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Johdanto

Vesistöjemme suurimmat kuormittajat ovat maatalous, yhdyskunnat, haja-asutus, teol-
lisuus, metsätalous, kalankasvatus ja turvetuotanto. Lisäksi vesistöihin tulee ravinteita 
luonnonhuuhtoumana (Tapio 2004). Haja-asutuksen jätevedet olivat vuonna 2000 maa-
talouden jälkeen toiseksi suurin fosforin kuormittaja Suomessa (Kaarikivi-Laine 2003). 

Housunluoman ja Akkojärven valuma-alueet sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla, pääosin 
Töysän kunnan alueella. Akkojärven valuma-alue on pinta-alaltaan 33,4 km2 ja Housun-
luoman valuma-alue on 13,7 km2. Akkojärvi sijaitsee Töysän kunnan koillisrajalla. Hou-
sunjärvi sijoittuu aivan kunnan länsirajalle.

Akkojärven ja Housunjärven hajakuormitusselvitysten tekeminen on osa Alavuden ja 
Töysän vesistöhanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa metsä- ja maatalouden vesien-
suojelua vähentämällä vesistöihin purkautuvaa kuormitusta. Alavuden ja Töysän vesistö-
hanke toteutetaan vuosina 2006-2007. Hanke on jatkoa Lapuan yläosan kehittämishank-
keelle, jossa nousi esiin tarve parantaa alueen vesien ja kalaston tilaa sekä kehittää alueen 
virkistyskäyttöä. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Alavuden 
kaupunki, Töysän kunta, Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskus ja Ympäristöministeriö.

Töysän kunnan alueella hajakuormitusselvityksiä on aikaisemmin tehty Ponnenjärven 
valuma-alueelta, Riihonjärven valuma-alueelta ja Hakojärven valuma-alueelta. Nämä sel-
vitykset on tehty Lapuanjoen yläosan kehittämishankkeessa vuonna 2004.

Tätä selvitystä laadittaessa on käytetty apuna muita Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 
alueella tehtyjä kuormitusselvityksiä, esimerkiksi Lapuanjoen yläosan hajakuormitussel-
vitykset vuonna 2002, Alavudenjärven kuormitusselvitys vuonna 1999 ja kuormituksen 
vähentämissuunnitelma, Virtain Kurjenjärven kuormitusselvitys ja toimenpidesuunnitel-
ma kuormituksen vähentämiseksi ja Isojoen veden laatu ja kuormitus.

1

4



5

Vesiin kohdistuva kuormitus

Suomen vesien tilaa heikentää laaja-alaisimmin haja- ja pistelähteistä tuleva rehevöittävi-
en aineiden kuormitus (Suomen ympäristökeskus 2005). Ravinnekuormitusta mitataan 
fosforin ja typen määrillä. Biologinen hapenkulutus (BHK) puolestaan kuvaa orgaanisen 
aineksen määrää, joka hajotessaan kuluttaa vedestä happea (Hakala 2003).

2.1 Pistekuormitus
Pistekuormitus on tarkoin tunnetusta kohdasta kuten viemärin suulta tai puhdistamon 
purkuputkesta vesistöön tulevaa kuormitusta (Särkkä 1996). Yhdyskunnista ja teollisuu-
desta tulevaa kuormitusta on pystytty vähentämään huomattavasti. Pistekuormituksen 
aiheuttamien haittojen arvioimista helpottaa se, että ne ovat näkyvämpiä kuin hajakuor-
mituksen (Hakala 2003).

2.2 Hajakuormitus
Hajakuormitus tarkoittaa alueellisesti ja määrältään vaikeammin määriteltävissä olevaa 
kuormitusta, jota tulee esimerkiksi pelloilta, metsistä tai soilta, pohjaveden mukana tai 
laskeumana ilmasta (Särkkä 1996). Hajakuormituksen päästöjä on hankala laskea ja siksi 
ne ovat laskennallisia ja vain arvioita (Hakala 2003). 

Eniten ravinteita Suomen vesistöihin päätyy hajakuormituksesta, jonka keskeisiä lähteitä 
ovat maa- ja metsätalous sekä haja-asutus (Hakala 2003). Hajakuormitus edustaa fosforin 
osalta yli kolmea neljäsosaa ja typen osalta reilua puolta ihmisen aiheuttamasta kokonais-
kuormituksesta Suomessa. Molempien ravinteiden suhteen ihmistoiminnan aiheuttama 
kuormitus ylittää luonnon huuhtouman valtakunnan tasolla (Suomen ympäristökeskus 
2005). 

Yli puolet ihmisen toiminnan vuoksi vesistöihin kulkeutuvista ravinteista on peräisin 
maataloudesta. Liikenteen päästöissä on myös runsaasti typpeä, joka kulkeutuu sadeve-
den mukana vesistöihin (Suomen ympäristökeskus 2006). Maatalouden ja yhdyskuntien 
fosforikuormituksesta vain kolmannes on leville käyttökelpoista. Yhdyskuntien ja maa-
talouden fosforipäästöt sisältävät runsaasti fosforia sellaisessa muodossa, jota levät eivät 
kykene käyttämään ja joka ei aiheuta rehevöitymistä. Vesiensuojelutoimet kannattaisi 
suunnata kokonaisfosforin vähentämisen sijasta leville käyttökelpoisen fosforin määrän 
pienentämiseen, jotta vesien rehevöitymistä voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti estää 
(Akonniemi 2004).
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2.2.1 Maatalous
Maatalouden kuormituksesta suurin osa syntyy peltojen lannoituksesta. Ihmisen aihe-
uttamasta vesistöjen typpikuormituksesta arviolta puolet ja fosforikuormituksesta noin 
2/3 syntyy peltoviljelystä (Hakala 2003). Pelloilta vesistöihin vuosittain huuhtoutuvan 
fosforikuormituksen määrän on arvioitu olevan 0,9 - 1,8 kg/ha ja typpikuormituksen 
10 - 20 kg/ha (RiverLife 2005b). 

Merkittävä osa lannoitteiden sisältämistä ravinteista pääsee vesistöihin, vaikka lannoi-
tusta on vähennetty ja lannoitustekniikka- ja maan käsittelytekniikat ovat parantuneet. 
Eniten ravinteita huuhtoutuu keväällä tulvien aikaan, jolloin vettä virtaa paljon, eivätkä 
kasvit pidätä ravinteita. Huuhtoutumiseen vaikuttavat myös useat kemialliset seikat ku-
ten maan happamuus, ionikoostumus sekä fysikaalisista seikoista maaperän ilmavuus, 
lämpötilat sekä viljelymaan kyky varastoida vettä (Hakala 2003). Ravinteita huuhtou-
tuu sitä enemmän mitä voimakkaammin ja mitä aikaisemmin maata muokataan. Eniten 
päästöjä syntyy syksyllä kynnetyistä pelloista. Suomessa suurin osa viljapelloista kyn-
netään syksyllä, joten ne ovat myöhäissyksyn, talven ja varhaiskevään alttiina eroosiolle 
(Hakala 2003).

Vesistökuormituksen kannalta on oleellista, kuinka paljon karjanlantaa levitetään 
pelloille. Karjatiloillakin lantaa levitetään usein vain osalle peltolohkoista (RiverLife 
2005a). 

Maataloudessa fosforin huuhtoutuminen on riippuvainen kiintoaineen huuhtoutumi-
sesta, koska fosfori yleensä on sitoutunut kiintoaineeseen. Kuitenkin rehevöitymistä ai-
heuttaville leväkasvustoille käyttökelpoisin fosfori on liukoisessa muodossa. Ekholmin 
(1998) mukaan maatalouden kokonaisfosforikuormituksesta 28 % on leville käyttökel-
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poista, lähinnä liukoista reaktiivista fosforia. Fosforin aiheuttamien vesistöhaittojen 
torjumisessa pitääkin kiinnittää huomiota maaperän eroosion estämisen lisäksi myös 
liukoisen fosforin huuhtoutumisen estämiseen (RiverLife 2005b).

