 
 
Kokemusjoen keskiosilla maasto on mäkistä tehden peltolohkojen kaltevuuden 
vaihtelevaksi. Maasto Kokemusjoen läheisyydessä tasoittuu kuitenkin lähestyttäessä 
joen alajuoksua ja Kyrösjärven Kovelahtea. Valuma-alueen pellot ovat keskittyneet 
vesistöjen läheisyyteen. Kokemusjoen vesistöalueen pinta-alasta 7 % on peltoja 
(Maanmittauslaitos 1998). 
 
Viljelykset ovat sijoittuneet hajalleen Kokemusjoen varteen. Kuitenkin eniten 
viljelyksiä on lähellä Kovelahtea, jossa joki virtaa lähes yhtenäisen, laajan 
peltoalueen läpi. Kokemusjoki mutkittelee voimakkaasti ja paikoin jyrkät luiskat ovat 
syöpyneet suurien vesimäärien johdosta. Kokemusjoen keskiosissa pellot ovat 
mäkisiä, mutta pääosin lohkot ehtivät tasoittua ennen jokea. Ennen Kovelahtea pellot 
ovat tasaisia ja niillä on lisäksi metsäiset suojakaistat ja luiskat. Kokemusjoen varrella 
ei esiinny tulvia. 
 
Kokemusjoen vesistöalueella on inventoitu perinnemaisema Suntinmäen niitty ja 
metsälaidun sijaitsee Niininevassa, Parkano-Kankaanpää -tien varressa ja on arvioitu 
paikallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-
Ruuhijärvi ym. 1999).  
 
ALUEKUVAUS 
 
Kokemusjoen rannat (liite 7) 
Jyräkosken tilan lounaispuolella, Ronikon-
mäestä pohjoiseen oleva erittäin pitkä-
rinteinen pelto viettää loivasti Kokemus-
jokeen päin. Pellon kaltevuus ehtii jonkin 
verran tasoittua ennen suojakaistaa. Luiska 
on pitkä ja metsäinen ja siinä oli näkyvissä 
sortumia. Peltolohkon kohdalla joki tekee 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen 
pitkärinteisillä loivasti jokeen viettävillä 
pellolla, jonka luiska lisäksi sortuu helposti 
ja jolla suojakaista on siten riittämätön 
(tuki suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
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jyrkän mutkan ja keväiset suuret 
vesimäärät ovat syövyttäneet pellon 
puoleista luiskaa. Puita on kaatunut 
luiskasta ja suojakaistalta aikojen kuluessa 
ja tälläkin hetkellä puita oli kallellaan 
jokeen päin.  
 
Kangasniemen tilan kohdalla Kovelahden 
koillisosissa on jo pitkään laidunnettu 
kuusimetsää naudoilla. Alueella on 
vanhoja rakennuksia.   
 
 
Kokemusjoen varrella olevilla pelloilla 
tulee olla 3 metrin suojakaistat. Myös Iso-
Kokevedestä ja Vähä-Kokevedestä sekä 
Heini- ja Rautalammista virtaavien 
purojen varsilla olevilla pelloilla tulee olla 
3 metrin suojakaistat. 

 
 
 
 
 
 
 
Laidunnettu kuusimetsä voisi soveltua 
perinnebiotoopiksi sen edustaman 
metsälaitumen johdosta (tuki 
perinnebiotoopin hoidosta). Alueella tulee 
tehdä kuitenkin tarkempi inventointi. 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 3 
metrin suojakaista. 

 
5.1.7 Vähäjärven vesistöalue (35.526) 
 
Vähäjärven vesistöalue on pieni valuma-alue, jossa Vähäjärvi on ainoa järvi. 
Nykyään 3-tie halkaisee Vähäjärven kahtia. Vähäjärvi kuuluu lintuvesien 
suojeluohjelmaan (Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmä). Järvi on matala ja siinä on 
runsaasti kasvillisuutta varsinkin 3-tien itäpuolella olevalla osalla. Valuma-alueen 
pohjoisosasta laskee Vähäjärveen puro, joka tuo mukanaan vettä ojitetuilta soilta. 
Vähäjärven vedet virtaavat Kyrösjärveen Heittolanlahden kautta.  
 
Valuma-alueen pohjoisosa on metsäistä ja soista. Pohjoisessa on laaja, ojitettu 
Levonsuo. Valuma-alueen eteläosa on hyvin maanviljelysvaltaista. Valuma-alueen 
pinta-alasta vähän yli neljännes eli 26 % on peltoa (Maanmittauslaitos 1998). 
 
Pellot ovat levittäytyneet pitkälle Vähäjärven ympäristöön ja järven rannat ovat lähes 
kauttaan viljeltyjä. Pellot järven ympärillä 3-tien länsipuolella ovat jyrkkiä ja 
pitkärinteisiä. Kuitenkin jyrkkien peltojen ja järven väliin jää riittävän leveät 
luontaiset suojavyöhykkeet. Osa pelloista myös tasoittuu ennen Vähäjärveä. 3-tien 
itäpuolelle jäävän osan ympärillä olevat pellot ovat tasaisia ja myös niillä on leveät 
luontaiset suojavyöhykkeet. Tästä johtuen alueelle ei tehty suojavyöhykesuosituksia.  
  
5.1.8 Röyhiönjärven- Iso Karppajärven vesistöalue (35.527) 
 
Kyrösjärven Peninjoenlahteen laskevan Röyhiönjärven- Iso Karppajärven 
vesistöalueella on suurimpina järvinä Röyhiönjärvi, Iso- ja Vähä Karppajärvi sekä 
Saukkolampi. Viljely on keskittynyt näiden järvien sekä alueen eteläosien purojen 
läheisyyteen. Peltoa vesistöalueesta on 10 % (Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmä). 
Vesistöalueen pohjoisosa on metsätalouden piirissä.  
 
Alueella on yksi inventoitu perinnemaisema, Saukonperän niitty, Saukkolammin 
pohjoispuolella, joka koostuu kolmesta erillisestä alueesta. Saukonperän niityn 
perinnemaisematyyppinä on niitty ja haka (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-
Ruuhijärvi ym. 1999). 
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ALUEKUVAUS 
 
Iso Karppajärvi 
Iso Karppajärvellä peltolohkoja on lähinnä 
järven itärannalla, Karpanperällä. Pellot 
ovat tasaisia, vaikkakin ulottuvat lähelle 
rantaa. Pellot sijaitsevat korkealla järven 
pintaan nähden eikä tulvia siten esiinny. 
Järven ja suojakaistan välissä on lisäksi 
lähellä järven kesävedenpinnan tasoa maa-
alue, joka kuitenkin korkean veden aikaan 
peittyy vedellä. 
 
Iso Karppajärvestä lähtevän uoman 
kummallakin puolen on peltolohkot. 
 
 
Röyhiönjärvi (liite 4) 
Röyhiönjärven pohjoisosassa sen 
länsirannalla on pitkä peltolohko, joka 
varsinkin eteläosastaan viettää järveen 
saakka. Pohjoisin osa lohkosta on jo lähes 
tasaista ja lisäksi pellon ja järven välissä 
on leveä luontainen suojavyöhyke. Lohkoa 
käytetään ajoittain laitumena. 
 
Saukkolampi (liite 13) 
Saukkolammin itärannalla on kapea 
peltolohko. Lohko on alava ja vesi nousee 
pellolle lähes vuosittain. Pelto on tällä 
hetkellä kesannolla. 
 
Em. kapean peltolohkon eteläpuolella 
maasto nousee voimakkaasti. Peltolohko 
on melko pieni tällä kohdin, mutta 
erityisesti yläosastaan kalteva. 
 
Pettupraakinoja, Myllyjoki, 
Heinälammininoja ja Railastonoja sekä 
Saukkolammista laskeva puro luetaan 
vesistöksi. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 
ympäristötuen perustuen mukainen 3 
metrin suojakaista.   
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen järven 
rannassa, lohkon kaltevalla osuudella, jossa 
lisäksi kasvillisuusvyöhyke on kapea.  
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellon osalla, jos pelto otetaan aktiiviseen 
viljelyyn (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen vesistöön 
nähden kaltevalla pellolla (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
Vesistön varrella tulee olla ympäristötuen 
perustuen mukainen 3 metrin suojakaista. 

 
5.2 Parkanonjärven alue (35.53) 
 
5.2.1 Vääräjoen alue (35.531) 
 
Vääräjoen alueeseen kuuluvat Vääräjoki ja pieni Kylmäoja sekä Vuohenoja. 
Kylmäoja saa alkunsa pienestä Ahvenlammesta. Vääräjoen kautta virtaavat 
Parkanonjärven vedet Kyrösjärven Heittolanlahteen. Vääräjoen alueen keskivaiheilla 
Vääräjokeen yhtyy Poltinjoki, joka tuo vedet Aurejärven vesistöalueelta (35.57). 
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Vääräjoen varrella on harvakseltaan vapaa-ajan ja vakituista asutusta. Maatalous on 
keskittynyt valuma-alueen eteläosaan. Valuma-alueen pinta-alasta on peltoa neljännes 
(Maanmittauslaitos 1998). Pääosin alue on metsäistä.     
 
Vääräjoen varrella pellot ovat keskittyneet Poltinjoen ja Vääräjoen liitoskohdan 
eteläpuolelle. Vääräjoki on nimensäkin mukaan erittäin mutkitteleva. Joki onkin 
syövyttänyt luiskiaan ja muutamassa kohdin onkin näkyvissä selviä sortumia. 
Sortumia ei esiintynyt peltojen kohdilla. Joen luiskat ovat pääosin pitkät ja erittäin 
jyrkät. Ne ovat myös lähes poikkeuksetta metsäisiä. Yleisesti ottaen pellot ovat 
tasaisia, jyrkkien luiskien yläpuolella. Näin ollen luontaiset suojavyöhykkeet ovat 
monin paikoin riittävät Vääräojan pelloille. Muutama kohde sai suosituksen, kun 
pelto ulottui lähemmäksi jokea.     
 
Valuma-alueella on Heittolan III-luokan pohjavesialue. Tämän pohjavesialueen 
muutamalle pellolle on jo haettu ja myönnetty pohjavesialueiden peltoviljelyn 
erityistukea. Pohjavesialue kuuluu osana Parkanonjärven alueen läpi kulkevaan lähes 
etelä-pohjoissuuntaiseen pitkittäisharjumuodostumaan. Tämä harjujakso on syntynyt 
mannerjäätikön sulaessa kallioperän ruhjelaaksoon, jossa virtaa nykyisin Vääräjoki. 
Varsinkin Heittolan pohjavesialueen eteläosissa on peltoviljelyä sekä varsinaisella 
muodostumisalueella että reuna-alueella.  
 
ALUEKUVAUS  
 
Leponiemeen laskeva valtaoja (liite 6) 
Valtaoja kiertää Heittolan kylässä laskien 
Vääräjokeen Leponiemen läheisyydessä. 
Valtaoja virtaa koko matkaltaan peltojen 
ympäröimänä. Kujansuun tilan edustalla 
peltojen rinteet viettävät jyrkästi valtaojaa 
kohti. Valtaojassa ei tällä kohdin ole 
pajukkoa eikä puustoa. 
 
Heittolantien jälkeen valtaoja kulkee 
eroosioherkän maaperän läpi ja kummal-
lakin puolella on valtaojan pientareet 
sortuneet useasta kohdasta. Valtaojan 
pientareilla kasvaa vain muutamia 
pajupuskia.   
 
Luomanperä (liite 15) 
Vääräjoen varressa Luomaperän kohdalla 
nurmella olevan pellon profiilissa on 
jyrkkä taite noin 10-15 metriä ennen 
suojakaistaa. Suojakaista on myös osittain 
kapea ja jyrkkä. Suojakaistalla kasvaa 
harvakseltaan puita ja aluskasvillisuus on 
tiheää.   
 
Törmään laskeva valtaoja (liite 15) 
Vääräjokeen laskee valtaoja Törmän 
kohdalta. Pellot ennen Vääräjokea ovat 
erittäin jyrkkiä varsinkin valtaojan 
länsirannalla. Osittain näillä kohdin 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
valtaojanvarsipelloilla, joiden edessä 
luontainen suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen 
eroosioherkän valtaojan molemmin puolin 
varsinkin, kun piennar on avoin (tuki 
suojavyöhykkeen perustamisesta ja 
hoidosta).   
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkällä 
joenvarsipellolla, jonka luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta).  
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen 
pitkärinteisillä jyrkästi valtaojaan 
viettävillä pelloilla, joidenka luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
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valtaojassa on muutamien metrien 
levyinen puustoinen suojakaista. 
 
Kylmäoja (liite 15) 
Kylmäoja laskee Ahvenlammesta 
Vääräjokeen melko lähellä Vääräojan 
alkua. Kylmäoja kulkee pääosan 
matkastaan mutkitellen metsässä. 
Halmelan tilan kohdalla Kylmäojan 
pohjoispuolella on nurmella oleva pelto, 
joka viettää jyrkästi ojaa kohti. Kylmäoja 
mutkittelee tällä kohdin, josta johtuen 
suojakaista on paikoin riittämätön. 
Suojakaistalla kasvillisuus on matalaa. 

suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen 
puronvarsipellolla, jonka suojakaista on 
riittämätön (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.2 Parkanonjärven lähialue (35.532) 
 
Parkanonjärven lähialueeseen virtaa kahden eri valuma-alueen vedet. Käenkosken 
kautta valuma-alueeseen virtaavat Riuttasjärven-Linnanjärven alueen (35.533) vedet 
ja Viinikanjokeen yhdistyy Vuorijoen vesistöalueen (35.535) vedet Parkanon 
kaupungin kohdalla. Parkanonjärven valuma-alue alkaa Viinikanjoesta, jota pitkin 
vedet virtaavat Parkanonjärven pohjoisosaan. Parkanonjärven lisäksi alueella on 
muita pienempiä järviksi luokiteltuja vesistöjä kuten Kairolampi, Poikkeusjärvi, 
Paskolampi ja Jouttenjärvi.  
 
Parkanon taajama on osittain Parkanonjärven lähialueen alueella. Muuten alueen 
vakituinen asuminen on keskittynyt Parkanonjärven ympärille ja Lapinkylään. 
Parkanonjärven lähialueella on peltoviljelyä runsaasti. Valuma-alueen pinta-alasta 
lähes viidennes eli 18 % on peltoa (Maanmittauslaitos 1998). Viljelykset ovat 
keskittyneet Parkanonjärven läheisyyteen, Sortanjoen varrelle ja Lapinnevalle. 
Lapinnevalla pellot ovat tasaisia ja tulvia ei esiinny, joten alue ei saanut 
suojavyöhykesuosituksia.  
 