Karjataloudessa rehevöittäviä päästöjä syntyy lantaloista, karjan ulkoilutiloista ja lai-
duntamisesta sekä säilörehun valmistuksesta (Hakala 2003). Pääasiallisesti karjatalou-
den vesistökuormitus on peräisin lantaloista ja pelloille levitetystä karjanlannasta (Ri-
verLife 2005a). Lanta sisältää fosforia keskimäärin 1 kg/m3 ja typpeä 6 kg/m3. Virtsan 
osuus on noin puolet muodostuvasta typestä, fosforia ei virtsassa ole lainkaan (Akon-
niemi 2004). Lantalat voivat olla huonokuntoisia ja vuotavia, tai mitoitus on voitu teh-
dä liian pieneksi alunperinkin. Jos lantala on liian pieni, lantaa joudutaan levittämään 
pelloille syksyllä ja talvella. Suuri osa lannan sisältämistä ravinteista huuhtoutuu tällöin 
usein suoraan vesistöön, mikä on vesistöille haitallista. Karjatalouden suorilla päästöil-
lä tarkoitetaan suoria valumia lantaloista ja lannan talvilevityksestä aiheutuvaa vesistö-
kuormitusta (RiverLife 2005a). 

Lannan käyttäminen pellonlannoitteena on vesiensuojelun näkökulmasta suositelta-
vaa. Lanta parantaa peltomaan eroosion kestävyyttä sitomalla orgaanista ainesta ja näin 
estäen sateiden aiheuttamaa maa-ainesten huuhtoutumista. Toisaalta pellon ylilannoit-
taminen, mikä johtuu liian suuren lantamäärän levittämisestä pienelle peltoalueelle ja 
väkilannoitteiden oheiskäytöstä, lisää ravinteiden huuhtoutumista (Akonniemi 2004). 
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2.2.2 Metsätalous
Metsätalouden osuus vesistöjen kuormittajan on yleensä vähäinen, mutta saattaa paikal-
lisesti olla hyvinkin merkittävä (Akonniemi 2004). Metsätalouden osuus vuonna 2002 
vesistöihin tulleesta fosforikuormituksesta oli noin 8 % ja kokonaistyppikuormitukses-
ta noin 5 % (Tapio 2004). Vesiensuojelun tavoiteohjelmassa fosforikuormitusta pitäisi 
vähentää 40 % ja fosforikuormitusta 45 % vuoden 1993 tasosta vuoteen 2005 mennessä 
(Ympäristöministeriö 1998). Kuormituksen arvioidaan vähentyneen vuoden 1993 ta-
sosta melkein vesiensuojelun tavoiteohjelman tavoitetasolle. Myös typpikuormitus on 
vähentynyt, mutta tavoitetasoon ei ole päästy (Tapio 2006). 

Metsätalouden toimenpiteet, kunnostusojitus, kantojen nosto, hakkuut, maanmuokka-
us ja lannoitus, muuttavat metsäalueen vesi- ja ravinnekiertoja niin, että ne aiheuttavat 
ympäristökuormitusta, jonka vaikutukset heijastuvat pääasiassa vesistöihin ja joissakin 
määrin myös maaperään, pohjavesiin sekä ilmakehään (Väisänen 2001, Tapio 2006). 
Toimenpiteiden vesistökuormitus riippuu valumavesien määrissä ja ainepitoisuuksissa 
tapahtuneiden muutosten yhteisvaikutuksesta (Metsähallitus 1997). Metsätalouden ai-
heuttama vesistökuormitus ilmenee muutoksina esimerkiksi vedenlaadussa, virtaamas-
sa, vedenkorkeudessa tai vesistön pohjan laadussa (Väisänen 2001).
Metsätalouden toimenpiteistä kunnostusojituksella on maanmuokkauksen ja lannoi-
tuksen ohella arvioitu olevan suurimmat vesistövaikutukset (Tapio 2004). 

Metsäojitus on nykyisin pääosin kunnostusojitusta, jolla tarkoitetaan vanhojen ojien 
perkausta ja lisäojien kaivamista (Hänninen 2000). Nykyisin aivan uusia ojituksia ei 
suositella tehtävän, mutta vanhoja ojaverkostoja sen sijaan kunnostetaan, jos ojat ovat 
umpeutuneet ja märkyys hidastaa metsän kasvua (Hakala 2003). Kunnostusojitus pa-
rantaa kuivatusta ja turvaa puiden kasvua ja metsien uudistumista. Kunnostusojitus-
alueet ovat yleensä runsaspuustoisia jo kertaalleen ojitettuja soita, joilla ojien kunnos-
taminen ei aiheuta suuria muutoksia valunnan ja haihdunnan suhteeseen. Kiintoaine-
kuormitusta voidaan pitää kunnostusojituksen haitallisimpana vesistövaikutuksena. 
Kiintoainehuuhtouman kasvuun liittyen fosforin huuhtoutuman on todettu tilapäisesti 
kasvaneen jopa kaksinkertaiseksi. Kunnostusojitus lisää myös ravinteiden huuhtoutu-
mista selvästi (Metsähallitus 1997). Vesistöjen kuormitus on suurimmillaan ojituksen 
aikana ja heti sen jälkeen, jolloin veden mukana virtaa suuria määriä kiintoainesta (Ha-
kala 2003). Suojavyöhykkeitä ei saa ojittaa (Hänninen 2000). 

Uudistushakkuut lisäävät kiintoaines- ja ravinnehuuhtoumia (Väisänen 2001). Hak-
kuiden on todettu aiheuttavan pohjavesipinnan nousua, lisäävän vuosivaluntaa ja typpi- 
ja fosforihuuhtoumaa maaperästä ja hakkuutähteistä. Varsinkin turvemaan avohakkuu 
saattaa aiheuttaa huomattavan fosfori- ja typpikuormitusriskin (Metsähallitus 1997). 
Hakkuiden seurauksena metsään jää lahoamaan yhtä suuri määrä biomassaa hakkuujät-
teenä ja juuristoina kuin hyötyrunkopuuna sieltä poistetaan. Myös osa pintakasvillisuu-
desta kuolee hakkuun seurauksena. Hajoavasta biomassasta vapautuu kasviravinteita ja 
orgaanisia yhdisteitä, jotka voivat huuhtoutua vesistöön ja pohjavesiin (Väisänen 2001). 
Huuhtoumien kasvun painopiste ajoittuu muutamaan ensimmäiseen hakkuun jälkei-
seen vuoteen, koska alueella on hajoavaa hakkuutähdettä runsaasti, mutta ravinteita 
sitovaa kasvillisuutta on vähän. Harvennushakkuissa ravinnehuuhtouma on vähäistä 
(Tapio 2004). 
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Metsää uudistettaessa maa yleensä muokataan (Tapio 2006). Maanmuokkaus rikkoo 
maan pintakerrosta lisäten valuntaa, eroosiota ja typpi- ja fosforikuormitusta (Metsä-
hallitus 1997). Metsänuudistamiseen liittyvää maankäsittelymenetelmää valittaessa tu-
lee huomioida maaperän ominaisuudet, alueen pinnanmuodot sekä sijainti vesistöihin 
ja pohjavesiin nähden (Metsähallitus 1997). Jokaiselle hakkuualueelle valitaan mahdol-
lisimman vähän maan pintakerroksia muuttava, mutta metsänuudistamisen kannalta 
riittävän tehokas maankäsittelymenetelmä (Metsähallitus 1997). Maa muokataan ra-
vinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutumisen vähentämiseksi poikittaissuuntaisena 
rinteeseen ja maanmuokkaustyö tehdään kuivana aikana. Rinteissä suositellaan katko-
muokkausta, jolloin ei synny yhtenäistä maanmuokkausvakoa (Tapio 2001). 

Laikutus ja lautasauraus ovat kevyitä mekaanisia maanpinnan käsittelymenetelmiä. Ne 
soveltuvat karkeille moreenimaille ja somerikoille, joissa tavoitteena on kivennäismaan 
paljastava maanpinnan käsittely. Metsäauraus ja mätästys ovat raskaita maanpinnan kä-
sittelymenetelmiä. Metsähallitus on luopunut metsäaurauksen käytöstä vuonna 1994. 
Kulottamalla poltetaan jättöpuusto, hakkuutähteet, karike ja pintakasvillisuus sekä osa 
humuksesta kasvupaikan ravinne-, kosteus- ja lämpösuhteiden parantamiseksi sekä 
metsänviljelytyön helpottamiseksi (Väisänen 2001).

Metsän lannoituksella lisätään kasvupaikalle niitä ravinteita, joiden puute vähentää eni-
ten puiden kasvua tai korjataan ravinteiden epätasapainoa (Tapio 2006). Aikaisemmin 
turvemaiden lannoituksessa käytettyjen, helppoliukoista fosforia sisältäneiden lannoit-
teiden on todettu lisänneen selvästi fosforin huuhtoutumista vesistöön (Metsähallitus 
1997, Tapio 2001, Tapio 2004). Metsien lannoituksessa kerta-annokset ovat olleet mel-
ko suuria eikä lannoitteita ole muokattu maan sisään. Metsien lannoittaminen on kui-
tenkin vähentynyt murto-osaan huippuvuosista (Hakala 2003). 
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Typen huuhtoutuminen voi olla merkittävää lannoitettaessa karuhkoja kivennäismaita 
ammonium- ja nitraattityppeä sisältävillä lannoitteilla. Lannoitettavia metsiköitä valit-
taessa on kiinnitettävä erityistä huomiota puustoon ja maaperään. Vesistöjen rannoille 
on jätettävä vähintään 50 metrin levyinen lannoittamaton suojavyöhyke. Myös ojien 
reunoille on jätettävä lannoittamaton alue, joka on noin viisi metriä. Lannoite levitetään 
ainoastaan sulan maan aikaan (Metsähallitus 1997, Tapio 2001, Tapio 2004). 

2.2.3 Asutus
Suomessa on noin 350 000 taloutta viemäriverkon ulkopuolella. Nämä asunnot kuor-
mittavat jätevesillään vesistöjä 350 – 400 tonnilla fosforia ja noin 8 000 – 10 000 ton-
nilla orgaanista ainetta. Haja-asutusalueella yhden henkilön jätevesien orgaaninen aine 
ja kokonaisfosfori kuormittavat ympäristöä jopa 6 – 8 kertaa enemmän verrattuna jä-
tevesiverkkoon liittyneeseen asukkaan jätevesikuormitukseen. Ihmisen aiheuttamasta 
fosforikuormituksesta vesistöihin 10 % oli peräisin haja-asutusalueilta vuonna 2000.
Vapaa-ajan kiinteistöjä Suomessa on noin 450 000, joista noin 6 – 11 prosentilla on vesi-
käymälä (Kaarikivi-Laine 2003).

     

     Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on käsiteltävä aina niin, että niistä ei ai-
heudu ympäristön pilaantumista eikä pilaantumisen vaaraa. Terveydensuojelulain 
mukaan jätevedet eivät saa heikentää talousveden, yleisen uimarannan veden tai maa-
perän terveydellistä laatua. (Kaarikivi-Laine 2003). Valtioneuvoston asetus talous-
jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
(542/2003) määrää, että talousjätevesistä on kuormitusta orgaanisen aineksen osalta 
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vähintään 90 %, kokonaisfosforia vähintään 85 % ja kokonaistyppeä vähintään 70 %. 
Alueilla, jota koskevat ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan annetut kunnan ympäris-
tönsuojelumääräykset jäteveden kuormitus pitää vähentyä vähintään 80 % orgaanisen 
aineksen osalta, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 % ja kokonaistypen osalta vähin-
tään 30 %. Vuoden 2013 loppuun mennessä vanhojen, olemassa olevien kiinteistöjen 
jätevesijärjestelmät tulee olla asetuksen mukaisia (Finlex 2003). 

Kiinteistöjen jätevesien käsittely on puutteellista varsinkin vanhoissa rakennuksissa. 
Teholtaan ja kunnoltaan huonot jätevesijärjestelmät sekä huollon laiminlyönnit aiheut-
tavat ympäristökuormitusta (Kaarikivi-Laine 2003). Haja-asutuksessa vesistöjä kuor-
mittaa eniten vesikäymälät. Jätevesiä muodostuu yhtä paljon kuin mitä puhtaita vesiä 
käytetään, eli noin 150 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. Asumisvedet sisältävät 
rehevöittäviä ravinteita, happea kuluttavia eloperäisiä aineita ja hygieenistä haittaa si-
sältäviä bakteereja. Käymäläjäteveden osuus haja-asutuksen sisältämästä fosforista on 
20 – 40 % ja typestä 70 – 80 %. Haja-asutuksen yleisin jätevesien käsittelytapa on 2 – 3 
osainen saostussäiliö (Akonniemi 2004). 

2.2.4 Luonnonhuuhtouma, laskeuma ja sisäinen kuormitus
Vesistöihin kulkeutuva ravinne- ja kiintoainekuormitus ei ole ainoastaan ihmisen aihe-
uttamaa, sillä myös täysin luonnontilaisiin vesistöihin kohdistuu jatkuvasti kuormitus-
ta luonnonhuuhtouman muodossa. Eri tutkimuksissa vuotuiseksi fosforihuuhtoumaksi 
luonnontilaisilta valuma-alueilta mitattu 0,015 – 0,15 kg/ha ja typen vuosihuuhtou-
maksi on vastaavasti saatu 0,5 – 3,0 kg/ha. Huomattavaa näissä tuloksissa on kuitenkin 
se, että nekään eivät edusta täysin ihmisvaikutuksesta vapaita alueita, sillä ilmaperäisen 
kuormituksen osuutta ei ole voitu sulkea pois (Väisänen 2001). Luonnonhuuhtouman 
osuus metsäisiltä valuma-alueilta tulevasta kokonaishuuhtoumasta on kokonaisfosforin 
osalta noin puolet ja kokonaistypen osalta noin 75 % (Tapio 2004).

Myös laskeumaperäisellä kuormituksella on merkitystä (Väisänen 2001). Ilman kautta 
leviävän kuormituksen ravinteet ovat lähes kokonaan epäorgaanisessa, perustuottajil-
le välittömästi käyttökelpoisessa muodossa (Salonen 1992). Ilmalaskeumaan lasketaan 
suoraan järveen kohdistunut laskeumakuormitus (Akonniemi 2004). Typpikuormituk-
sesta suuri osa tulee laskeumana ilmasta. Laskeuma jakautuu muuta kuormitusta tasai-
semmin, joten sen merkitys korostuu pienen kokonaiskuormituksen alueilla (Hakala 
2003). 

Fosforia ja typpeä poistuu vesiekosysteemistä pois virtaavan veden mukana ja sedimen-
toitumalla vesistön pohjaan. Kun ravinteet pääsevät siirtyvät sedimentistä yläpuoliseen 
veteen, puhutaan vesistön sisäisestä kuormituksesta. Tätä tapahtuu luontaisestikin, 
mutta sen määrä on yleensä hyvin pieni verrattuna ihmisen toimintojen aiheuttamaan 
vesistöjen sisäiseen kuormitukseen (Salonen 1992).
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Aineisto ja menetelmät

Tarkasteltavien valuma-alueiden kuormitus vesistöihin on laskettu hajakuormituksen 
(haja- ja loma-asutus, peltoviljely, karjatalous, metsätalous, laskeuma ja luonnonhuuh-
touma) perusteella. Kuormitusselvityksessä on laskettu eri kuormituslähteiden osuus 
valuma-alueen kokonaiskuormituksesta. 

Hajakuormitus on laskettu valuma-alueen maankäytön ja toimintojen sekä yleisesti 
käytössä olevien ominaiskuormituskertoimien perusteella. Maankäyttöä koskevat pe-
rustiedot on saatu Housunluoman valuma-alueelta Ympäristötietorekisteristä sekä las-
kettu karttaohjelmasta kuten Akkojärven valuma-alueen maankäyttö. 