Parkanonjärven lähialueen alueella on pohjavesialueista osittain Lapinneva eteläinen 
(I-luokka), Lapinneva (III-luokka) ja Lapinneva pohjoinen (III-luokka), Karjanmaan 
(I-luokka), Sileäkankaan (III-luokka) ja Isokankaan (I-luokka) pohjavesialueet. Näillä 
pohjavesialueilla on osittain myös maanviljelystä. Näiden alueiden viljelijöille on 
suositeltu pohjavesialueiden peltoviljely -erityisympäristötukea tapauksesta riippuen.   
 
ALUEKUVAUS 
 
Parkanonjärvi (liite 15) 
Parkanonjärven rannat on lähes 
kauttaaltaan viljeltyjä. Parkanonjärven 
tulvavaihtelu on suuri. Viljelijät ovat 
kuitenkin jo vuosia sitten jättäneet monilta 
tulvapelloilta tulvan alle jääneen rannan 
viljelemättä. Näillä paikoilla rannan on 
vallannut tiheä pajukko. Parkanonjärven 
länsirannalla muutama peltolohko sai 
kuitenkin suojavyöhykesuosituksen juuri 
tulvan takia. Lähes kaikki Parkanonjärven 

TOIMENPIDESUOSITUS 
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läheiset pellot viettävät jyrkästi järveen. 
Kuitenkin lähes kaikilla jyrkillä pelloilla 
on luontaista suojavyöhykettä lähes 20 
metriä tai enemmän.  
 
Länsiranta Möhkönsaaren eteläpuolella 
(liite 15) 
Parkanonjärven eteläosassa Möhkönsaaren 
eteläpuolella on pitkärinteisiä jyrkkiä 
viljelyksessä olevia peltoja. Vain 
lähimpänä Möhkönsaarta olevan 
peltolohkon luontainen suojavyöhyke on 
puutteellisen kapea verrattuna rinteen 
pituuteen ja jyrkkyyteen. 
Suojavyöhykkeellä kasvaa puita ja pajuja.  
 
Länsiranta Möhkönsaaren 
pohjoispuolella (liite 15) 
Parkanonjärven länsirannan pellot jäävät 
vuosittaisen kevättulvan alle 
Möhkönsaaren pohjoispuolella. Pellot 
alkavat loivasti nousta hieman kauempana 
rannasta, joten tulvat eivät ole kovinkaan 
laajoja. Ranta on kasvillisuudeltaan avoin 
tulvivien peltolohkojen kohdalla. Pellot 
ovat viljan viljelyksessä.   
 
Länsiranta Haapasaaren pohjoispuoli 
(liite 15) 
Alasensalmen eteläpuolella ennen 
Haapasaarta tulva nousee pelloille. 
Alasensalmea lähempänä olevalle 
peltolohkolle nousee lähes joka vuosi 
laaja-alainen tulva pellon notkanteeseen. 
Peltolohkon tulvivassa osassa on noin 20 
metriä leveä metsäinen suojavyöhyke, 
mutta koska tulva on laaja, on 
suojavyöhykkeen perustaminen 
suositeltavaa.  
 
Juurijoki (liite 15) 
Juurijoki luokitellaan puroksi ja se saa 
lisäksi alkunsa pohjavesialueelta.  
 
Sortanjoki (liite 15 ja 16) 
Sortanjoen valuma-alue on yli 10 km2. 
Joki  saa alkunsa Lapinnevalta. 
Sortanjokea pitkin virtaavat ainakin kaikki 
Lapinkylän valtaojien, Haukkumassuon ja 
Korpimoisien metsäojien vedet 
Parkanonjärveen. Sortanjoen varrella on 
melko paljon peltoja. Peltoviljely on 
keskittynyt lähemmäksi Parkanonjärveä. 

 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
rantapelloilla, joiden luontainen 
suojavyöhyke ei on riittävän leveä (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvan alle 
jäävillä rantapelloilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalla 
pellolla (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). Suojavyöhyke 
on hyvä mitoittaa keskimääräiseen 
tulvakohtaan asti.  
 
 
 
 
 
 
 
Vesistön varrella tulee olla ympäristötuen 
perustuen mukainen 3 metrin suojakaista. 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalle 
pellolle, joka jää keväisin tulvan alle (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta).  
 
 
 
 



 37

Sortanjoki mutkittelee kumpuilevien 
peltojen halki. Laadun tilan 
pohjoispuolella joki tekee jyrkän mutkan. 
Tällä kohdin pelto on joen lähistöllä alavaa 
ja peltoa vaivaa vuosittainen kevättulva. 
Pellon kasvillisuudessa näkyi tulvan 
aiheuttama kasvillisuuden heikko kasvu 
vielä kesälläkin. 
 
Sortanjoki luokitellaan vesistöksi. 
 
 
Alosensalmen länsiranta (liite 15) 
Alosensalmen kohdalla Parkanonjärven 
länsirannalla on osittain melko jyrkkä 
laidunpelto. Laitumen puolivälin kohdalla 
rannassa on mökki, jonka eteläpuolella 
laitumen profiili on melko jyrkkä eikä se 
tasoitu ennen rantaa. Tällä kohdin 
kasvillisuus rannassa on avointa, sillä karja 
pääsee laiduntamaan veteen saakka.   
 
 
Paskolammesta virtaava oja (liite 17) 
Paskolammesta virtaa oja Parkanonjärven 
pohjoispäähän Rytilän tilan eteläpuolelle. 
Oja virtaa pääosin metsässä, mutta ennen 
Parkanonjärveä se kulkee muutamien 
peltolohkojen välissä. Rytilän tilan ja 
maantien väliin jäävä ojan pohjoisrannan 
pieni peltolohko on jyrkkä. Suojakaistalla 
kasvaa vain korkeaa aluskasvillisuutta.  
 
Paskolammesta virtaava oja luokitellaan 
puroksi.  
 
Reinikanperän valtaoja (liite 15) 
Reinikanperällä peltolohkojen keskellä 
virtaa valtaoja, joka alkaa Vähätalon tilan 
kohdalta ja laskee Parkanonjärven 
eteläosan itärannalle Purolan tilan 
kohdalta. Valtaojan kulkee koko 
matkaltaan pitkärinteisten melko jyrkkien 
peltojen läpi. Pellot ovat niin viljan 
viljelyksessä, nurmella kuin kesannollakin. 
Valtaojan pientareella kasvaa paikoin 
pajupusikkoa. Näilläkään kohdin 
pientareet eivät ole riittäviä verrattuna 
rinteiden pituuksiin ja jyrkkyyksiin, jotta 
ne estäisivät sade- ja sulamisvesien pääsyn 
pelloilta valtaojaan.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vesistön varrella tulee olla ympäristötuen 
perustuen mukainen 3 metrin suojakaista. 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkällä 
rantapellolla, jonka luontainen 
suojavyöhyke on laidunnuksen takia avoin 
(tuki suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). Laidun on hyvä rajata siten, 
etteivät laiduneläimet pääse veteen kuin 
juomapaikasta. Lisäksi juomapaikkaa on 
hyvä muutella, jos alueella näkyy 
ylilaidunnuksen merkkejä. 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen valtaojan 
varrella jyrkällä pellolla, jonka luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Vesistön varrella tulee olla ympäristötuen 
perustuen mukainen 3 metrin suojakaista. 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen valtaojan 
varsilla jyrkkien peltolohkojen kohdalla, 
joilla luontainen suojavyöhyke on kapea 
(tuki suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
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Viinikanjoki 
Viinikanjoen alajuoksulla lähellä 
Parkanonjärveä joki tulvii pelloille 
jokaisen peltolohkon kohdalla. Osalle 
näille pelloille onkin jo perustettu 
suojavyöhykkeitä. Sen sijaan 
Turpeuslammen jälkeen Viinikanjoen 
rannat ovat erittäin jyrkkiä. Varsinkin 
Viinikanjoen itärannalla on useita 
peltolohkoja. Kuitenkin joen jyrkimmät 
luiskat on jo aikoinaan jätetty viljelemättä 
vaarallisuuden takia. Muutama peltolohko 
sai kuitenkin suojavyöhykesuosituksen, 
kun luontainen suojavyöhyke tai pelkkä 
suojakaista olivat riittämättömiä.   
 
Eteläosa (liite 17) 
Viinikanjoen alajuoksulla Parkano-Kuru -
tien pohjoispuolella joen vesi tulvii 
pelloille hyvinkin laaja-alaisesti. Pelto on 
tasainen. Joen varressa on noin viisi metriä 
leveä tiheä pajukko. Tämä luontainen 
suojavyöhyke on kuitenkin riittämätön 
näinkin runsaasti tulvivalle pellolle. 
Keväinen tulva näkyi viljapellon kasvussa 
vielä kesälläkin. 
 
Parkanon jätevedenpuhdistamon kohdalla 
olevien peltolohkojen kohdalla vesi tulvii 
pellolle. Pellot ovat tällä hetkellä 
laidunnurmena. Pellot ovat tasaisia. 
Suojakaista tulvivilla joenvarsipelloilla on 
riittämätön.  
 
Turpeuslammen pohjoispuolinen osa 
(liite 17) 
Turpeuslammen pohjoispuolella 
Viinikanjoen länsirannalla nurmella oleva 
pelto on profiililtaan erittäin jyrkkä. 
Suojakaista on muutamien metrien 
levyinen ja siten pellon jyrkkyyteen 
nähden riittämätön.  
 
Edellisestä kohteesta pohjoiseen päin on 
samoin länsirannalla viljapelto, jonka 
profiili on erittäin jyrkkä. Pelto ei tasoitu 
ennen jokea. Pelkkä suojakaista on 
riittämätön, vaikka sillä kasvaakin tiheä 
pajukko.  
 
Viinikanjoen itärannalla edellisen kohteen 
vastarannalla viljalla olevan pellon 
luontainen suojavyöhyke on osittain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivissa kohdissa (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivissa kohdissa (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
joenvarsipelloilla, joiden edessä luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
joenvarsipelloilla, joiden edessä luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
joenvarsipelloilla, joiden edessä luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
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puutteellinen verrattuna pellon 
kaltevuuteen. Tällä kohdin  luiska on 
lisäksi jyrkkä. Pellon profiilissa on noin 15 
metriä ennen suojakaistaa jyrkempi taite.  
 
Kairokoskeen laskeva valtaoja (liite 17) 
Kairokoskeen laskee lyhyt valtaoja. 
Valtaoja saa pääosin vetensä muutamalta 
peltolohkolta. Valtaojan länsipuolella on 
loivia ja pitkärinteisiä viljapeltoja. 
Maaperä on savea, joten valtaojaan voi 
päästä vettä pelloilta pintavaluntana. 
Tämän takia pelkkä avoin piennar on 
riittämätön.   

suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen valtaojan 
varrella olevalle kaltevalle pellolle (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 

 
5.2.3 Riuttasjärven-Linnanjärven alue (35.533) 
 
Riuttasjärven-Linnanjärven alue alkaa Koskelanjoesta, jota pitkin Kankarinjärven 
vedet (Kankarinjärven alue 35.534) laskevat Linnanjärveen. Koskelanjoesta vain osa 
kuuluu suunnittelualueen piiriin. Linnanjärvi (4,4 km2) on valuma-alueen suurin järvi. 
Linnanjärven eteläosaan Haapakosken kautta valuma-alueeseen yhtyvät myös toisen 
valuma-alueen Kuivasjärven lähialueen (35.561) vedet. Linnanjärven eteläosasta 
vedet virtaavat Ränninkosken kautta Kaidatvesiin ja sieltä edelleen Savajärven kautta 
Riuttasjärveen.  Riuttasjärven eteläosasta Riuttasjärven-Linnanjärven alueen vedet 
virtaavat Käenkosken kautta Parkanonjärven lähialueen (35.532) valuma-alueeseen. 
Riuttasjärven-Linnanjärven alueeseen kuuluvat myös pienempinä vesistöinä Iso-
Visuri ja Visurinlampi. 
 
Alueella asutus on keskittynyt Linnankylän ja Lamminkosken kyliin. Samoin myös 
maatalous on keskittynyt asutuksen kanssa samoille alueille eli Linnanjärven 
läheisyyteen. Linnanjärven rannat ovat noin puoliksi viljeltyjä. Koko valuma-aluetta 
tarkastellessa maataloutta ei ole alueella kovinkaan paljoa. Riuttasjärven, Savajärven 
eikä Kaidatvesien ympäristössä ei ole lainkaan maataloutta. Valuma-alueen pinta-
alasta onkin 7 % peltoina (Maanmittauslaitos 1998). Valuma-alue on yleisesti ottaen 
metsäistä ja harvaan asuttua.  
 
Linnanjärven rannoilla viljelykset ovat keskittyneet järven itärannalle, Hanka- ja 
Hylkilahden läheisyyteen sekä Talsaniemeen. Linnanjärven vedenpinnan vaihtelu ei 
ole suurta eikä rantapelloilla näin esiinny paljoakaan tulvia. Lähes kaikki 
Linnanjärven läheisyydessä olevat pellot on viljelty lähemmäksi kuin 20 metriä 
rannasta. Kuitenkin peltojen ja rannan välissä on tavallisesti useiden metrien 
suojakaistat ja sen lisäksi luiskat ovat monin paikoin pitkät. Pellot ovat lisäksi 
tasaisia, joten suojavyöhykkeiden tarve Linnanjärven läheisyydessä on melko 
vähäinen. 
 
Riuttasjärven-Linnanjärven alueella oleva Kaidatvedet kuuluu Natura 2000-
ohjelmaan ja valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan.  
 
Mäntylänharjun (III-luokka) ja Metsäsianvuoren (III-luokka) pohjavesialueet ovat 
osittain yleissuunnittelualueella. Mäntylänharjun pohjavesialueella Linnanjärven 
itäpuolella on myös viljelyksiä pohjavesialueella.   
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ALUEKUVAUS 
 
Pulmustenlahti (liite 18) 
Linnanjärven itärannalla Pulmustenlahden 
kohdalla laidunpelto viettää loivasti 
rantaan. Pelto on koko matkaltaan järveen 
päin viettävä, eikä se tasoitu ennen rantaa. 
Rannan kasvillisuus on avoin 
laidunnuksen takia. 
 