Peltoviljelystä tiedot on saatu kartoittamalla valuma-alueen pellot viljelykasveittain 
kunnan maataloustoimiston tukisovellusohjelmasta. Tarkasteltavat kasvit ovat peruna, 
vilja, nurmi, viherkesanto, avokesanto ja ryhmä muut. Viher- ja avokesantojen määrä 
perustuu kunnan maaseutuasiamiehen arvioon, koska kesannon laatua ei välttämättä 
ole merkitty tukihakemuksiin. Viherkesantoa arvioitiin olevan 75 % ja avokesantoa 25 
% kesantojen määrästä. Laskelmaan on laskettu vuosien 2000 ja 2006 keskiarvot, joiden 
oletetaan osoittavan keskimäärin viljelykasvien viljelypinta-alat.

Karjatalouden eläinmäärä selvitettiin kartoittamalla valuma-alueiden karjatilat. Reaa-
liaikaiset eläinmäärät saatiin maatalouden laskentakeskuksen nautaeläinrekisteristä. 
Eläinmäärät on muutettu nautayksiköiksi. Alueilla olevien hevosten määrät on myös 
muutettu nautayksiköiksi ja liitetty nautaeläinten määrään. Eläimistä tuleva kuormitus 
on laskettu myös ympäristötuen piiriin kuuluvien tilojen eläimistä. Säilörehun puriste-
nesteen osuus on laskettu vähentämällä nurmialan osuudesta laidunnurmet. Saadusta 
hehtaarimäärästä lasketaan viiden prosentin aiheuttavan ravinnepäästöjä, joka perus-
tuu maaseutuasiamiehen arvioon pellolle aumaan tehtävästä säilörehun määrästä. Hou-
sunluoman valuma-alueella säilörehua ei tehdä lainkaan peltoaumaan. Aikaisemmin 
säilörehun puristenesteen kuormittavuus on ollut suurempi, mutta nykyään suurin osa 
rehusta tehdään pyöröpaaleihin tai betoniseen aumaan, jossa ylimääräinen puristeneste 
kerätään talteen. 

3



13

Metsätalouden uudishakkuupinta-alat on saatu Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskuksen 
metsänkäyttöilmoituksista ja osittain myös Suomenselän Metsänhoitoyhdistykseltä 
saatujen tietojen perusteella laskemalla. Metsänkäyttöilmoitukset käytiin läpi vuosilta 
1995 – 2005. Kuormituslaskelmiin laskettiin kuitenkin vain kolmen viimeisen vuoden 
(2003 – 2005) hakkuualat, koska uudishakkuun kuormittavuus keskittyy. Vuoden 2005 
metsänkäyttöilmoituksissa ilmoitettuja aloja ei välttämättä ole vielä hakattu, mutta teo-
reettisesti oletetaan niiden olevan jo hakattu. Metsän omistajalla on kaksi vuotta aikaa 
hakkuuttaa metsänkäyttöilmoituksessa merkityt leimikot ilmoituksen tehtyä. Ojitus-
kohteiden tiedot saatiin Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskukselta karttatietoina vuosilta 
2004 – 2005, valuma-alueilla ei ole tehty ojituksia Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskuksen 
toimesta muulloin lähimmän 10 vuoden aikana. Lannoitustiedot saatiin Suomenselän 
Metsänhoitoyhdistykseltä. Tiedot ovat vuosilta 1995 – 1996 ja 2000 – 2004. Vuosina 
1997 – 1999 metsiä ei ole lannoitettu Töysän kunnan alueella.

Valuma-alueiden asukasmäärä on saatu Väestötietorekisteristä. Kaikki tarkasteltavat 
valuma-alueet sijaitsevat kunnan jätevesiverkoston ulkopuolella. Loma-asutuksen tie-
dot on saatu laskemalla vapaa-ajan kiinteistöjen määrä kunnan karttapaikkaohjelmasta. 
Myös tyhjillään olevia kiinteistöjä on otettu laskentaan mukaan vapaa-ajan asutuksina. 

Laskeuma, eli sateen aiheuttama kuormitus, on laskettu valuma-alueen vesihehtaareil-
le kertoimilla. Alueen keskimääräiset sademäärät on laskettu Ähtärin havaintoaseman 
tiedoista. Laskeumaan on laskettu kahden viime vuoden laskeuman keskiarvo. Housun-
luoman valuma-alueen laskeumaan on laskettu järven ja lampien sekä Housunluoman 
pinta-alat. Luoman on oletettu olevan 1,5 metriä leveä. Akkojärven valuma-alueen 
laskeumaan on laskettu järvien ja lampien pinta-alat. Luonnonhuuhtouman määrä on 
saatu laskemalla kertoimilla jokaiselle valuma-alueen maahehtaarille tuleva kuormitus. 
Kokonaispeltopinta-ala on otettu peltoviljelylaskelmasta, muut tiedot ympäristötieto-
rekisteristä.
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Kuormitusselvitysalue

4.1 Tietoa Töysästä
Akkojärven ja Housunluoman valuma-alueet sijaitsevat Töysän kunnassa, joka sijaitsee 
Suomenselän alueella (Auraniemi 1997). Akkojärven valuma-alueen pohjoisin huippu 
ulottuu Lehtimäen kunnan puolelle. Housunluoman valuma-alue ulottuu länsipuolelta 
hiukan Alavuden puolelle. Töysä kuuluu maisemallisesti Suomenselän vaihettumis-
vyöhykkeeseen. Metsien ja kumpuilevien peltojen ympäröimät järvet, lammet ja joet 
ovat tyypillisiä alueella. Valuma-alueet järvineen kuuluvat Lapuanjokeen. Lapuanjoen 
yläosan vesistöt ovat vedenlaadultaan parasta Lapuanjoen osaa. Vesistöt luokitellaan 
kuitenkin käyttökelpoisuusluokituksessa laadultaan luokkaan tyydyttävä. Lapuanjoen 
vedet ovat luonnostaan ruskeavetisiä ja karuja. Nykyään vesissä on melko runsaasti ra-
vinteita maa- ja metsätalouden, turvetuotannon ja haja-asutuksen jätevesien aiheutta-
man kuormituksen vuoksi (Auraniemi 1997, Alakarhu 2005).

Töysän maisema on vaihtelevapiirteistä mäkimaata, jossa moreenikukkulat, harjan-
teet ja kalliot vuorottelevat laaksojen, soiden ja järvien kanssa. Kunnan korkeussuhteet 
vaihtelevat suuresti. Korkein paikka, Tohninmäki, sijaitsee 224 m ja matalin, Tuurin 
Kallenkoski, 105 m meren pinnan yläpuolella. Metsät kunnassa ovat karuja (Auraniemi 
1997).

Töysän kallioperä kuuluu Keski-Suomen syväkivialueeseen, jonka pääkivilajit ovat 
kvartsi- ja granodioriitti sekä graniitti. Syväkivilajit ovat syvällä maankuoressa hitaasti 
magmasta jähmettyneitä kivilajeja. Töysän maaperän moreenimaat ovat suurelta osin 
karuiksi huuhtoutuneita. Varsinkin Housunluoman valuma-alueen maaperä on suu-
relta osin pohjamoreenia, kun taas Akkojärven valuma-alueen maaperä on puoliksi 
pohjamoreenia ja turvetta. Kunnan halki kulkee pohjois-eteläsuuntainen lajittunees-
ta maa-aineksesta muodostunut harjujakso, joka jatkuu Lehtimäen Valkealammelle ja 
Alajärven kautta Lappajärvelle. Tässä harjujaksossa sijaitsevat pääosin myös kunnan 
pohjavesialueet. Toinen pohjois-eteläsuuntainen harjujakso, joka on huomattavasti 
edellistä pienempi, sijoittuu aivan Töysän kunnan länsirajalle. Tämä harjujakso sijait-
see Housunluoman valuma-alueella lähes kokonaan. Harjujakson puoliväli sijoittuu ai-
van Housunjärven rannalle. Suurempi harjujakso läpäisee Akkojärven valuma-alueen 
sen länsipuolelta. Töysän suot ovat pienialaisia ja rikkonaisia. Niiden yhteispinta-ala on 
2065 ha, joka on 6,9 % kokonaispinta-alasta. Kaikki suot ovat ainakin osittain ojitettuja 
(Auraniemi 1997).