 
 
Pajulahti (Liite 18) 
Pajulahden tilan eteläpuolella jää tien ja 
rannan väliin pieni viljan viljelyksessä 
oleva peltolohko. Peltolohko on tasainen ja 
erittäin alava. Peltolohkoa vaivaa 
vuosittaiset tulvat. Suojakaistan 
kasvillisuus on avoin. 
 
Iso-Visuri ja Visurilampi (Liite 17) 
Iso-Visuri on pieni järvi valuma-alueen 
lounaisosassa. Iso-Visurista vedet virtaavat 
Visurinlampeen. Iso-Visurin läheisyydessä 
ei ole lainkaan peltoviljelyä. Vesistöjä 
yhdistävän puron varrella on muutama 
tasainen peltolohko ennen Visurilampea.  

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevalla 
rantapellolla, jonka luontainen 
suojavyöhyke kapea ja avoin laidunnuksen 
takia (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). Laidun on 
hyvä rajata siten, etteivät laiduneläimet 
pääse veteen kuin juomapaikasta. Lisäksi 
juomapaikkaa on suositeltavaa muuttaa, jos 
alueella näkyy ylilaidunnuksen merkkejä. 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalla 
pellolla koko lohkon alueella (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
Vesistön varrella tulee olla perustuen 
mukainen 3 metrin suojakaista. 
 
 
 
 

 
5.2.4 Vuorijoen vesistöalue (35.535) 
 
Vuorijoki laskee Vuorijärvestä Parkanon taajaman vieressä olevaan Kirkkojärveen. 
Vuorijärveen tulee vesiä Sarkinkeitaan turvetuotantoalueelta Työluomaa pitkin. 
Tämän lisäksi Vuorijärveen saapuu vettä kahdesta eri järvestä Kuuhimojärvestä ja 
Majajärvestä. Kirkkojärvestä valuma-alueen vedet virtaavat edelleen Viinikanjokeen, 
joka kuuluu Parkanonjärven lähialueeseen (35.532). Vuorijärvessä, Hanhijärvessä ja 
Majajärvissä on runsaasti vesikasvillisuutta. Kirkkojärven Pappilansalmesta niitettiin 
vesikasvillisuutta kesän 2002 aikana.   
 
Parkanon kaupunki on levittäytynyt Kirkkojärven ympärille. Peltoviljely on valuma-
alueella keskittynyt vesistöjen ääreen. Varsinkin Työluoman, Vuorijoen ja 
Vuorijärven pohjoispuolella on melko runsaasti peltoja. Sen sijaan Vuori- ja 
Kirkkojärvien rannoilla on vähän viljelyksiä. Valuma-alueen pinta-alasta on peltoja 9 
prosenttia (Maanmittauslaitos 1998). 
 
Vuorijoen vesistöalueella ovat kokonaan Vuorijärven (I-luokka) ja Ristiharjun (III-
luokka) pohjavesialueet sekä lähes kokonaan Latikkakankaan (III-luokka) ja 
Lapinneva pohjoisen (III-luokka) pohjavesialueet.  
 
Vuorijoen vesistöalueella sijaitsee yksi inventoitu perinnemaisema. Ylä-Viljamaan 
rantaniitty luokitellaan paikallisesti arvokkaaksi perinnemaiseksi (kts. tarkempi 
kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999). Perinnemaiseman arvoon vaikuttaa 
erityisesti sen edustavuus ja maisemallinen merkittävyys. 
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ALUEKUVAUS 
 
Kirkkojärvi 
Kirkkojärven rannoista vain vähän on 
viljelyksen piirissä. Osittain järven 
pohjois- ja länsirannoilla on peltoja. 
Nämä pellot viettävät järveen päin. 
Luontaista suojavyöhykettä ei ole peltojen 
kaltevuuteen nähden riittävästi. 
Luontaisen suojavyöhykkeen leveys on 
muutamista metreistä noin 10 metriin. 
Luontaiset suojavyöhykkeet kasvavat 
pääosin pajukkoa. Muuten Kirkkojärven 
rannat on taajama-asutuksen alaisia.  
 
Järven pohjoisranta (liite 17) 
Pentin tilan eteläpuolella on pitkä ja koko 
matkaltaan loivasti järveen päin viettävä 
viljapelto. Luontainen suojavyöhykkeen 
leveys peltolohkon kohdalla vaihtelee 
noin viidestä kymmeneen metriin. 
Suojavyöhykkeellä kasvaa pääosin pajua. 
Pellon maaperä on savea, joka lisää 
pellolta mahdollisesti aiheutuvaa 
pintavaluntaa järveen.  
 
Kivelän tilan eteläpuolella on laitumia, 
joiden rinteet viettävät paikoin jyrkästi 
järveen päin. Laidunpeltojen luontaiset 
suojavyöhykkeet ovat vain muutamien 
metrien levyiset ja niillä kasvaa melko 
harva puusto.  
 
Järven luoteisosa (liite 17) 
Kirkkojärven luoteisosassa Louhilinnan 
tilan kohdalla nurmella oleva pelto viettää 
loivasti järveä kohti. Luontainen 
suojavyöhyke on  muutamien metrien 
levyinen.   
  
Vuorijoki 
Vuorijoki laskee Vuorijärvestä 
Kirkkojärveen. Joen rannoilla peltoviljely 
on keskittynyt muutamaan eri kohtaan. 
Joki mutkittelee melko runsaasti. Tulvia 
esiintyy vain yhdessä kohdassa jokea 
usean peltolohkon alueella. Lähes kaikki 
pellot Vuorijoen varrella ovat tasaisia. 
Luiskat ovat tavallisesti jyrkkiä, mutta 
pitkiä ja runsaan kasvillisuuden vallassa.  
 
Joen keskiosa (liite 19) 
Mukkalan tilan kohdalla pellot ovat alavia 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen loivilla 
rantapelloilla, joiden luontainen 
suojavyöhyke ei ole riittävän leveä (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
rantapelloilla, joiden luontainen 
suojavyöhyke on kapea  (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
rantapelloilla, joiden luontainen 
suojavyöhyke on kapea  (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
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ja luiskat ovat lyhyet. Samalla joki tekee 
jyrkän mutkan. Keväiset tulvat 
vaivaavatkin peltolohkoja joen 
molemmilla rannoilla. Pellot ovat 
viljelyksessä ja laitumina. Pohjoisrannalla 
peltojen suojakaistat ovat avoimia, mutta 
sen sijaan eteläpuolella 
suojavyöhykkeellä on muutamien metrien 
levyinen pajukko.  
 
Lehtimäen tilan eteläpuolella pellot ovat 
hyvin alavia ja lähes joen tasossa. 
Peltojen kasvillisuudessa näkyy kosteus, 
sillä niillä kasvaa esim. suo-orvokkia. 
Suojakaistalla kasvillisuus on melko 
harvaa.   
 
Heiniluoma (liite 19) 
Vuorijokeen laskee Heiniluoma, johonka 
virtaa runsaasti vesiä metsäojituksista. 
Pellot luoman varrella ovat tasaisia. 
Tuorin tilan luoteispuolella muutamassa 
kohdassa Heiniluoman varrella pellot ovat 
alavia ja niitä vaivaavat keväiset tulvat ja 
vettyminen. Vettyminen näkyy 
kasvillisuudessa vielä kesällä.  
 
Työluoma (liite 16 ja 19) 
Työluoma virtaa Särkinkeitaan 
turvetuotantoalueelta Hanhijärven kautta 
Vuorijärven Vanhantalonlahteen. 
Työluoman varrella kaikki pellot ovat 
erittäin tasaisia eikä tulvia enää esiinny. 
Hanhijärvi on lähes umpeenkasvanut. 
Hanhijärven rantapelloille nykyiset 
suojakaistat ovat riittäviä. Työluoman 
valuma-alue on noin 10 km2. Työluoma 
luokitellaan vesistöksi. 
 
Kuuhimojärvi (liite 19) 
Kuuhimojärven rannoilla viljelyä on vain 
lounaisosassa kohdassa, josta lähtee 
järven laskuoja Vuorijärveen. Ojan varsi 
on ennen Parkano-Kankaanpää –tietä 
lähes kokonaan viljeltyä.  
 
Kuuhimojärven pellot ovat alavia ja 
jäävät osittain keväisten tulvien alle. 
Näillä kohdin pelto ulottuu lähelle järven 
rantaa ja kasvillisuus on melko avointa. 
 
Kuuhimojärvestä Vuorijärveen laskeva 
oja luokitellaan puroksi. Pellot ojan 

pelloilla tulvivilla kohdilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). Laidun on hyvä rajata siten, 
etteivät laiduneläimet pääse veteen kuin 
juomapaikasta. Lisäksi juomapaikkaa on 
hyvä muutella, jos alueella näkyy 
ylilaidunnuksen merkkejä. 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivilla kohdilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivilla kohdilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 
ympäristötuen perustuen mukainen 3 metrin 
suojakaista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivilla kohdilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 
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varrella ovat tasaisia. ympäristötuen perustuen mukainen 3 metrin 
suojakaista.  

 
5.2.5 Haukkaluoman vesistöalue (35.539)  
 
Haukkaluoman vesistöalueesta vain Parkanon puoleinen osa on suunnittelualueen 
piirissä. Haukkaluoma virtaa Alinen Lehmilammesta Linnanjärveen. Luoman nimi 
muuttuu kuitenkin ennen Linnanjärveä Lehmiluomaksi. Samassa kohdassa luomaan 
liittyy myös Mustiluoma. Mustiluomaa pitkin virtaavat Nerkoonjärven vesistöalueen 
(35.538) vedet Linnanjärveen.  
 
Haukka- ja lehmiluoman varrella on vain vähän maanviljelystä. Koko Haukkaluoman 
vesistöalueen pinta-alasta peltona on 9 % (Maanmittauslaitos 1998). Valuma-alueelle 
tulee osittain myös Mäntylänharjun pohjavesialue (III-luokka).  
 
ALUEKUVAUS 
 
Mustiluoma (liite 18) 
 
Suunnittelualueella pellot Mustiluoman 
varrella ovat tasaisia tai hieman luomaan 
päin viettäviä. Myllyharjun kohdalla 
Mustiluomaan laskee valtaoja. Valtaojassa 
on lähes 90 asteen kulma, joka aiheuttaa 
tulvia keväisin. Valtaoja tulvii mutkan 
kohdalta. Pellot ovat viljan viljelyksessä. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
Suojavyöhyke tarpeellinen tulvivilla 
luomanvarsipelloilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 

 
5.3 Jyllinjoen alue (35.541) 
 
Jyllinjoki lähtee Jämijärvestä ja laskee Kyrösjärven Kelminselän Emonpohjaan. 
Suunnittelualueeseen kuului Ikaalisten puoleinen osuus. Jyllinjoki kulkee paikoitellen 
erittäin syvässä uomassa. Suuret vesimassa ovat kuluttaneet joen penkkoja 
voimakkaasti ja monin paikoin havaitaan neanderointi-ilmiö. Tällöin vesi irrottaa 
maa-aineesta joen ulkomutkasta kasaten maa-aineksen hitaamman virtauksen alueelle 
joen sisämutkaan. Joen uoma on siten jatkuvan muutoksen piirissä. Korkeuserot 
alueella ovat suuria ja joessa on useissa kohdissa koskipaikkoja. Johtuen joen uoman 
paikoitelleen suuresta syvyydestä pellon ja virtaavan veden väliin jää usein leveä, 
puustoinen suojavyöhyke. Paikoitellen suojavyöhykkeen luiska on kuitenkin erittäin 
jyrkkä. Joen muuttuva uoma on pakottanut viljelijät lisäksi jättämään itse leveämpiä 
suojavyöhykkeitä.   
 
Valuma-alueen itäosassa sijaitsee osa laajasta Hämeenkankaan pohjavesialueesta. 
Pohjavesialue kuuluu I-luokkaan. 
 
 
ALUEKUVAUS 
 
Jyllinjoki (liite 20) 
Pitkäkosken tilasta itään, joen 
eteläpuolella, pelto on tasainen, mutta on 
matalalla joen tasoon nähden. Vesi nousee 
ajoittain pellolle virtauksen ollessa joessa 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellon osalla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
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suuri. Suojakaista on avoin. 
 
Peltoniemen tilasta koilliseen, joen 
etelärannalla, on tasaisia peltoja. Joki 
mutkittelee kohdalla voimakkaasti. 
erityisesti läntisimmällä lohkolla on 
havaittavissa joen reunan sortumista. 
Idänpuolisin lohkolle aiheutuu vettymistä, 
kun Hangassuolta alkava oja tulvii. Oja 
laskee Jyllinjokeen. Hangassuo on osittain 
pohjavesialueella.   
 
Ollinniemen tilasta pohjoiseen, joen 
etelärannalla, on kapea peltolohko, joka 
viettää koko matkaltaan jokeen. 
Suojakaista on avoin. 
 
Kalliokosken tilasta itään on rinnepelto. 
Rinne jatkuu jokeen saakka kuitenkin 
himan loiveten ennen jokea. Suojakaista on 
tällä kohdin pusikoitunut.  
 
Alasen tilasta kaakkoon, joen länsirannalla, 
oleva peltolohko on rinteessä. Pelto 
tasoittuu ennen jokea lähes tasaiseksi. 
Pellon alaosa on lähellä joen pinnan tasoa, 
jolloin suuren virtauksen aikana joen vesi 
nousee tasaiselle osuudelle.  
 
Vanha-Salavan tilasta länteen, joen 
itäpuolella, peto on jokeen viettävä. 
Paikoitellen suojavyöhyke ulottuu 
kaltevuuteen nähden riittävän leveälle 
Paikoitellen se on liian kapea. Suojakaistan 
luiska on erittäin jyrkkä ja kasvaa puustoa. 
 
Yläinenlammi (liite 8) 
Yläisenlammin pohjoispuolella on kapea 
peltolohko, joka viettää lampeen. Lisäksi 
ajoittain lohkon alaosaan nousee vesi.  
 
Lähdetoja (liite 20) 
Jyllinjokeen laskeva Lähdetoja tuo 
runsaasti kiintoainetta lähinnä hiekkaa 
yläpuoliselta alueelta. Jyllinjoessa on ojan 
laskukohdassa vuosittain havaittavissa 
kiintoainekasa, joka häviää suurten 
virtaamisen aikaan. Osittain kiintoaineen 
suuri määrä aiheutuu kivennäismaahan 
ulotetuista metsäojituksista ja 
maanmuokkauksista. Koivuniemen tilan 
kohdalla oleva notkelma soveltuisi  
laskeutusaltaan perustamiseen. 

 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen Jullinjoen 
varressa, kohdissa joissa on joen reunan 
sortumista. Suojavyöhyke on tarpeellinen 
myös ojan aiheuttaman vettymisen 
johdosta. 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jokeen 
viettävällä pellolla, jolla suojakaista on 
riittämätön (tuki suojavyöhykkeen 
perustaminen ja hoito). 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jokeen 
viettävällä pellolla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellolla. Suojavyöhyketarvetta lisää pellon 
rinteinen yläosa (tuki suojavyöhykkeen 
perustaminen ja hoito). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen vesistöön 
viettävällä pellolla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen koko 
lohkolla (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
Laskeutusallas on hyvä perustaminen 
kiintoaineen laskeuttamiseksi ennen 
Jyllinjokea (tuki laskeutusaltaan 
perustamisesta ja hoidosta). 
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Pohjavesialue (liite 20) 
Jyllissä on peltoa sekä pohjaveden 
muodostumisalueella että suoja-alueella. 

 
Mm. kasvinsuojeluaineiden käytön 
lopettaminen pohjavesialueiden 
peltoviljely -erityistuen avulla. 

   
5.4 Kovesjoen vesistöalue (35.55) 
 
5.4.1 Kovesjoen alaosan alue (35.551) 
 
Kovesjoen alaosan valuma-alue alkaa Kovesjoen ja Raivaluoman yhtymäkohdasta 
Raivalan kylästä. Valuma-alueen eteläpäässä Kovasjoki laskee Kyrösjärven 
Kovelahteen. Lähellä Kovelahtea Kovesjokeen liittyvät myös Kuusijoen 
vesistöalueen (35.555) vedet. Valuma-alueella ei ole muita vesistöjä kuin Kovesjoki. 
Valuma-alueen pinta-alasta 22 % on peltoja (Maanmittauslaitos 1998) . 
 
Kovesjoen alaosa mutkittelee matkallaan Kovelahteen. Vajaa puolet sen rannoista on 
viljeltyjä. Raivalankylän sekä Kuusijoen ja Kovesjoen liittymäkohdilla joen rannat 
ovat jyrkkiä. Muuten joen rannat ovat peltojen kohdilta tasaisia. Tulvia alueella ei 
esiinny. Pääosin alueen pelloille riittävät nykyiset suojakaistat. 
 
ALUEKUVAUS 
 
Jokihaaran tilan eteläpuoli (liite 21) 
Kovesjoen tehdessä jyrkän mutkan 
Jokihaaran tilasta etelään peltojen rinteet 
viettävät jyrkästi jokeen päin. Suojakaista 
on avoin ja siinä kasvaa korkeaa 
aluskasvillisuutta mm. mesiangervoa ja 
nokkosta. Pellon kaltevuus ei tasoitu 
ennen jokea vaan paikoin jopa jyrkkenee 
ennen suojakaistaa.    
 
Jokihaara (liite 21) 
Kovesjoen ja Kuusijoen jokihaaran 
läheisyydessä pellot ovat jyrkkiä ja 
pitkärinteisiä. Usean peltolohkon kohdalla 
luiskat ovat kuitenkin pitkiä, lähes 20 
metriä, ja metsäisiä. Luiskien ollessa 
lyhyemmät ne ovat riittämättömiä 
verrattuna jyrkkiin rinteisiin.  
 
Vierikon tilan itäpuoli (liite 21) 
Vierikon tilasta itään Kovesjoki tekee 
mutkan ja peltolohko on osittain melko 
jyrkästi jokeen päin viettävä. Osittain 
suojaista on avoin ja suojakaistalla ja 
luiskassa kasvaa mm. nokkosta.    
 
Niemisen tilan eteläpuolelle laskeva 
valtaoja (liite 22) 
Raivalan kylässä peltoaukeiden välistä 
mutkittelee valtaoja, joka laskee 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
joenvarsipelloilla, joiden luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
pelloilla joen varressa (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jokeen 
viettävillä pelloilla, joiden luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen valtaojan 
varrella olevilla kaltevilla pelloilla (tuki 
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Kovesjokeen Niemisen tilan eteläpuolelta. 
Valtaojan varrella osa pelloista on jyrkkä- 
tai loivarinteisiä. Rinteet ovat lisäksi 
pitkiä. Valtaojan pientareet ovat paikoin 
avoimia ja niissä kasvaa mm. nokkosta ja 
mesiangervoa. Paikoin pientareilla kasvaa 
myös jonkin verran nuorta pajukkoa. 
Kovesjoki mutkittelee laskuojan kohdalla 
voimakkaasti.  
 
Hieman Kuusijoen ja Kovesjoen 
jokihaarasta yläjuoksulle päin Kovesjoen 
rantoja on laidunnettu usean vuoden ajan. 
Laidunnus on lopetettu osittain vuonna 
2000, muuten jo hieman aiemmin. 
Joenvarren kasvillisuudessa näkyy vielä 
laidunnus. Alueella kasvaa mm. kuismaa, 
poimulehteä ja orvokkeja (liite 21).  

suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joenvarren metsikkö voisi soveltua 
perinnebiotoopiksi sen edustaman 
metsälaitumen johdosta (tuki 
perinnebiotoopin hoidosta). 
 
 

 
5.4.2 Kovesjoen keskiosan alue (35.552) 
 
Kovesjoen keskiosan alue alkaa Kotojärven purkupisteestä. Kovesjoen keskiosan 
alueen vedet virtaavat Kovesjoen alaosan alueeseen (35.551). Kovesjoen keskiosan 
alueella ei ole Kovesjoen lisäksi muita merkittäviä vesistöjä. 
 
Valuma-alueella asutus on harvaa. Kovesjoen keskiosan alueella maataloutta on 
melko vähän ja se on pääosin keskittynyt Kovesjoen läheisyyteen. Alueen pinta-alasta 
12 % on peltoa (Maanmittauslaitos 1998). Alueen pelloista suurin osa on viljan 
viljelyssä. Joen varrella olevat pellot ovat pääosin tasaisia tai vain hieman jokeen päin 
viettäviä.   
 
Valuma-alueella sijaitsee Raivalan pohjavesialue, joka pääosin on I-luokan ja osin 
III-luokan pohjavesialuetta. Pohjavesialueen reuna- ja muodostumisalueella on jonkin 
verran peltoja, jotka enimmäkseen ovat viljan viljelyksessä. Viljelijöille on 
tapauskohtaisesti suositeltu pohjavesialueen peltoviljely -erityisympäristötukea.  
 
 
ALUEKUVAUS 
 
Kovesjoen keskiosa (liite 22) 
Luomaharjusta kaakkoon päin joen 
tehdessä peltolohkon kohdalla jyrkkiä 
mutkia pelto viettää osittain jokeen päin. 
Pellon profiilissa on taite noin 50 metriä 
ennen jokea. Jyrkkyys ehtii osittain 
tasoittua ennen jokea.  

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
joenvarsipelloilla (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
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5.4.3 Kuusijoen vesistöalue (35.555) 
 
Kuusijoen vesistöalueen suurin vesistö on Kuusijärvi. Kuusijärven eteläpäästä vedet 
virtaavat Kuusijokea pitkin Kovesjokeen. Alueella on lisäksi Metsäjärvi ja muutamia 
erittäin pieniä vesistöjä kuten Vehkalampi. Vesistöalue on osittain suunnittelualueen 
ulkopuolella. 
 
Alueen asutus on harvaa ja se on keskittynyt vesistöjen ääreen. Vesistöalueen pinta-
alasta 17 % on peltona (Maanmittauslaitos 1998). Valuma-alueen peltoviljely on 
keskittynyt Kuusijoen läheisyyteen. Vain muutamissa kohdissa pieniä peltoaukeita on 
kauempana joesta.  Kuusijoen vesistöalueella on osittain Kovesjoen seisakkeen 
pohjavesialue, joka jakaantuu sekä II-luokan että III-luokan pohjavesialueeksi. 
Peltoviljelyä on jonkin verran II-luokan pohjavesialueen lähinnä reuna-alueella. 
 
Kuusijoessa virtaavan veden määrää säännöstellään Kuusijoen suulla olevalla 
padolla. Pato on rakennettu, koska Kuusijärven veden pintaa halutaan pitää 
korkeammalla. Lisäksi Kuusijokea on perattu ja oikaistu. Näiden syiden takia joen 
varrella olevat pellot eivät enää jää kevättulvien alle. Aiemmin tulvat olivat laaja-
alaisia ja ulottuivat paikoin joenvarsipelloilla jopa peltolohkojen puoliväliin saakka. 
Pääosin pellot Kuusijoen varrella ovat tasaisia tai vain hieman jokeen päin viettäviä. 
Kuusijärven rannoilla viljely on vähäistä. Itärannalla on muutama pelto karjan 
kesälaitumina ja hevoslaitumina. Länsipuolella on vain yksi viljapelto. Koska pellot 
ovat tasaisia eikä tulvia esiinny, alueella ei ole suojavyöhyketarvetta. 
 
Kuusijoen vesistöalueella sijaitsee kaksi inventoitua perinnemaisemaa. Kuusiluoman 
haka ja niitty  sekä Hietasen metsälaidun ovat molemmat paikallisesti arvokkaita 
perinnemaisemia (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999).   
 
ALUEKUVAUS 
 
Kuusijärven itäpuoli (liite 23) 
Kalliomäen tilan lähellä laidunnetaan 
nuoria nautoja kesälaitumella. Laidunalue 
on paikoin avonaisempaa lähinnä 
ketomaista ja paikoin metsäisempää 
aluetta. Ketomaisella alueella kasvaa mm. 
katajia, ketoneilikkaa ja huopakeltanoa. 
 
Pentin tilan itäpuoli (liite 22) 
Tilan itäpuolella on kaakkoisrinteessä 
pienialainen keto, jossa on aikoinaan 
laidunnettu lampaita ja nautoja. Nykyään 
ketoa on hoidettu niittämällä. Alue on 
kedolle tyypillisesti kuivaa ja kasvillisuus 
matalaa. Alueella kasvaa mm. 
huopakeltanoa ja kissankäpälää. Kedon 
vieressä on jonkin matkaa myös pistoaitaa. 
Samassa  yhteydessä on Kuusijoen varret 
laidunnettu ja alueesta on muodostunut 
kaunis perinnemaisema. Jokivarsi on 
koivikko, jonka kenttäkerroksessa voi 
huomata laidunnuksen.  

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Laidunalue voisi soveltua 
perinnebiotoopiksi sen edustaman kedon ja 
metsälaitumen johdosta (tuki 
perinnebiotoopin hoidosta). 
 
 
 
 
Alue voisi soveltua perinnebiotoopiksi sen 
edustaman kedon ja metsälaitumen 
johdosta (tuki perinnebiotoopin hoidosta). 
Kuitenkin se osa laitumesta, joka on joen 
varrella on hyvä rajata siten, etteivät 
laiduneläimet pääse veteen kuin 
juomapaikasta. Lisäksi juomapaikkaa on 
hyvä muutella, jos alueella näkyy 
ylilaidunnuksen merkkejä. 
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Kuusiluoman tilan pohjoispuoli (liite 
22) 
Kuusijoen varressa Kuusiluoman tilasta 
pohjoiseen peltolohko viettää noin 20 
metriä ennen jokea jyrkästi jokeen.  
 
 
Moision tilan pohjoispuoli (liite 21) 
Kuusijoen varressa Moision tilan kohdalla 
on melko jyrkästi jokeen päin viettävä 
laidunpelto. Pellon profiilissa on noin 30 
metrin päässä taite, jonka jälkeen pelto 
viettää jokeen päin.  Suojakaistalla kasvaa 
osittain puustoa, mutta paikoin 
kasvillisuus on avoimempaa ja siinä 
kasvaa nokkosta luiskaan asti.  
 
Moision tilan kohdalla on 
Kuusiluomantien länsipuolella 
metsälaidun. Laidun on osittain rinteinen. 
Laidun on männikössä, joten maaperä on 
kuivaa. Kuivuudesta johtuen maaperä on 
paikoin kulunut rinnepaikoilta. 
Laidunalueella on myös pieni 
punamullattu rakennus nautojen suojaksi. 
Huomionarvoiseksi metsälaitumen tekee 
sen sijainti aivan tien vieressä.    
 
Koskelan tilan läheisyydessä on 
metsälaidun, jota on laidunnettu 
vuosikymmeniä. Osittain laidunmetsikkö 
on rinteistä.  
 
Ylä-Koskelan tilan lähellä on 
vuosikymmeniä naudalla laidunnettu laaja 
metsälaidun. Laidunalue koostuu sekä 
kuivemman oloisesta männiköstä että 
tuoreemmasta kuusimetsästä. Kasvillisuus 
on metsälajeja.    
 
Vehkurista laskeva puro (liite 21) 
Pienestä Vehkurista laskee puro 
Kuusijokeen peltoaukeiden läpi. Peltojen 
rinteet viettävät loivasti puroon päin ehtien 
kuitenkin lähes kokonaan tasoittua ennen 
puroa. Pellot ovat viljalla ja rypsillä. Puron 
varteen olisi suositeltavaa perustaa 
suojakaistat.  
 
Murronperältä laskeva valtaoja (liite 
21) 
Murronperältä tien molemmin puolin 
valtaoja kulkee peltoaukean läpi 

 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevalla 
pellolla, jonka luontainen suojavyöhyke on 
kapea ja avoin (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevalla 
pellolla (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta.)  
 
 
 
 
 
 
Laidun voisi soveltua perinnebiotoopiksi 
sen edustaman metsälaitumen johdosta 
(tuki perinnebiotoopin hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laidun voisi soveltua perinnebiotoopiksi 
sen edustaman metsälaitumen johdosta 
(tuki perinnebiotoopin hoidosta). 
 