Töysän naapurikuntia ovat Alavus, Kuortane, Lehtimäki ja Ähtäri. Kunnan kokonais-
pinta-ala on 310,33 km2, josta maapinta-alaa on 296,68 km2 ja vesistöjen 11,65 km2 
(Auraniemi 1997). Töysän asukasmäärä oli vuoden 2004 lopussa 3213 (Töysän kun-

4
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ta 2006a). Varsinaisia asuinrakennuksia vuonna 2006 kunnassa on 1276 ja vapaa-ajan 
asuntoja 395 kappaletta (Töysän kunta 2006b). Asukastiheys on 10,7 asukasta/km2 
(Töysän kunta 2006a). 

Kuva 1. Akkojärven valuma-alue ja Housunluoman valuma-alue (MapInfo Professional 
2006)

4.2 Selvitysalueen pohjavedet
Valuma-alueilla sijaitsee kokonaan tai osittain neljä aikaisempaa pohjavesialuetta, joista 
kaksi on poistettu pohjavesiluokituksesta Pohjavesien ja kiviaineshuollon yhteensovit-
tamisprojektin (POSKI-projekti) myötä. Ukkokankaan pohjavesialue sijaitsee Akko-
järven valuma-alueella. Housunkylän ja Kettukankaan ja Läntisrannan poistettu pohja-
vesialueet sijaitsevat Housunluoman valuma-alueella (Liite 1). Töysän kunnan alueella 
on kaikkiaan kolme tärkeäksi luokiteltua pohjavesialuetta.
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4.2.1 Ukkokangas
Ritolassa, Akkojärven länsipuolella, sijaitsee Ukkokankaan pohjavesialue ja vedenot-
tamo (Liite 1). Ukkokangas kuuluu I alueluokkaan eli se on vedenhankinnan kannal-
ta tärkeä pohjavesialue. Hieman alle puolet Ukkokankaan pinta-alasta on Akkojärven 
valuma-alueella (MapInfo Professional 2006). Ukkokankaan pohjaveden antoisuus on 
900 m3/d. Alueen kokonaispinta-ala on 2,10 km2 ja pohjaveden muodostumisalue on 
1,28 km2. Alue on kallio- ja suoalueiden rajoittama matalapiirteinen harjumuodostuma, 
jonka vettä hyvin johtavat maakerrokset ulottuvat suhteellisen syvälle (15-25 m). 

Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Pohjavettä purkaantuu Akkojär-
veen. Suojaavat kerrokset ovat keskeisimmiltä osilta ohentuneet maa-aineksen oton 
takia ja paikoitellen pohjavesi on näkyvissä. Maa-aineksen ottoalueen osuus pohjave-
sialueesta on 10 %. Tällä hetkellä alueella on vain kotitalouskäyttöön luokiteltua maa-
ainesten ottoa. Ukkokankaan pohjavesialueella maatalouden osuus maankäyttömuo-
doista on 15 %. Metsätalous on alueen suurin maankäyttäjä, 75 % (Vaasan vesi- ja ym-
päristöpiiri 1994, Auraniemi 1997).

Töysän kunnassa on meneillään Ukkokankaan pohjavesialueen jätevesikäsittelyn sel-
vitys, jossa pohditaan pohjavesialueella mahdollisesti toteutettavaa jätevesikäsittely-
ratkaisua. Esiselvityksessä (Hämeen Ympäristösuunnittelu Osk 2006) vaihtoehdoiksi 
nimettiin runkolinjan rakentaminen, yksi kyläpuhdistamo, useita kyläpuhdistamoita ja 
kiinteistökohtaiset puhdistamot. Rakennuskustannuksiltaan halvimmaksi esiselvityk-
sen mukaan tulisi usean kyläpuhdistamon rakentaminen ja kalleimmaksi runkolinjan 
rakentaminen. Asia on vielä selvitysvaiheessa.

4.2.2 Läntisranta
Läntisrannan pohjavesialue sijaitsee Housunjärven pohjoispuolella ja noin puolet sen 
alasta on Housunjärven valuma-alueella (Liite 1). Housunkyläntie halkaisee aluetta 
(MapInfo Professional 2006). Alue on kuulunut muuhun pohjavesialueeseen (luokka 
III), mutta se on nostettu Pohjavesien ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojektissa 
(POSKI-projekti) luokkaan II, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Läntisrannan 
kokonaispinta-ala on 1,22 km2 ja veden muodostumisala on 0,53 km2. Sen kokonais-
tuottoisuus on 150 m3 vettä vuorokaudessa suoalueelle. Pohjavesialue on Vuorilammen 
ja Housunjärven kautta kulkevan kallioperän ruhjelaakson länsipuolelle kerrostunut 
rantamuodostuma. Maaperä on pääasiassa hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Pohjaveden ylä-
puoliset kerrospaksuudet vaihtelevat 1-4 m. Pohjaveden virtaussuunta on lännestä itään. 
Pohjavesi purkautuu suoraan Vuorilampeen ja sen eteläpuolella sijaitsevalle suoalueelle 
(Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 1994). 

4.2.3 Luokituksesta poistuneet pohjavesialueet
Housunkylä
Housunkylässä sijaitseva pohjavesialue kuului muuhun pohjavesialueeseen (luokka III) 
ja luokituksen poistuttua, jätettiin alue Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yh-
teensovittamisprojektissa (POSKI-projekti) kokonaan pois luokituksesta (Antikainen 
2006). Alueen kokonaispinta-ala on 0,79 km2 ja veden muodostumisalue 0,33 km2. Poh-
javeden antoisuus päivässä on 100 m3. Alue on suhteellisen matalaa rantakerrostumaa, 
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jossa maaperä on pääasiassa hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Pohjaveden yläpuoliset kerros-
vahvuudet vaihtelevat 1-4 m välillä. Virtaussuunta on lännestä itään. Pohjavesialueen 
pohjoisosasta on ollut melko runsasta maa-aineksen ottoa. Maatalouden maankäytön 
osuus on 5 % ja metsätalouden 75 %. (Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 1994) 

Kettukangas
Housunjärven lounaispuolella sijaitsee Kettukankaan alue, joka Housunjärven pohja-
vesialueen lailla kuului aikaisemmin pohjavesialueluokkaan kolme, muu pohjavesialue. 
Alueesta yli puolet on Housunluoman valuma-alueella (MapInfo Professional 2006). 
Kettukankaan kokonaispinta-ala on 0,79 km2 ja veden muodostumisala on 0,38 km2. 
Sen kokonaistuottoisuus on 100 m3 vettä vuorokaudessa. Pohjavesimuodostuma on 
Kettukankaan itäreunalle kerrostunut rantahiekkaesiintymä, jossa maa-aineksena on 
pääasiassa hiekka ja hieno hiekka. Kerrospaksuudet ovat 1-3 metriä. Pohjavesi virtaa 
lännestä itään ja purkautuu suoalueelle (Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 1994). Myös Ket-
tukangas jätettiin POSKI-projektin tulosten myötä pois pohjavesialueista (Antikainen 
2006). 

4.3 Akkojärven valuma-alue

4.3.1 Perustiedot
Akkojärvi kuuluu Lapuanjoen sivujoen, Alajoen valuma-alueeseen (44.086). Akkojär-
ven valuma-alue on 33,4 km2. Valuma-alueella on 13 järveä ja 11 lampea. Pohjoisessa 
valuma-alue alkaa Lehtimäen kunnan puolelta Soukanperältä. Akkojärvi on Töysän 
kolmanneksi suurin järvi. Järvellä on pinta-alaa 125,9 ha, tilavuutta 1,7 milj. m3 ja sen 
suurin syvyys on 6,1 m. Veden viipymä järvessä on 113 vuorokautta ja järvien osuus va-
luma-alueesta on 9,72 %. Rantaviivaa Akkojärvellä on 11,6 km (Auraniemi 1997, Hertta 
2007). Akkojärvi sijaitsee Töysän kunnan keskustasta noin 8 km koilliseen. Järvi saa 
vetensä Vehkapurosta ja Pitkäjärvestä. Vehkapuroa pitkin vedet virtaavat Akkojärveen 
Vierulammesta ja Soukkajärvestä. Pitkäjärven kautta tulee vedet myös Liesjärvestä, Val-
kiaisesta, Mustalammesta, Heikkilän Hoikasta, Isosta ja Pienestä Ristijärvestä, Mur-
hijärvestä, Kylkiäisestä ja Kourajärvestä. Vedet laskevat Akkojärvestä Alajokea pitkin 
Ponnenjärveen (MapInfo Professional 2006). Peltoalueet sijoittuvat suurelta osin Ak-
kojärven pohjoisosaan, jonka maaperä on turvepohjaista. Peltokeskittymiä löytyy myös 
mm. Pitkäjärven, Liesjärven, Valkiaisen ja Vierulammen ympäriltä. Muualla valuma-
alueella on yksittäisiä peltolohkoja (Auraniemi 1997, MapInfo Professional 2006). 