 
Laidun voisi soveltua perinnebiotoopiksi 
sen edustaman metsälaitumen johdosta 
(tuki perinnebiotoopin hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jokeen 
viettävällä pellolla, jonka luontainen 
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notkelmassa. Suojakaista on riittämätön 
kohdassa, jossa pelto kumpuilee ja  viettää 
jokeen päin. Suojakaistan kasvillisuus on 
paikoin avoin.   
 
Välikylässä Kuusijoen varrella on 
Koskisillan tilan eteläpuolella on kaltevia 
peltoja, joiden suojakaista on avoin. Pellon 
profiili ei loivene ennen luomaa.   

suojavyöhyke on kapea ja avoin (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
pelloilla, joiden edessä luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 

 
5.4.4 Laholuoman vesistöalue (35.556) 
 
Laholuoman vesistöalueen suurimmat järvet ovat Alinen Kirjasjärvi ja Ylinen 
Kirjasjärvi. Niiden vedet virtaavat Laholuomaan. Laholuoma saa vettä myös 
pienemmästä Ojalammesta. Ennen Kovesjokeen yhtymistään Laholuoman nimi 
muuttuu Raivaluomaksi. Laholuomaan liittyvät myös Raivalammin vedet. 
 
Vesistöalueella on runsaasti soita ja alueen pohjoisosassa onkin laaja Puurokeitaan 
soidensuojelualue, joka kuuluu samalla myös Natura-verkostoon. Pinta-alasta peltona 
on 8 %. Laholuoman varrella on peltoja pitkin matkaa. Pääosin luoma kulkee 
metsässä. Tulvat ovat poistuneet luoman perkaamisen jälkeen vuosia sitten. Samalla 
luomaa oiottiin. Pääosin pellot luoman varrella ovat tasaisia. 
 
ALUEKUVAUS 
 
Laholuoman tila (liite 23) 
Laholuoman tilasta etelään laidun viettää 
loivasti luomaa kohti. Suojakaistan 
kasvillisuus on avointa.  
 
 
Yliharjun tilasta länteen (liite 22) 
Yliharjun tilasta luoteeseen viljalla oleva 
kumpuileva pelto viettää luomaa kohti. 
Suojakaista on pellon kumpuiluun ja 
kaltevuuteen nähden paikoin riittämätön.  
 
 
Yliharjun tilasta lounaaseen viljalla olevan 
pellon profiilissa on taite noin 20 metriä 
ennen jokea. Taitteen jälkeen pelto viettää 
jyrkästi luomaa kohti. Ennen taitetta pelto 
on tasainen. Suojakaistalla kasvaa paikoin 
puskia ja nuoria puita.  
 
Ala-törmän tilan kohta (liite 22) 
Ala-törmän tilan kohdalla Laholuoman 
varrella pellot kumpuilevat voimakkaasti. 
Paikoin laitumet viettävät jyrkästi rantaan. 
Laidun on rajattu siten, että eläimet 
pääsevät vain rajoitetusta kohdista rantaan. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
pelloilla, joiden edustalla luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen luomaan 
viettävällä pellolla, jonka luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevalla 
pellolla, jonka edessä luontainen 
suojavyöhyke on riittämätön (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
luomanvarsipelloilla, joiden edessä 
luontainen suojavyöhyke on kapea ja 
osittain avoin laidunnuksen takia (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
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Rinteiden jyrkkyyden takia muuta kuin 
laidunnuksesta tulevaa lannoitusta ei 
suositella pelloille.  
 
Raivalammista laskeva puro (liite 23) 
Pienestä Raivalammista laskee puro 
Laholuomaan. Puro kulkee pienten 
peltolohkojen välistä. Osa pelloista on 
jätetty viljelemättä. Pellot ovat tasaisia tai 
hieman puroon päin viettäviä.   

hoidosta). Laitumen juomapaikkaa on hyvä 
muutella, jos alueella näkyy 
ylilaidunnuksen merkkejä. 
 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 
ympäristötuen perustuen mukainen 3 
metrin suojakaista.  
 
 

 
5.4.5 Samminluoman vesistöalue (35.557) 
 
Samminluoma laskee Häädetjärvestä Kovesjokeen. Matkalla luomaan yhtyvät myös 
Vehkurin vedet. Näiden vesistöjen lisäksi alueella on myös pieni Keidaslammi. 
 
Valuma-alueella on runsaasti soita ja alueen pohjoisosa on osittain myös Natura-
verkostoon kuuluvalla Häädetkeitaan soidensuojelualueella. Asutus Samminjoen 
vesistöalueella on vähäistä. Alueella on vain vähän peltoviljelyä ja se on keskittynyt 
lähes kokonaan Samminluoman läheisyyteen. Vesistöalueen pinta-alasta peltoina on 
vain 3 % (Maanmittauslaitos 1998) 
 
ALUEKUVAUS 
 
Samminluoma (liite 23) 
Samminluoma laskee Häädetjärvestä 
Kovesjokeen. Luoma luokitellaan puroksi. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 
ympäristötuen perustuen mukainen 3 
metrin suojakaista. 

 
5.5 Kuivasjärven vesistöalue (35.56) 
 
5.5.1 Kuivasjärven lähialue (35.561) 
 
Kuivasjärven lähialue alkaa Kuivasjärven pohjoispäästä. Kuivasjärven lähialueeseen 
laskee yhteensä kolme eri valuma-aluetta, Nivusjärven vesistöalue (35.563), 
Vatajanjoen vesistöalue (35.563) ja Vääräjoen vesistöalue (35.564). Kuivasjärven 
lähialueen suurin järvi on Kuivasjärvi (6,5 km2), josta vedet virtaavat Lamminkosken 
kautta Kuovasjokeen. Tämän jälkeen reitti Linnanjärveen on kapea ja mutkainen sekä 
kesäisin lähes umpeenkasvaneen kasvillisuuden takia tukkoinen. Matkalla on 
muutamia lampia ja lyhyitä jokiosuuksia. Kuovasjoen jälkeen tulee Niemenlampi, 
josta vedet virtaavat edelleen Ruonanjokea pitkin Ruonanlampeen. Tämän jälkeen 
vedet virtaavat Jarvanjokea pitkin Linnanjärveen. Muita vesistöjä Kuivasjoen 
lähialueella ovat pienemmät Kivi- ja Lokalampi.  
 
Kuivasjärven lähialueen pinta-alasta on suuri osa vettä. Asutus alueella on keskittynyt 
Lamminkoskenkylään Kuivasjärven ja Linnanjärven välille, pienten lampien ja 
jokiosuuksien läheisyyteen sekä Kuivasjärven länsipuolelle. Maatalous on keskittynyt 
asutuksen kanssa samoille alueille. Kuivasjärven lähialueen pinta-alasta 11 % on 
peltoja (Maanmittauslaitos 1998).  
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ALUEKUVAUS 
 
Kuivasjärvi 
Kuivasjärven rannoilla on vain niukasti 
viljelyksiä. Lähes kaikkia rantapeltoja 
kuitenkin vaivaavat tulvat. Pellot järven 
rannalla on tasaisia. Luontaiset 
suojavyöhykkeet ovat paikoin avoimia, 
mutta paikoin niillä kasva tiheä ja leveä 
pajukko.  
 
Saarelansaaren alue (liite 24) 
Kuivasjärven länsirannalla Saarelansaaren 
kohdalla on laaja viljalla oleva peltolohko, 
joka vettyy osittain joka kevät. 
Rantavyöhyke on pitkä, sillä lahti ja 
osittain myös saaren ja mantereen väliin 
jäävä kapea salmi ovat runsaan 
kasvillisuuden peitossa. Luontaista 
suojavyöhykettä on hoidettu niittämällä ja 
alueella näkyvät kasvillisuusvyöhykkeet.   
 
Kuivasjärven itäranta lähellä luusuaa 
(liite 24) 
Kuivasjärven itärannalla oleva nurmipelto 
jää kevättulvan alle vuosittain. 
Suojakaistalla kasvaa harva koivikko ja 
aluskasvillisuus on matalaa. 
Rantavyöhykkeellä ei ole kasvillisuutta, 
sillä siihen on tehty hiekkaranta. Pelto on 
profiililtaan tasainen.   
 
Nivuslahdesta pohjoiseen (liite 24) 
Kuivasjärven itärannalla Nivuslahdelta 
pohjoiseen viljalla olevat hieman järveen 
päin viettävät pellot jäävät osittain joka 
keväisen tulvan alle. Luontainen 
suojakaista näiden peltojen kohdalla on 
melko leveä, noin 20 metriä. 
Suojakaistalla kasvaa melko tiheä pajukko, 
mutta aluskasvillisuus on vähäistä.   
 
Nivuslahti (liite 24) 
Nivuslahden kohdalla kesantopelto jää 
suurelta osin keväisen tulvan alle. Peltoa 
on yritetty kuivattaa rakentamalla 
pengerrys osittain Kuivasjärven rannalle. 
Kuivaamisessa ei kuitenkaan ole täysin 
onnistuttu, sillä kevättulva nousee pellolle 
Nivuslahden kautta. 
 
Kuovasjoki (liite 24) 
Kuovasjoki mutkittelee Kuivasjoesta 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensisijaisesti alueelle voisi perustaa 
perinnebiotoopin, sillä alue on niittämällä 
hoidettua rantaniittyä (tuki 
perinnebiotoopin hoidosta). Toissijaisesti 
alueelle voi hakea suojavyöhyketukea, sillä 
suojavyöhyke on tarpeellinen pellon 
vettymisen takia (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvilla 
pelloilla (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvilla 
pelloilla, vaikka luontainen suojavyöhyke 
onkin leveä, sillä tulvat ovat laajoja ja 
keväällä kasvillisuus ei vielä estä tulvan 
alle jäävän pellon vesistökuormitusta (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellolla, jos se otetaan takaisin viljelykseen 
(tuki suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
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Niemenlammiin. Joessa on kaksi 
koskikohtaa Hautakoski joen puolivälissä 
ja Lamminkoski ennen Niemenlammia. 
Joen rannat ovat alussa alavat ja pelloilla 
esiintyy tulvia. Sen sijaan ennen 
Niemenlammia pellot ovat korkeammalla 
ja luiskat ovat melko pitkiä eikä tulvia 
enää esiinny. Kuovasjoen alkuosan 
molemmat rannat tulvivat joka kevät. 
Länsirannalla  yksi pelto on metsitetty, 
mutta Nivuslahdenmäen kohdalla oleville 
kesantopelloille nousee tulva keväisin. 
Suojakaista on osittain avoin ja osittain 
sillä kasvaa muutaman metrin levyinen 
pajukko. Pellot ovat tasaisia. 
 
Samoilla kohdin itärannalla nurmella 
olevat pellot jäävät myös tulvan alle. 
Toisella pellolla on noin 10 metrin 
levyinen melko tiheä pajuvyöhyke ja 
toisella kapeampi. Pellot ovat profiililtaan 
lähes tasaisia.  
 
Niemenlammi ja Linnanlahti (liite 18) 
Niemenlammin ja Linnanlahden rannat 
ovat kokonaan viljeltyjä. Lähes kaikki 
pellot viettävät lampea kohti, mutta 
pääosalla pelloista on riittävät luontaiset 
suojavyöhykkeet, joilla kasvaa tiheä 
pajukko. Pelloilla esiintyy myös tulvia.  
 
Ylilammin tilan kohdalla laitumena olevan 
pitkärinteisen pellon profiili on loivasti 
lampeen päin viettävä. Suojakaista on 
avoin. Pelloille nousee myös vuosittain 
lyhyelle matkalle tulvaa.   
 
 
 
 
 
 
Petäyksen tilan kohdalla Linnanlahden 
rannalla tulvavesi nousee tasaiselle tällä 
hetkellä kesannolla olevalle pellolle. 
Rannassa on pieni metsäsaareke, jonka 
molemmille puolille tulva nousee. Kohdat, 
joista tulva nousee, ovat kasvillisuudeltaan 
avoimia. Rantavyöhyke on muutamien 
metrien levyinen.  
 
 
 

pelloilla tulvivilla osilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivilla osilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevalla 
rantapellolla, jonka luontainen 
suojavyöhyke on kapea ja avoin 
laidunnuksen johdosta ja jolle lisäksi 
nousee tulvia (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). Laidun on 
hyvä rajata siten, etteivät laiduneläimet 
pääse veteen kuin juomapaikalta. Lisäksi 
juomapaikkaa on hyvä muutella, jos 
alueella näkyy ylilaidunnuksen merkkejä. 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellolla, jos se otetaan takaisin viljelykseen 
(tuki suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
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Niemenlammiin laskeva valtaoja (liite 
18) 
Niemenlammiin laskeva valtaoja tulvii 
keväisin ennen lampea. Pientareella 
kasvaa korkeaa aluskasvillisuutta.  
 
Ruonanjoki (liite 18) 
Ruonanjoki on suora ja lyhyt jokiosuus 
Linnanlahdelta Ruonanlampeen. Osa joen 
varrelle jäävistä pelloista tulvii. Ei-
tulvivilla kohdilla pellot viettävät loivasti 
jokea kohti, mutta niillä on kuitenkin 
riittävät luontaiset suojavyöhykkeet. 
 
Ahomäen tilan kohdalla kevättulva nousee 
viljapellolle ja pelto vettyy laajalta 
alueelta. Vielä kesälläkin pelto on kostean 
oloinen. Kosteus näkyy selvästi pellon 
kasvillisuudessa. Pellolle on kaivettu 
muutama leveä sarkaoja. Suojakaista 
pellon kohdalla on osittain leveää, noin 20 
metriä pajukkoa, mutta toisesta kulmasta 
pelto on lähempänä rantaa.   
 
Ruonanlampeen laskeva valtaoja (liite 
18) 
Ruonanlampeen laskee valtaoja, jonka 
varsi tulvii keväisin laajasti pelloille. 
Pellot ovat kesannolla, nurmella ja viljalla. 
Pellot ovat tasaisia, joten tulvavesi 
levittäytyy laajalle. Valtaojan pientareet 
ovat avoimia. Valtaoja on erittäin rehevän 
näköinen. 
 
Jarvanjoki (liite 18) 
Jarvanjoki laskee Ruonanlammesta 
Linnanjärveen. Sillanpään tilan kohdalla 
tasaisille kesantopelloille nousee 
kevättulva. Suojakaista pelloilla on melko 
avoin. 
 
 
Hautalan tilasta etelään on jyrkkärinteinen 
pelto, jonka suojakaista on osittain avoin.  
 
 
 
Ennen Haapakoskea joen tehdessä mutkan 
tulvavesi nousee alaville pelloille keväisin. 
Tulvavesi kiertää pellon notkelman kautta 
eikä kuivu pelloille. Tulvapaikan kohdalta 
suojakaista on avoin.   

 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvilla 
valtaojanvarsipelloilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
joenvarsipelloilla tulvivilla kohdilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvilla 
valtaojanvarsipelloilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivilla kohdilla, jos pellot 
otetaan takaisin viljelykseen (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkällä 
pellolla, jonka luontainen suojavyöhyke on 
kapea (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivilla kohdilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
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5.5.2 Vatajanjoen vesistöalue (35.563) 
 
Vatajanjoen vesistöalueella on runsaasti suhteellisen pieniä vesistöjä. Suurimpia 
näistä ovat Vatajanjärvi, Ylinenjärvi ja Iso Venesjärvi. Vain osalle vesistöaluetta 
tehtiin yleissuunnitelma.  
 
Alueen asutus ja maanviljelys ovat levittäytyneet Vatajanjärven, Vatajanjoen, 
Ylisenjärven ja Isonahonjoen läheisyyteen. Nämä alueet ovat maastonmuodoiltaan 
tasaisia. Vatajanjärvi ei saanut suojavyöhykesuosituksia, sillä sen ympärillä olevat 
pellot ovat riittävän kaukana järvestä. Vatajanjoen vesistöalue pohjoisosa on 
metsäistä ja soista. Vesistöalueen pinta-alasta 7 % on peltoina (Maanmittauslaitos 
1998). Vatajanjoen yläjuoksulla vuosittaiset tulvat ovat laaja-alaisia. Tulvan alle 
jäävät niin viljapellot kuin alueen laitumetkin. Tulva-alueella on vain yksi 
kesantopelto. Joen alajuoksulla tulvia ei sen sijaan esiinny lainkaan. Monilla 
Vatajanjoen varrella olevilla pelloilla on avoin suojakaista.  
 
ALUEKUVAUS 
 
Vatajanjoen yläjuoksu (liite 24) 
Koko joen yläjuoksu tulvii keväisin. Tulva 
nousee kaikille alueen pelloille. Tulvien 
laajuus vaihtelee vuosittain. Pellot ovat 
laitumina tai viljalla. Kaikki tulvan alle 
jäävät pellot ovat hyvin tasaisia. Pelloilla 
on tavallisimmin kolmen metrin 
suojakaista, joka on kasvillisuudeltaan 
avointa. Paikoin rannassa on kuitenkin 
jopa noin kymmenen metrin levyinen 
puustoinen ja pajukkoinen luontainen 
suojavyöhyke. Varsinaista erillistä luiskaa 
tai rantakasvillisuutta pelloilla ei ole, vaan 
suojakaistan jälkeen luiska laskee lähes 
pystysuorasti jokeen.     
 
Pitkäjärvestä laskeva puro (liite 24) 
Pitkäjärvestä laskee puro Vatajanjokeen, 
joka kulkee laajojen tasaisten peltojen läpi. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivilla kohdilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). Laitumien kohdalla pelto on 
hyvä rajata siten, etteivät laiduneläimet 
pääse veteen kuin juomapaikasta. Lisäksi 
juomapaikkaa on hyvä muutella, jos 
alueella näkyy ylilaidunnuksen merkkejä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vesistön varrella tulee olla ympäristötuen 
perustuen mukainen 3 metrin suojakaista. 

 
5.5.3 Vääräjoen vesistöalue (35.564) 
 
Vääräjoen vesistöalue laskee Kuivasjärven lähialueeseen (35.561). Vääräjoen kautta 
virtaa Kuivasjärveen vesiä laajoilta suo- ja metsämailta. Vääräjoen vesistöalueella on 
vain kaksi pientä vesistöä Liesilampi ja Tervajärvi. Vääräjoki kulkee tasaisten 
peltoaukeiden lävitse. Tälle valuma-alueelle ei tehty yhtään suositusta 
suojavyöhykkeiden perustamiseen. Valuma-alueen pinta-alasta peltoa on 12 % 
(Maanmittauslaitos 1998). 
 
Vääräjoen vesistöalueella sijaitsee useampia turvetuotantoalueita kuten 
Nokilamminnevan turvetuotantoalue. Valuma-alueella on myös runsaasti muita 
suoalueita.  
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Vääräjoen vesistöalueella sijaitsee Kuivasjärven I-luokan pohjavesialue. 
Pohjavesialueen reuna-alueella on muutamalla peltolohkolla viljelyä ja niille on 
suositeltu pohjavesialueiden peltoviljely- erityistukea.  
 
5.6 Aurejärven vesistöalue (35.57) 
 
5.6.1 Poltinjoen-Leppäsjärven alue (35.571)  
 
Poltinjoen-Leppäsjärven alue alkaa Ruojärvestä, josta vedet virtaavat Kallokosken 
kautta Muuraislampeen. Sieltä vedet virtaavat Leppäkosken kautta Leppäsjärven 
Totkulahteen. Totkulahteen virtaavat myös pienen Leppäslammen vedet. 
Leppäsjärvestä vedet virtaavat Poltinjoen läpi liittyen Leppäsjokeen. Muita suurempia 
vesistöjä ovat valuma-alueen eteläosissa oleva Ojajärvi.   
 
Peltoviljelyä on valuma-alueen kaikkien vesistöjen läheisyydessä. Alueen pinta-alasta 
11 % on peltoina (Maanmittauslaitos 1998).   
 
Valuma-alueelle tulee osittain Tevaniemen pohjavesialue (I-luokka) sekä kokonaan 
Muuraislammen pohjavesialue (III-luokka). Tevaniemen pohjavesialueella on 
peltoviljelyä Teurulammen läheisyydessä. Muuraislammen pohjavesialue kulkee 
Leppäsjärven Vainionniemestä aina Ruojärveen saakka vesistöreittiä seuraillen.   
 
ALUEKUVAUS 
 
Poltinjoki 
Poltinjoen varret on pääosin viljeltyjä. 
Joen luiskat on lähellä Vääräjokea pitkät, 
jyrkät ja metsäiset. Pellot luiskien jälkeen 
ovat melko tasaisia tai hieman kaltevia. 
Lähempänä Leppäsjärveä pellot ovat 
tasaisia ja alavia. 
 
Poltinkoski (liite 6) 
Poltinkosken kohdalla nurmella oleva 
pelto viettää jyrkästi Poltinjokeen. Pelto ei 
tasoitu ennen suojakaistaa. Osittain 
suojavyöhyke on riittämätön. Jyrkimmällä 
kohdin on vain avoin suojakaista. Muuten 
peltolohko on leveä luontainen 
suojavyöhyke, jossa kasvaa pajuja.  
 
Alitalon tilan kohdalla Poltinjokeen laskee 
valtaoja, joka osittain kulkee helposti 
sortuvan maaperän läpi. Valtaojan 
pientareessa näkyi tällä kohtaa sortumia.  
 
Leppäsjärvi 
Yli puolet Leppäsjärven rannoista on 
viljeltyä. Leppäsjärven luusuan 
läheisyydessä pellot ovat jyrkkiä ja 
pelloilla on vain suojakaistat. Tulvat 
vaivaavat luusuan läheisiä laidunlohkoja ja 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen viettävällä 
pellolla, jonka edessä luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen valtaojan 
varrella pellolla, jonka sortuu helposti ja 
jonka luontainen suojavyöhyke on kapea 
(tuki suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
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Totkulahden aluetta. Avoimia pellot 
Leppäsjärven läheisyydessä ovat vain 
laitumien kohdilla.   
 
Leppäsjärven luusuan laidunpeltoja 
huuhtelee tulvat lähes vuosittain. 
Tulvivalla kohdalla suojakaista on osittain 
avoin laidunnuksen takia, mutta paikoin 
rannalla on pajukoitunutta luontaista 
suojavyöhykettä länsirannalla (liite 6).  
 
 
 
 
Luusuan itärannalla pellot viettävät melko 
jyrkästi järveä kohti. Suojakaistalla kasvaa 
puustoa ja pensaita. Pellot ovat nurmella ja 
kesannolla (liite 6). 
 
 
 
 
Toivosen tilan edustalla Janakansaaren 
muodostaman lahden laidunpelto viettää 
järveen melko jyrkästi koko pellon 
matkalta. Ranta on laidunnuksen takia 
avoin (liite 25).   
 
 
 
 
 
Janakansaaresta pohjoiseen laidunnetaan 
karjalla rantoja. Rannassa kasvaa osittain 
harvaa koivikkoa. Myös Janakansaaren 
havupuumetsäiset rannat on laidunnettu 
lähes ympäriinsä (Liite 25).   
 
Totkulahti (liite 25) 
Leppäsjärven Totkulahden pelloille nousee 
keväiset tulvat. Pellot ovat tasaisia ja 
niiden suojakaistoilla kasvaa tiheä 
pajukko. Myös ojan varsi Leppäslammesta 
ja Totkulahteen tulvii. Tulvivalla kohdalla 
piennar on avoin. Leppäslammen ja 
Totkulahden välisen ojan varrella tulee 
olla 3 metrin suojakaistat. 
 
Leppäslampi (liite 25) 
Leppäslammen itärannalla melko pienelle 
pellolle nousee tulva. Pelto viettää loivasti 
lampea kohti. Suojakaistalla kasvaa 
muutamia pajupuskia. Alempana vedessä 

 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivilla kohdilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). Laidun on hyvä rajata siten, 
etteivät laiduneläimet pääse veteen kuin 
juomapaikasta. Lisäksi juomapaikkaa on 
hyvä muutella, jos alueella näkyy 
ylilaidunnuksen merkkejä 
vesistökuormituksen ehkäisemiseksi. 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
pelloilla, joiden luontainen suojavyöhyke 
on peltojen edessä kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). Kesantopellolle 
suojavyöhykkeen voi perustaa, jos pelto 
otetaan uudestaan viljelykseen.  
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
järvenrantapelloilla, joiden luontainen 
suojavyöhyke on riittämätön (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). Laidun on hyvä rajata siten, 
etteivät laiduneläimet pääse veteen kuin 
juomapaikasta. Lisäksi juomapaikkaa on 
hyvä muutella, jos alueella näkyy 
ylilaidunnuksen merkkejä. 
 
Ranta-alueet voisivat soveltua 
perinnebiotoopiksi sen edustaman 
rantalaitumen johdosta (tuki 
perinnebiotoopin hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulvivilla kohdilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta).  
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen pellon 
tulvivalla osalla (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta).  
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on muutamien metrien levyinen 
rantavyöhyke.   
 
Ojajärvestä Ojalahteen laskeva puro 
(liite 25) 
Ojajärvestä laskee puro Leppäsjärven 
Pitkälahteen. Puroon liittyvät myös 
Pitkäjärven vedet. Puro kulkee pitkään 
metsässä, mutta ennen Leppäsjärveä se 
virtaa muutamien peltolohkojen läpi 
 
Salmen tilan eteläpuolella virtaava 
valtaoja (liite 25) 
Salmen tilan eteläpuolella virtaa valtaoja 
vain muutaman peltolohkon läpi. Osittain 
valtaojan varrella rinteet ovat loivat eikä 
kaltevuus tasoitu ennen valtaojaa. 
Valtaojan pientareet ovat avoimia.  
 
Peränevalta laskee Leppäsjärven 
länsirannalle valtaoja, joka kulkee 
matkallaan sortumaherkkien peltojen läpi 
(Liite 17). Pelloissa oli näkyvissä 
painaumia ja sortumia. Pellot ovat tasaisia 
tai loivasti valtaojaan viettäviä. Valtaojan 
pientareet ovat avoimet.    
 
Leppäskosken alapuoli (liite 25) 
Joessa Leppäskosken alapuolella joki 
tulvii viljapeltojen yli. Joen tehdessä 
mutkan kevättulvien aikaan vesi nousee 
pelloille ja jatkaa matkaansa Totkulahteen. 
Sillä kohtaa, missä tulvavesi nousee 
pellolle suojakaistalla kasvaa 
harvakseltaan puita.    
 
Muuraislampi (liite 25) 
Muuraislammella moni pelto on ollut 
viljelemättä jo vuosia. Osittain pellot ovat 
pajukoituneet. 
 
Muuraislammen pohjoisrannalla viljapellot 
viettävät melko jyrkästi lampea kohti . 
Pellolla on tällä kohtaa osittain riittävä, 
useiden metrien levyinen pajua kasvava 
luontainen suojavyöhyke. Osittain pellolla 
on vain pelkkä suojakaista, joka on 
riittämätön estämään pelloilta tulevat 
valumat. Pelkän suojakaistan kohdalla 
rantaan on tehty uimaranta, joten 
kasvillisuus on tulevaisuudessakin avoin.  
 
 

 
 
 
 
 
Vesistön varrella tulee olla 3 metrin 
suojakaista. 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
pelloilla, joiden edessä luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen valtaojan 
varrelle sortumaherkän pellon kohdalle 
(tuki suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
Suojakaista on tarpeellinen 
joenvarsipellolla tulvivalla kohdalla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
järvenrantapelloilla, joiden edessä 
luontainen suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
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Muuraislampeen laskeva valtaoja (liite 
25) 
Muuraislammen luoteisnurkkaan lähelle 
laskuojan suuta laskee valtaoja, joka 
kulkee jyrkkien ja loivien viljapeltojen 
läpi. Peltojen rinteet eivät kokonaan ehdi 
tasoittua ennen valtaojaa. Pientareet ovat 
avoimet.  
 
Ruojärvi (liite 26) 
Ruojärven rannat ovat noin puoliksi 
viljeltyjä. Pääosa pelloista järven rannoilla 
viettää jyrkästi tai loivasti järveen. 
Kuitenkin suurimmalla osalla pelloista on 
riittävän leveät luontaiset 
suojavyöhykkeet.  
 
Ruonanlahden pohjoispuolella olevan 
pellon profiili on jyrkkä (Liite 23). 
Jyrkkyys ei tasoitu ennen järveä. 
Suojakaistan leveys on noin 3-5 metriä ja 
sillä kasvaa monessa kohdassa pajuja ja 
vattua. Paikoin suojakaistalla kasvaa puita. 
 