Valuma-alueella on yhteensä 27 järveä tai lampea, joiden yhteispinta-ala on noin 315 
hehtaaria, joka on 9,45 % koko valuma-alueesta. Vesistöjen pinta-alatiedoista suurin osa 
on saatu Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta ja loput laskettu MapInfo Professional 
–karttaohjelmasta. Vapaa-ajan asutuksen osuus valuma-alueen maankäytöstä on 2,23 
%, kun vakituisessa asumisessa olevien kiinteistöjen osuus on 0,99 %. Peltoa alueella on 
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prosentuaalisesti 12 % ja metsää 73 % (Liite 4) (MapInfo Professional 2006, Ympäris-
tötietorekisteri 2002).

Akkojärven pintaa laskettiin 1800- ja 1920-luvuilla, jonka myötä järvellä on ilmentynyt 
matalien lahtien kuivumista ja umpeenkasvua sekä rehevöitymistä. Järven koillispään 
lahdet, Akonniemenlahti, Hautalahti ja Salmenlahti, ovat maakunnan parhaita vesi-
lintujen pesimäalueita. Järven vedenlaatua on saatu parannettua ruoppaamalla uomia 
edellä mainituille lahdille parantamaan veden virtaavuutta ja luomaan vesilinnuille pa-
remmat kulkuväyliä (Auraniemi 1997). 

Järven rannoilla on runsaasti vakituista ja vapaa-ajan asutusta. Kaikkiaan Akkojärven 
valuma-alueella asuu noin 160 henkilöä (Liite 3). Vapaa-ajan asuntoja on 147 kappalet-
ta, johon on laskettu myös tyhjillään olevat asuinrakennukset. Akkojärven rannalla, alle 
100 metrin päässä vesistöstä, sijaitsee 9 asuinrakennusta ja 48 lomarakennusta (Liite 2). 
Vapaa-ajan asutus on jakaantunut Akkojärven ympärille aika tasaisesti, paitsi Akonnie-
menlahdessa, Salmenlahdessa ja Hautalahdessa, ei loma-asutusta ole. Syynä todennä-
köisesti on lahden ruohottuneisuus, joka ei palvele vapaa-ajan asutuksen kiinnostusta. 
Vakituinen asutus on sijoittunut lähinnä Akkojärven lounaisrannalle sekä Lehtimäen-
tien lähettyville. Muiden järvien ympärillä, lukuunottamatta Soukkajärveä ja Pitkäjär-
veä, ei vakituista asutusta juurikaan ole. Muiden järvien rannoilla on sen sijaan vapaa-
ajan asutusta. Liitteessä 2 on tiedot kiinteistöjen sijoittumisesta järvien läheisyyteen. 

Akkojärven valuma-alueella on kuusi karjatilaa, joista kahdella on lihakarjaa, yhdellä si-
koja ja kolmella lypsylehmiä. Lisäksi yhdellä tilalla on hevosia. Lehmiä valuma-alueella 
on 28 kpl:tta, emolehmiä 30, hiehoja 18, vasikoita 10, sonneja 60, hevosia 5, emakoita 
25 ja lihasikoja 200. Valuma-alueella on 18 tilaa, jotka viljelevät maata. Viljeltäviä pel-
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toa alueella on noin 370 hehtaaria. Valuma-alueella ei sijaitse suuria pistekuormittajia, 
kuten teollisuuslaitoksia. 

4.3.2 Laskelmat
Akkojärveen tulevan teoreettisen kuormituksen määrä on esitetty taulukossa 1. Yksi-
köiden määre on kerrottu kuormituslähteiden yhteydessä. Kuormituslähteen aiheutta-
ma kuormitus esitetään kiloina (kg) vuotta (a) kohden. 

Taulukko 1. Akkojärveen tuleva teoreettinen fosfori- ja typpikuormitus.
Kuormituslähde Kerroin (kg/a/

yksikkö)
Kuormitus

Yksikkö Fosfori Typpi Fosfori kg/a % Typpi kg/a %
PELTOVILJELY (ha)
Peruna 2,1 1,87 13,50 4 0,6 28 0,2
Vilja 137,7 0,87 13,50 120 18,8 1 859 13,9
Nurmi 176,9 0,54 13,50 96 15,0 2 388 17,9
Viherkesanto 75 % 30,5 0,67 13,50 20 3,2 412 3,1
Avokesanto 25 % 10,2 1,37 13,50 14 2,2 138 1,0
Muut 15,9 0,77 13,50 12 1,9 215 1,6

266 41,7 5 040 37,8
    

KARJATALOUS     
Nautayksikkö (ey) 76,2 0,44 2,50 34 5,3 191 1,4
Sikayksikkö (ey) 53,0 0,07 0,42 4 0,6 22 0,2
Säilörehun puristeneste (ha) 8,1 0,15 1,00 1 0,2 8 0,1

38 6,0 221 1,7
    

METSÄTALOUS     
uudistushakkuut 
2003-2005 (ha) 64,9

0,167 5,00

11 1,7 325 2,4
lannoitukset 1999-2005 (ha) 28,3 0,2-1,8 0,5-3,9 20 3,1 45 0,3
ojitukset 1999-2005 (ha) 34,0 0,05-0,3 4,00 9 1,3 135 1,0

39 6,2 505 3,8
    

ASUTUS     
Haja-asutus  (hlö) 157 0,37 1,72 58 9,1 270 2,0
Loma-asutus (kiinteistöä) 147 0,18 0,66 26 4,2 97 0,7

85 13,3 367 2,8
    

LASKEUMA (ha) 315,6 0,088 3,66 28 4,4 1 155 8,7
28 4,4 1 155 8,7
    

LUONNONHUUHTOUMA (ha) 3024,4 0,06 2,00 181 28,5 6 049 45,4
181 28,5 6 049 45,4

    
YHTEENSÄ 637  100,0 13 336 100,0

Valuma-alueen fosforin laskennallinen kokonaiskuormitus vuodessa on 637 kg ja typen 
kokonaiskuormitus 13 336 kg. Peltoviljely on Akkojärven valuma-alueen suurin fosfo-
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rin kuormittaja (41 %), jonka jälkeen seuraa luonnonhuuhtouma (28 %). Typen kuor-
mittajista suurin on luonnonhuuhtouma, josta typpeä vesistöihin tulee melkein puolet 
(45 %). Peltoviljely on toiseksi suurin typpikuormittaja (38 %). Haja-asutus ja vapaa-
ajan asutus kuormittavat valuma-aluetta 13 prosentilla koko fosforikuormasta, kun taas 
typpikuormituksen osuus on 3 %. Metsätalouden fosforikuormituksen osuus on 6 % ja 
typpikuormituksen melkein 4 %. Kaavioissa 1 ja 2 esitellään valuma-alueen fosforin ja 
typen kuormittajat prosenttien avulla. 

4.3.3 Laskelmien vertailua
Alajoen valuma-alueesta, johon Akkojärven valuma-alue kuuluu, on tehty hajakuormi-
tusselvitys vuodelta 2002. Selvityksen on tehnyt Tiina Akonniemi Lapuanjoen yläosan 
kehittämishankkeessa. Myöhemmin kuormitusselvitys mainitaan nimellä Akonniemi. 
Myös Ympäristötietorekisterissä Hertta-tietokannassa on laskettuja kuormituksia Ala-
joen valuma-alueelle. Myöhemmin edellä mainitusta kuormituksesta kerrottaessa ker-
rotaan nimellä Hertta-tietokanta. Vertailemme näiden kahden edellä mainittuja kuor-
mitustuloksia tässä selvityksessä (mainitaan kaavioissa nimellä Välisaari) laskettuihin 
tuloksiin. 