Ruonanlahden koillisrannalla oleville 
pelloille nousee tulvia (Liite 23). Tulvan 
alle jäävän pellon kohdalla luontaisen 
suojavyöhykkeen leveys on noin 10-20 
metriä ja sillä kasvaa koivuja ja muutama 
pajupuska. Pellon kosteuden näkee myös 
sen kasvillisuudesta, sillä pellolla kasvaa 
mm. saroja.  

 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
valtaojanvarsipelloilla, joidenka luontaiset 
suojavyöhykkeet ovat kapeat (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
rantapelloilla, joiden edessä luontainen 
suojavyöhyke on riittämätön (tuki 
suojavyöhykkeiden perustammisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalla 
pellolla tulvivalla kohdalla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 

 
5.6.2 Vahojärven-Aurejoen alue (35.572)  
 
Vahojärven-Aurejoen alueeseen virtaavat vedet kahdesta eri valuma-alueesta. 
Pohjoisesta vettä virtaa pienestä Liesijärven vesistöalueesta (35.575) Liesiojaa pitkin. 
Valuma-alueen koilliskulmasta virtaavat huomattavasti suuremman valuma-alueen 
Aurejärven alueen (35.573) vedet Kukkaroisen järveen. Siitä edelleen vedet virtaavat 
Petäjäjärven ja Aurejoen kautta Vahojärveen. Vahojärvi on Vahojärven-Aurejoen 
alueen suurin järvi. Muita alueen vesistöjä ovat Vähäjärvi, Hankalampi ja Hankajärvi, 
joiden kautta vedet virtaavat Melajokeen ja edelleen seuraavaan valuma-alueeseen eli 
Poltinjoen-Leppäsjärven alueeseen (35.571).  
 
Vahojärven-Aurejoen alueen peltoprosentti on vain 5,2 (Maanmittauslaitos 1998). 
Vahojärven läheisyydessä peltoja on vähän, mutta erityisesti Melajoen ja Aurejoen 
varsilla peltoja on runsaasti. Myös Hankajärven ja Hankalammen ympäristössä on 
melko runsaasti peltoja. Alueen pellot ovat keskittyneet hyvin lähelle vesistöjä. 
Valuma-alue on erittäin metsäistä. Lähes 90 % valuma-alueen pinta-alasta on metsiä. 
Valuma-alueen pinta-alasta noin 70 % on kangasmailla olevia metsiä ja noin 
viidennes turvemailla olevia metsiä (Maanmittauslaitos 1998).  
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Vahojärven-Aurejoen alueella sijaitsee yksi inventoitu perinnemaisema, Järvelän 
laitumet (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999). Alueen arvoon 
vaikuttaa sen monipuolisuus ja alueella onkin metsälaidunta, niittyä ja hakaa.   
 
ALUEKUVAUS 
 
Aurejoki (liite 27) 
Aurejoki mutkittelee Petäjäjärvestä 
Vahojärven Haukilahteen. Aurejoen rannat 
ovat vain osittain viljeltyjä ja suurin osa 
sen rannoista on metsää. Aurejoessa on 
rajuja mutkia, joiden kohdilla peltoja 
vaivaavat tulvat. Pellot joen varrella ovat 
melko tasaisia.  
 
Pihjalan tilan eteläpuolella on alava, pitkä 
peltolohko joen mutkasta poispäin. 
Pellolle nousee  laaja kevättulva. Joki 
tekee peltolohkon kohdalla noin 90 asteen 
mutkan. Pellon luontainen suojavyöhyke 
on noin 30 metriä leveä ja sillä kasvaa 
matalaa pajukkoa.   
 
Jokelan tilasta etelään jää joen mutkien 
väliin kapea niemi, jota viljellään. 
Varsinkin niemen pää jää kevättulvan alle. 
Suojakaista pellon kohdalla on avoin. 
Myös joen toisella puolella oleva pelto jää 
tulvan alle. 
 
Anttilan tilasta pohjoiseen alava viljapelto 
jää laajan kevättulvan alle. Luontainen 
suojavyöhyke on noin 20 metriä leveä ja 
osittain sillä kasvaa pajuja.   
 
Onkilammesta etelään joen varrella 
olevalle alavalle nurmipellolle nousee 
tulvia keväällä ja syksyllä. Tulvan alle 
saattaa jäädä jopa koko pelto. Suojakaista 
on avoin ja sillä kasvaa vain muutamia 
pieniä pajuja. Pellon kasvillisuus näyttää 
kostealta, pellolla kasvoi mm. 
korpikaislaa. 
 
Vahojärvi (liite 27) 
Vahojärvi on suuri (2,6 km2) järvi. Vain 
vähän Vahojärven rannoista on viljeltyjä. 
Pellot ovat keskittyneet Haukilahden ja 
pienelle osuudelle järven länsirannasta. 
Pellot ovat tasaisia tai viettävät hieman 
järveä kohti. Peltojen luontaiset 
suojavyöhykkeet ovat riittäviä.  
   

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalle 
pellolle tulvivalle kohdalla, vaikka 
luontainen suojavyöhyke onkin leveä 
peltolohkon sijainnin ja tulvan laajuuden 
takia (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta).  
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen perustaa 
koko tulvan alle jäävälle pellon osalle (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalle 
osalle (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalle 
joenvarsipellolle tulvivalle osalle (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
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Vahojärven läheisyydessä Soljanlahdesta 
pohjoiseen on alue, jota on laidunnettu 
pitkään. Laidunnus on kuitenkin lopetettu 
1990-luvun alussa ja alue onkin osittain 
kasvamassa umpeen ja esim. vatut ovat 
valtaamassa tilaa keto- ja niittylajeilta. 
Alue on osittain niittyä ja osittain 
kuivempaa ketoa. Keto- ja niittylajeista 
alueella kasvaa mm. jänönsaraa, 
ahomansikkaa, kissankäpälää, 
huopakeltanoa ja kuismaa. Alueella on 
myös suuria pylväskatajia.  
 
Vähäjärvi (liite 27) 
Vähäjärvi saa vetensä kapean salmen 
kautta Vahojärvestä. Vähäjärven katkaisee 
rautatie. Vähäjärven etelä- ja länsirannat 
ovat osittain viljeltyjä.  
 
Rautatiesillan länsipuolella Vähäjärven 
etelärannalla on alava pelto, jonka yli 
kevättulva menee. Tulva on joka keväinen. 
Tulva peittää alleen yli puolet pellosta. 
Tällä hetkellä pelto on kesannolla.  
 
Hankalampi (liite 27) 
Hankalampi on pieni lampi Vähäjärven ja 
Hankajärven välissä. Sen rannoista suuri 
osa on viljeltyä.  
 
Supakon etelärannalla on pelto, joka 
viettää loivasti järveä kohti. Pellon 
alavalle kohdalle nousee tulvia. Paikoin 
pellon jyrkkyys ei tasoitu ennen 
suojakaistaa. Suojakaistalla kasvaa paikoin 
suuria koivuja, mutta paikoin se on avoin. 
Osa pellosta on laitumena.  
 
 
 
Hankalammen länsirannalla on pelto, joka 
viettää jyrkästi järveen päin (Liite 22). 
Pellon profiili ei tasoitu ennen rantaa.  
 
 
 
Melajoki (liite 25) 
Melajoki virtaa Hankajärvestä Ruojärveen. 
Sen rannat on lähes kauttaaltaan viljeltyjä. 
Suurin osa Melajoen varrella olevista 
pelloista viettävät loivasti tai jyrkästi 
jokeen päin. Ennen Ruojärveä peltojen 
profiilit tasoittuvat ja pellot ovat tasaisia.  

Alue voisi soveltua perinnebiotoopiksi sen 
edustaman niityn ja osittain kuivemman 
kedon takia (tuki perinnebiotoopin 
hoidosta). Hoidon aloittamisella saataisiin 
säilytettyä alueen niitty- ja ketolajit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalla 
pellolle tulvivalle kohdalle, jos pelto 
otetaan jälleen viljelykseen (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevalle 
pellolle ja osittain tulvan vaivaamalle 
pellolle (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). Se osa pellosta, 
joka on laitumena on hyvä rajata siten, 
etteivät laiduneläimet pääse veteen kuin 
juomapaikasta. Lisäksi juomapaikkaa on 
suositeltavaa muutella, jos alueella näkyy 
ylilaidunnuksen merkkejä. 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen järveen 
viettävällä pellolla, jonka edessä luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
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Melajoen jyrkässä mutkassa Lierunkosken 
jälkeen sen etelärannalla oleva pelto jää 
toistuvien tulvien alle. Pelto on tasainen ja 
sen takia tulva onkin laaja. Pellon 
suojakaista on lähes avoin.  
 
Ahon tilan kohdalla Melajoen rannat ovat 
jyrkät eikä jyrkkyys tasoitu ennen jokea. 
Pitkärinteiset pellot ovat laitumina ja sen 
tähden suojakaistat ovat avoimia. Paikoin 
pellolle nousee myös hieman tulvaa.  
 
 
 
 
 
Melajoen pohjoisrannalla ennen 
Riihikoskea pelto viettää jyrkästi jokeen. 
Jyrkkyys tasoittuu hieman ennen jokea. 
Luontainen suojakaista on 3-10 metriä 
leveä ja sillä kasvaa harvassa nuoria 
koivuja ja pajuja.   
 
Melajoen etelärannalla Riihikoskesta 
eteenpäin on kaksi pitkärinteistä peltoa. 
Peltojen suojakaista ovat noin 3-5 metrin 
levyisiä ja kasvillisuudeltaan avoimia. 
Kummallakin suojakaistalla kasvaa 
muutamia Terijoen salavia.  

 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalle 
pellolle tulvan alle jäävälle osalle (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkälle 
pellolle, jonka edessä luontainen 
suojavyöhyke on riittämätön (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). Laidun on hyvä rajata siten, 
etteivät laiduneläimet pääse veteen kuin 
juomapaikasta. Lisäksi juomapaikkaa olisi 
suositeltavaa muutella, jos alueella näkyy 
ylilaidunnuksen merkkejä.   
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkälle 
pellolle, jonka edessä luontainen 
suojavyöhyke on riittämätön (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta).   
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kalteville 
pelloille, joiden edessä luontainen 
suojavyöhyke on kapea (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta).   
 

 
5.6.3 Sammatinjoen vesistöalue (35.574)  
 
Sammatinjoen vesistöalue laskee Lehtijärvestä Poltinjoen-Leppäsjärven alueeseen 
(35.571). Sammatinjoen vesistöalue koostuu monen pienen järven ja lyhyen 
jokiosuuden muodostamasta ketjusta. Vesistöalueen pohjoisosassa olevat Hako- ja 
Lylyjärvi virtaavat Lylyjoen kautta pieneen Saaresjärveen, jonka jälkeen joki on 
nimeltään Sammatinjoki. Sammatinjoen jälkeen vedet virtaavat muutaman pienen 
järven kautta Ruojärven Ruonanlahteen. Sammatinjoen alapuolisissa vesistöissä 
kasvillisuus on paikoin lisääntynyt runsaasti. Varsinkin Jaakkolanjärvessä on 
runsaasti kasvillisuutta. 
 
Sammatinjoen vesistöalueen peltoprosentti on vain 4, mutta peltoja on suhteellisen 
paljon Sammatinjoen ja sen alapuolisien vesistöjen läheisyydessä. Muuten valuma-
alue on metsäistä, 91 % valuma-alueen pinta-alasta on metsää (Maanmittauslaitos 
1998). Metsistä suhteellisen paljon on turvemailla, sillä valuma-alueen pinta-alasta 35 
% on turvemailla olevaa metsää (Maanmittauslaitos 1998). Valuma-alueen 
pohjoisosissa on myös laajat Lylynevan ja Saarinevan turvetuotantoalueet. Asutus 
alueella on keskittynyt Sammatinjoen läheisyyteen ja Jaakkolankylään, 
Jaakkolanjärven ympäristöön.   
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ALUEKUVAUS 
 
Sammatinjoki (liite 26) 
Sammatinjoki on Sammatinlammen 
lähellä olevien mutkien jälkeen hyvin 
suora. Sammatinjoen varrella olevat pellot 
ovat alavia ja tasaisia. Tulvien takia 
luontaiset suojavyöhykkeet ovat paikoin 
leveät. Luontaiset suojavyöhykkeet eivät 
kuitenkaan ole aina riittäviä tulvien 
laajuuden ja peltojen sijainnin takia. Osalla 
Sammatinjoen varrella olevilla pelloilla on 
kapeampi luontainen suojavyöhyke.  
 
Sammatinjoen alkupäässä olevien mutkien 
jälkeen viljapellot joen molemmilla 
rannoilla jäävät laajojen tulvien alle. 
Luontaiset suojavyöhykkeet ovat noin 5-
20 metrin levyiset ja niillä kasvaa tiheä 
pajukko. Luontaiset suojavyöhykkeet ovat 
leventyneet juuri kosteuden aiheuttaman 
vaikean viljeltävyyden takia.   
 
Salon tilasta itään Sammatinjoen 
länsirannan pellolle nousee joka keväinen 
tulva pellon alavalle kohdalle. Tulvia 
esiintyy satunnaisesti myös kesäisin. 
Tulvan laajuus vaihtelee vuosittain, mutta 
pellon alavalla kohdalla tulva ulottuu lähes 
joen länsipuolella kulkevalle tielle asti. 
Pelto on tasainen. Suojakaista on pääosin 
kasvillisuudeltaan avoin, vain paikoin sillä 
kasvaa nuoria pajuja.   
 
Savi-Erkin kankaan kohdalla 
Sammatinjoen itärannan pellolle nousee 
joka keväinen tulva. Suojakaistan leveys 
vaihtelee ollen noin 3-10 metriä. 
Suojakaistalla kasvaa nuoria puita ja 
pajukkoa.  
 
Saaresjärvi ja sen alapuolinen joki 
Marjolampeen (liite 26)  
Saaresjärven ja Marjolammen välisellä 
jokiosuudella tulvat nousevat usealle 
peltolohkolle joka kevät. Tulvat ovat 
melko laajoja. Luontaisen 
suojavyöhykkeen leveys pelloilla on noin 
10 metriä.  
 