Kaaviot 1 ja 2. Akkojärven valuma-alueen fosfori- ja typpikuormitus.



Akonniemen selvityksessä ja Hertta-tietokannan kuormitustuloksissa Alajoen valuma-
alueen pinta-alat ovat yhtä suuret, 62,45 km2. Tässä selvityksessä Akkojärven valuma-
alueen pinta-alaksi on saatu 33,4 km2, joka on hieman yli puolet Alajoen pinta-alasta. 
Tämän takia kuormitustulokset on muutettu muotoon kg/km2/a, joka tarkoittaa valu-
ma-alueen yhdeltä neliökilometriltä tulevaa kuormitusta kiloina vuodessa. Kaavioissa 
3 ja 4 esitetään kolmen vertailtavien laskelmien fosfori- ja typpikuormitukset neliökilo-
metriä kohden. Akonniemen selvityksen kokonaisfosforikuormitus on 26,74 kg/km2/a 
ja kokonaistyppikuormitus on 499,60 kg/km2/a. Hertan laskelmassa fosforikuormitus 
on 22,29 kg/km2/a ja kokonaistyppikuormitus on 432,38 kg/km2/a. Tämän selvityk-
sen laskelmissa alueen kuormitus neliökilometriä kohti on fosforilla 19 kg/km2/a ja ty-
pellä 399 kg/km2/a.
   

Kaaviot 3 ja 4. Fosfori- ja typpikuormitukset neliömetriä kohden vuodessa, vertailtaessa 
Hertta-tietokannan, Akonniemen selvityksen ja tämän selvityksen laskelmia.
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Tässä selvityksessä saadut kuormitukset neliökilometrille ovat maatalouden ja haja-asu-
tuksen kohdilla pienemmät kuin Hertta-tietokannan ja Akonniemen laskemat kuormi-
tukset. Aikaisemmat selvitykset on tehty vuoden 2002 tiedoilla, jotka voivat olla jonkin 
verran muuttuneet vuoden 2006 tietoihin nähden. Seuraavissa kappaleissa on esitetty 
muita kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä.

Hertta-tietokannasta saadun haja-asutuksen kuormittavuus on lähes samaa luokkaa 
tässä selvityksessä lasketun haja-asutuksen fosforikuormituksen kanssa. Typpikuor-
mitus on Hertan ja Akonniemen laskelmissa lähes yhtä suuret. Luvut ovat muutaman 
kilon suurempia kuin tässä selvityksessä on laskettu. Hertan laskelmissa on ilmoitettu 
haja-asutukseksi 547 kappaletta, yksikköä ei ole ilmoitettu. Akonniemen laskelmissa 
on vapaa-ajan kiinteistöjä ilmoitettu 45 kappaletta, kun niitä tekstin mukaan on 140 
kappaletta. Vakituisia asukkaita arvioidaan olevan hieman alle 600. Erot syntyvät to-
dennäköisesti henkilömäärän arvioinnissa kaikille vakituiseksi asunnoksi merkityistä 
kiinteistöistä. Tässä selvityksessä on käytetty Väestötietorekisterin tietoja, jonka mu-
kaan Akkojärven valuma-alueen yhdessä vakituisessa asunnossa asuu keskimäärin 2,3 
henkilöä. Lisäksi tähän selvitykseen on laskettu kiinteistöt, joissa todella asutaan, loput 
kiinteistöt on laskettu vapaa-ajan asutukseen. 

Karjatalouden kuormitus on tämän selvityksen laskelmissa suurempaa kuin Akonnie-
men selvityksessä. Maatilojen määrä on neliökilometriä kohden sama Akonniemen ja 
Välisaaren selvityksissä. Akonniemi on laskenut ravinteita pääsevän vesistöihin niiltä 
tiloilta, jotka eivät ole ympäristötuessa mukana. Tässä selvityksessä kuormitusta on 
laskettu tulevan kaikista karjatiloista. Säilörehun puristeneste on Akonniemen selvi-
tyksessä laskettu 280 hehtaarilta, kun se tässä selvityksessä on laskettu 8 hehtaarilta. 
Säilörehun puristenesteitä ei pitäisi päästä ympäristöön muuten kuin pellolle tehtävästä 
aumasta, josta ne pitäisi määräysten mukaan myös kerätä talteen. 
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Peltoviljelyn kuormituksessa on suuria eroja Akonniemen ja tämän selvityksen laskel-
missa. Peltoa viljellään enemmän Akonniemen selvityksen mukaan kuin tämän selvi-
tyksen. Hertta-tietokannan maatalousmaiden pinta-alaksi on laskettu 1 168 ha, joka on 
vähemmän kuin Akonniemen selvityksen lukema. Peltoa on tässä selvityksessä 11 ha/
km2, kun sitä on Akonniemen selvityksessä 20 ha/km2 ja Hertta-tietokannassa 19 ha/
km2. Fosforikuormitus pelloilta on Akonniemen laskelmissa 14,6 kg/km2/vuosi, kun 
tässä selvityksessä se on 8 kg/km2/vuosi. Peltoviljelystä aiheutuva typpikuormitus on 
tämän selvityksen mukaan 151 kg/km2/vuosi, kun se Akonniemen selvityksessä on 
275 kg/km2/ha. Näin suuri ero johtuu näiden kahden selvityksen viljelyalan suures-
ta pinta-alaerosta. Akonniemen selvityksessä peltoja on paljon Alajoen valuma-alueen 
länsiosassa, joka ei kuulu tämän selvityksen valuma-alueeseen. Lisäksi vuonna 2002 
viljeltävät peltoalat ovat saattaneet myös olla hieman erilaiset kuin vuonna 2006. Her-
tan laskelmiin on maatalouden kohdalla laskettu vain peltoviljely. Tämän selvityksen 
kuormituslaskelmiin on laskettu myös karjatalous. Tulosten vertailtavuus ei kärsi erosta 
paljoa alueen karjatalouden vähäisyyden vuoksi. On epäselvää pitäisikö karjatalouden 
aiheuttama kuormitus laskea kaikilta eläintiloilta vai pitäisikö rajata pois maatilat, jotka 
ovat sitoutuneet ympäristötukeen. 

Tämän selvityksen laskelmissa metsätalouden kuormittavuus on Hertta-tietokannan 
ja Akonniemen selvityksestä saatujen lukujen välissä. Metsätalouden kuormitus on 
laskettu Hertta-tietokannassa erilaisilla kertoimilla kuin kahdessa muussa kuormitus-
selvityksessä. Tiedossa ei ole, millaisilla luvuilla Hertasta saatu metsätalouden fosfori-
kuormitus on laskettu, paljonko uudistushakkuita, lannoituksia ja ojituksia Alajoen va-
luma-alueella on ollut. Akonniemen selvityksessä metsätalouden toimenpidehehtaareja 
per neliökilometri on ollut kaksinkertainen määrä tämän selvityksen määrään nähden. 
Metsätalouden toimenpiteiden määrä tarkastelualueella vaikuttaa suoraan kuormitus-
tuloksiin. Hertassa käytetty pinta-ala on valuma-alueen metsätalousmaan kokonais-
pinta-ala, ei siis tiettynä vuonna tehtyjen toimenpidealojen summa. Tässä selvityksessä 
tietoina metsätalouden kuormituksesta vesistöön on käytetty tehtyjen toimenpiteiden 
pinta-aloja tiettyinä vuosina ja laskettu niille omilla kuormituskertoimilla kuormitta-
vuus. Metsätalouden pinta-ala on siis pienempi kuin koko valuma-alueen metsätalou-
den pinta-ala.