Lehtijärvi (liite 26) 
Lehtijärven rannat ovat noin puoliksi 
viljeltyjä. Lehtijärven puolessa välissä sen 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
joenvarsipelloilla tulvivilla kohdilla, vaikka 
luontainen suojavyöhyke onkin osittain 
leveämpi, peltojen sijainnin takia (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta).  
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalle 
pellolle tulvivalle kohdalle (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalle 
pellolle tulvan alle jäävälle osalle (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavalle 
pellolle tulvan alle jäävälle osalle (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkälle 
rantapellolle (tuki suojavyöhykkeiden 
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länsirannalla on kumpuileva viljapelto, 
joka viettää jyrkästi järveä kohti. 
Suojakaistalla kasvaa pajuja ja muutamia 
suuria haapoja. 

perustamisesta ja hoidosta). 
 
 

 
5.6.4 Liesijärven vesistöalue (35.575) 
 
Liesijärven vesistöalue on pieni valuma-alue Vahojärvestä pohjoiseen. Liesijärven 
vesistöalueen vedet virtaavat Liesiojaa pitkin Vahojärven-Aurejoen alueeseen 
(35.572). Liesijärven vesistöalueessa on Liesijärven lisäksi vain pieni Haukilampi. 
Liesijärven vesistöalueen peltoprosentti on 2 (Maanmittauslaitos 1998) ja pelloista 
lähes kaikki sijaitsevat Liesiojan varrella. Liesijärven rannoilla ei ole lainkaan peltoja. 
Alue on metsäistä, lähes 90 % alueen pinta-alasta on metsää. Alueella on suhteellisen 
paljon metsiä myös turvemailla eli 34 % valuma-alueen pinta-alasta on turvemailla 
olevaa metsää (Maanmittauslaitos 1998).  
 
ALUEKUVAUS 
 
Liesioja (liite 27) 
Liesioja virtaa Liesijärvestä Vahojärven 
Soljanlahteen. Liesiojan varrella pellot 
ovat tasaisia tai jyrkästi uomaan päin 
viettäviä. Jyrkät pellot ovat pysyviä karjan 
pihalaitumia. Liesioja luokitellaan 
vesistöksi. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 
ympäristötuen perustuen mukainen 3 
metrin suojakaista.  
 

 
 
5.7 Sipsiönjärven vesistöalue (35.58) 
 
5.7.1 Sipsiöjärven-Vahojärven alue (35.581) 
 
Sipsiöjärven-Vahojärven alue (35.581) saa vedet laajalta alueelta aina lähes Itä-
Aureesta saakka (35.582-35.583). Sipsiöjärven-Vahojärven alueella on useita järviä ja 
lampia. Merkittävin on järviketju Noljasjärvestä Ohistonlampeen. Pellot ovat 
keskittyneet Sipsiöjärven alueella juuri Sipsiönjärven-Vahojärven alueeseen ja 
erityisesti järviketjun läheisyyteen. Tästä syystä yleissuunnittelu keskittyi juuri 
järviketjun läheisyyteen. Sipsiöjärven-Vahojärven alueesta peltoa on kaikkiaan 13 % 
(Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmä). 
 
Sipsiöjärven-Vahojärven alueella Päälammin eteläpuolella on I-luokan pohjavesialue. 
Pohjaveden muodostumisalueella on pieni peltolohko samoin kuin 
muodostumisalueen ja pohjavesialueen rajan välissä.    
 
Sipsiöjärven-Vahojärven alueella, Väinänlahdella, sijaitsee inventoitu 
perinnemaisema, Särkikosken laitumet perinnemaisematyyppinä niitty, keto ja 
rantaniitty (kts. tarkempi kuvaus Liedenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999). Alueiden arvoon 
vaikuttaa sen edustavuus, maisemallinen merkittävyys ja uhanalainen laji: hirvenkello 
(arvoluokka M). 
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ALUEKUVAUS 
 
Ohistonlampi (liite 11) 
Ohistonlammen rannat ovat lähes 
kauttaaltaan viljeltyjä. Peltolohkot ovat 
kaltevia ja paikoitellen ulottuvat lähelle 
vesirajaa. Ainoastaan järven 
kaakkoisrannalla, Särkijärvestä laskevan 
puron kohdalla, lohkot ovat tasaisia. Tällä 
kohtaa viljelyä haittaa kuitenkin veden 
nouseminen lähelle pellon pinnan tasoa. 
Särkijärvestä laskeva puro on vesistö ja 
siten sen varrella pelloilla tulee olla 3 
metrin suojakaista.  
 
Kyynärlampi (liite 11) 
Kyynärlammen pohjois- ja 
kaakkoisrannalla lohkot viettävät jyrkästi 
lampeen. Kaakkoisrannan lohkot ovat 
kapeita. Pohjoisrannalla lohkot ovat 
hevoslaitumena.  
 
Sipsiönjärvi (liite 11) 
Soukonlahteen laskevan ojan varrella 
pellot ovat alavia ja toimivat osittain 
laitumena. Tien länsipuolella pelloille 
nousee tulvavesi lähes joka kevät  
 
Väinänlahden koillisrannalla peltolohkot 
ovat paikoitellen erittäin jyrkkiä. Rannassa 
kasvaa jonkin verran puustoa 3-15 m:n 
vyöhykkeellä. Kohde on kuitenkin 
inventoitu perinnebiotooppi ja siten 
ensisijaisesti tulisi perustaa 
perinnebiotooppina eikä 
suojavyöhykkeenä 
 
Karsinanniemi on kauttaaltaan hyvin 
jyrkkärinteinen. Lähestyttäessä 
lahdenpoukamaa itään maasto tasoittuu. 
Sen sijaan niemestä länteen on edelleen 
hyvin jyrkkää. Niemi ja jyrkimmät osat 
lännessä ovat laitumena.   
 
Vahojoessa Vahokosken jälkeen 
etelärannalla oleva peltolohko viettää koko 
matkaltaan jokeen. Joen varressa kasvaa 
rivistönä koivuja.  
 
Väinänlahteen laskeva Jorrinoja sekä 
Pääjoki laskevat järvestä, joten ne 
katsotaan vesistöksi ja siten niiden varrella 
pelloilla tulee olla 3 metrin suojakaista. 

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
rantapelloilla suuressa osassa lammen 
rantaa (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen kaltevilla 
rantapelloilla (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivilla 
pellon osilla  (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke tarpeellinen niemessä sekä 
niemestä länteen päin (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen joen varressa 
koko peltolohkon pituudelta (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
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Sipsiöjärveen, Jokisalon tilan 
koillispuolelle, laskeva oja tulvii järven 
läheisyydessä pellolle. Tulviminen 
aiheutuu lähinnä järven vedenpinnan 
aiheuttamasta ojavedenpinnan noususta. 
Osa tulvivasta alueesta on ollut pitkään 
viljelemättä. 
 
Vahojärvi  
Vahojärven rannat ovat voimakkaasti 
viljeltyjä, mutta suurimmassa osassa on 
leveä luontainen suojavyöhyke. Laajoja 
alueita järvessä peittää kortteikko. Järven 
pinnanvaihtelut ovat varsin suuria. 
 
Vahojärven luoteisrannalla, Hirvijärvestä 
laskevan puron suulla, on erittäin jyrkkä 
pelto. Jyrkkyys on voimakas vesistöön 
saakka (liite 28).  
 
Vahojärveen laskeva Hihkiönjoki ja 
Ylinen että Alinen Tervalammista laskeva 
puro sekä Hirvijärvestä laskeva puro ovat 
vesistöjä (liite 28).  
 
Pohjavesialue (liite 12) 
Päälammin eteläpuolella olevalla 
pohjavesialueella on muutama pelto 
viljelyksessä. 

Suojavyöhyke on tarpeellinen tulvivalla 
pellolla. Viljelemättömällä pellolla 
suojavyöhyke tarpeellinen, jos se otetaan 
viljelyyn (tuki suojavyöhykkeen 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkällä 
pellon osauudella (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
 
Vesistön varrella olevilla pelloilla tulee olla 
3 metrin suojakaista. 
 
 
 
Mm. kasvinsuojeluaineiden vähentäminen 
pohjavesialueiden peltoviljely -erityistuen 
avulla. 
 
 
 
Soveltuvin osin tuki pohjavesialueiden 
pohjaviljelystä. Mahdollisia keinoja mm. 
typpilannoituksen ja kasvinsuojeluaineiden 
käytön vähentäminen ja lopettaminen. 

 
5.7.2 Juurijärven-Hulppojärven vesistöalue (35.585) 
 
Alueella on vain vähän peltoja, 4 % valuma-alueen pinta-alasta (Maanmittauslaitos 
1998). Pellot ovat keskittyneet Hulppo- ja Juurijärvien länsirannoille sekä Myllyojan 
varrelle. Valuma-alue on pääosin metsää. Alueen asutus on keskittynyt  Hulppojärven 
ja Juurijärven rannoille sekä Sisätön taajamaan. Seitsemisen kansallispuisto rajoittuu 
osittain valuma-alueen pohjoisosaan. Vesistöalueen suurimmat järvet ovat 
Hulppojärvi, Juurijärvi, Vähävesi ja Latovesi.  
 
ALUEKUVAUS 
 
Hulppojärvi (liite 28) 
Hulppojärven rannoista lähinnä länsiranta 
on viljeltyä. Järven läheisyydessä pellot 
ovat tasaisia ja pääosin niillä on riittävät 
luontaiset suojavyöhykkeet. 
 
Tallilahdessa on paljon vesikasvillisuutta. 
Pellot lahden ympärillä ovat alavia ja 
tasaisia. Keväisin pelloille nousee laajoja 
tulvia.  

TOIMENPIDESUOSITUS 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen alavilla 
pelloilla tulviville osille, vaikka luontainen 
suojavyöhyke onkin leveä ja lahdessa on 
runsaasti vesikasvillisuutta. Tulvat ovat 
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Juurijärvi (liite 28) 
Juurijärven rannoilla olevat pellot viettävät 
pääosin loivasti järveen. Lähes kaikilla 
pelloilla on kuitenkin riittävät luontaiset 
suojavyöhykkeet. 
 
Juurijärven läheisyydessä Talosen tilan 
itäpuolella on alue, jota on laidunnettu 
aikoinaan vuosikymmeniä. Laidunnus on 
kuitenkin jo lopetettu. Niittymäinen ja 
ketomainen kasvillisuus on vielä 
näkyvissä. Alue on kivikkoista ja siellä on 
muutamia kallioita. Alueella kasvaa mm. 
huopakeltanoa, kuismaa, ahomansikkaa ja 
komeita suuria katajia.   
 
Juurijärven rannalla Talosen tilan 
eteläpuolella on jyrkkä etelärinnepelto, 
jonka luontainen suojavyöhyke on 
riittämätön. 
 
Hirvijärvestä laskeva puro (liite 28) 
Majamäen tilan kohdalla olevat pellot ovat 
kumpuilevia ja viettävät paikoitellen 
kaltevasti puroon. Notkelmakohdissa 
puron länsirannalla vesi nousee ajoittain 
pellolle 
 
Hulppojärven ja Vähäveden välinen oja 
sekä Juurijärven pohjoisosaan laskeva 
Perkoonoja luokitellaan vesistöiksi. 

laajoja eikä keväisin kasvillisuus vielä estä 
tulvan alle jääviltä pelloilta tulevaa 
vesistökuormitusta (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta).   
 
 
 
 
 
 
 
Alue voisi soveltua perinnebiotoopiksi sen 
edustaman niityn ja kedon takia (tuki 
perinnebiotoopin hoidosta). 
 
 
 
 
 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen jyrkillä 
rantapelloilla (tuki suojavyöhykkeiden 
perustamisesta ja hoidosta). 
 
 
Suojavyöhyke on tarpeellinen puron 
molemmin puolin sekä kaltevilla että 
tulvivilla peltolohkoilla (tuki 
suojavyöhykkeiden perustamisesta ja 
hoidosta). 
 
 
Vesistöön rajoittuvilla pelloilla tulee olla 
ympäristötuen perustuen mukainen 3 
metrin suojakaista.  

 
 



 67

6 LÄHDELUETTELO 
 
Krogerus, K. ja Bilalatdin, Ä., 1994. Kyrösjärven, Parkanonjärven ja Jämijärven 
vesiensuojelusuunnitelma. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A. Vesi ja 
ympäristöhallitus. Helsinki.  
 
Haapanen, A. ja Heikkilä, T., 1992. Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän 
mietintö I. 199s. Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. 
204 s. Mietintö 66/1992. Ympäristöministeriö, Helsinki. 
 
Hyvät viljelymenetelmät, 1993. Maaseudun ympäristöohjelman mukaiset 
viljelysuositukset. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmämuistio 7. Forssa. 32 s. 
 
Liedenpohja-Ruuhijärvi, M., Kääntönen, L., Schultz, T., Krogerus, K. ja Palokoski, 
M. 1999. Pirkanmaan perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 125. 
Pirkanmaan ympäristökeskus. Tampere. 258 s.  
 
Maa- ja metsätalousministeriö 2001a. Maatalouden ympäristötuen erityistuet v. 2000-
2006. Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito. Helsinki 12 s.  
 
Maa- ja metsätalousministeriö 2001b. Maatalouden ympäristötuen erityistuet v. 2000-
2006. Maisemanhoito, Luonnon monimuotoisuus, Perinnebiotoopit. Helsinki 20 s.   
 
Maanmittauslaitos, 1998. Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistot: 
maankäyttö- ja puustotulkinnat (SLAM3). 
 
Pirkanmaan liitto, 1997. Pirkanmaan 3. seutukaava kartta 1:100 000. Pirkanmaan 
liiton julkaisu sarja A nro 23. 
 
Pirkanmaan liitto, 1998. Pirkanmaan 3. seutukaava selostus. Pirkanmaan liiton 
julkaisu sarja A nro 21. 
 
Pirkanmaan ympäristökeskuksen internet-sivut. Vesien laatu Pirkanmaalla 1994-
1997. http://kkwwwt.vyh.fi/tila/vesi/laatu/laat9497.htm 
 
Syversen, N., 1997. Vegetasjonssoner som tiltak for å redusere overflateavrenning fra 
korn-arealer. Jurdforsk-raport nr. 30/97 29 p. (ref. Uusi-Kämppä ja Kilpinen, 2000) 
 
USDA-NRCS. Buffers, common-sense conservation. 17.11.2000. 
http://www.nhq.nrcs.usda.gov/ccs/buffers.html 
 
Valpasvuo-Jaatinen, P., Salmela, K., Suojasto, S.-L., Virolainen, S. ja Jaakkola, M., 
2000. Luonnos 13.4.2000 Ympäristöministeriöstä saadun luonnoksen perusteella. 



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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