Laskeuman osalta tämän selvityksen fosfori- ja typpikuormitus on suurempi kuin kah-
den muun. Erot fosforikuormituksessa ovat vain 0,4 kg/km2/vuosi. Laskeumassa huo-
mioon otettavien pinta-alojen pitäisi olla kuta kuinkin saman suuruisia, sillä Alajoen 
valuma-alueen länsipuolella ei sijaitse kovin suuria vesistöjä, jotka muuttavat pinta-alaa. 
Akonniemen laskeumapinta-ala (295 ha) on pienin ja Hertan suurin (333 ha). Osa tä-
män selvityksen pinta-aloista on laskettu karttaohjelmasta, joka voi tuoda pientä heit-
toa pinta-alaan. Akonniemen maankäyttötiedot on laskettu kartalta planimetrillä, joka 
osaltaan selvittää pinta-alan pienuuden Hertan tietoihin nähden. 

Myös luonnonhuuhtouman kuormitus on tässä selvityksessä suurempaa kuin Akonnie-
men selvityksessä ja Hertan laskelmissa on esitetty. Akonniemen ja Hertan pinta-aloissa 
on 1 000 ha:n ero, mutta typpikuormitus on aivan samaa luokkaa molemmissa. Tällöin 
eron on oltava kuormituskertoimissa tai tavassa laskea. Akonniemen selvityksessä ker-
toimet ovat samat kuin tässä selvityksessä, mutta luonnonhuuhtouman pinta-alasta on 
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vähennetty peltopinta-ala. Käytettäessä kertoimia, joilla lasketaan luonnonhuuhtouma, 
valuma-alueen kokonaispinta-alasta vähennetään vain laskeuman pinta-ala. Perushuuh-
touman kertoimilla laskettaessa kokonaispinta-alasta vähennetään myös peltopinta-ala 
(Kalliolinna 2006). Akonniemen luonnonhuuhtoumapinta-alaan pitäisi siis lisätä pel-
topinta-ala, jolloin luvuksi tulee 5 950 ha. Fosforikuormitus olisi 357 kg/vuosi ja typpi-
kuormitus 11 900 kg/vuosi. Nämä luvut muuttaisivat myös prosenttiosuuksia ja tieten-
kin kuormitusta neliökilometriä kohti. 

Hertassa on laskettu hulevesille kuormitus, jota kahdessa muussa vertailtavassa selvi-
tyksessä ei ole laskettu. Hertassa hulevedet on laskettu kiinteän asutuksen alueelta. Sel-
vitysalueella ei ole päällystettyjä alueita siinä määrin, että niiden katsottaisiin vaikutta-
van hulevesien muodostumiseen. Hertan hulevesien ravinnekuormituksen laskentame-
netelmä on epätarkka ja tuloksiin on syytä suhtautua varauksella (Laskentaperusteet 
2006).

4.3.4 Malliin perustuva fosforikuormitus
Vertailun vuoksi järven fosforikuormitus laskettiin Friskin (1979) mallilla, joka sisältää 
myös järven sisäisen kuormituksen. 
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jossa 
I = järveen tuleva fosforikuorma (tn/a)
C = järven keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (mg/m3)
Q = luusuan keskivirtaama (m3/s)
T = teoreettinen viipymä (kk)

Friskin (1979) mallilla Akkojärven fosforikuormitukseksi saatiin 295 kg vuodessa, mikä 
on 342 kg vähemmän kuin kuormituslähteistä laskettu ulkoinen kuormitus. Järven kes-
kimääräinen fosforipitoisuus on 26 mg/m3, joka on Akkojärven luusuasta otetusta ve-
sinäytteestä vuodelta 1991. Luusuan keskivirtaama laskettiin kertomalla Akkojärven 
valuma-alueen pinta-ala oletetulla keskivalumalla (7,5 l/s/km2), josta saatiin tulokseksi 
0,251 m3/s. Teoreettinen viipymä (3,77 kk) on laskettu järven tilavuuden ja lasketun 
virtaaman avulla. Kaikkien selvityksessä olevien kuormitusselvityksissä fosforikuor-
mitukseksi on saatu paljon suurempi lukema kuin Friskin mallilla laskettuna. Friskin 
malli on tehty suuremmille järville kuin mitä Akkojärvi on, siksi laskelman tulos ei ole 
luotettava. 

4.3.5 Vedenlaatutiedot
Akkojärvestä on otettu vesinäytteitä 1969 vuodesta lähtien. Näytteitä on otettu satun-
naisin väliajoin. Näytteitä on otettu useasta paikasta, mutta Etelälahdesta otetut näyt-
teet ovat kaikkein kattavimmat, siksi niitä käytetään veden laatua arvioitaessa.

Happamuus
Vesistöjemme pH on yleensä lievästi happamalla puolella vesien luontaisesta humus-
kuormituksesta johtuen. Suomen sisävesien keskimääräinen happamuus on virtaavien 
vesien havaintopaikoilla pH 6,6 ja järvisyvänteiden havaintopaikoilla pH 6,9. Talvella 
vesistöjen pH-arvo on tavallisesti hieman alhaisempi kuin kesällä jolloin levätuotan-

I = 0,158 –– (CT - 280 +  78400 - 448CT  + C2T 2)Q
T
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to kohottaa hieman pintaveden pH-tasoa. Päällysveden pH on yleensä korkeampi kuin 
alusveden (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 1999, RiverLife 2004b). Ak-
kojärven happamuus on vaihdellut välillä 5,6 – 7,2. Alimmillaan pH on ollut kevättalvi-
sin, jolloin se on kolme kertaa tippunut alle 6. Järven vesi on yleensä hapanta. Näytteet 
on otettu 1 metrin syvyydestä.

Kaavio 5. Akkojärven happamuus.

Happitilanne
Korkea happipitoisuus on merkki vesistön hyvästä kunnosta. Mittauksen ajankohta on 
kuitenkin huomioitava ennen tällaisia johtopäätöksiä tehtäessä. Hapen liukeneminen 
ilmasta riippuu lämpötilasta. Kylmään veteen liukenee enemmän happea kuin lämpi-
mään veteen. 

Talvella, jolloin lämpötilat ovat 0,5-1,0 °C, normaali päällysveden happipitoisuus on 12-
13 mg O2/l ja happikyllästysaste on 80-90 %. Kesällä lämpötilassa 18-20 °C normaali 
happipitoisuus on 8-9 mg O2/l. Happikyllästysaste on tällöin myös 80-90 %. Happipi-
toisuuksia vertailtaessa on kiinnitettävä huomiota myös happikyllästysasteeseen. Hap-
pipitoisuus on huonoimmillaan lopputalvella ja loppukesällä (Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys 1999). 

Akkojärven happipitoisuudet heilahtelevat aikalailla riippuen näytteenoton ajankoh-
dasta. Selvästi nähtävissä on, että kevättalvella otetuissa näytteissä happipitoisuus on 
erittäin heikko, kun taas kesällä ja syksyllä otetuissa näytteissä se on parempi. Myös ha-
pen kyllästysprosenteissa on nähtävissä saman suuntaisia merkkejä. Kyllästysprosentti 
on pysynyt 80 %:n yläpuolella heinä-elokuussa ja vuonna 2006 lisäksi lokakuussa. Ak-
kojärvessä on siis happivajetta keväisin.
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Kaavio 6. Akkojärven happipitoisuus metrin syvyydessä.

Kemiallinen hapenkulutus
Kemiallinen hapenkulutus mittaa vedessä olevien kemiallisesti hapettavien orgaanis-
ten aineiden määrää. Hapettimena käytetään permanganaatti-ionia (MnO4-), joka on 
vahva hapetin. Kaikki orgaaninen aines ei kuitenkaan hapetu, joten tulos on suhteelli-
nen. CODMn-määrityksessä hapettuvat osittain myös humusyhdisteet, joten se kuvaa 
samalla vesien humusleimaisuutta. Värittömien vesien CODMn-arvo on 4-10 mg O2/l. 
Humusvesissä CODMn-arvo on 10-20 mg O2/l. Kuten väriarvotkin, myös CODMn-
arvot vaihtelevat valumaolojen mukaan. Järven perustason määrää valuma-alueen 
suopinta-ala. 1970-luvun vilkkaalla ojituskaudella arvot olivat voimakkaassa nousussa. 
Nyt tilanne on tasaantunut, mutta monet järvet on saatu ojituksilla heikkoon kuntoon 
(Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 1999).

Väri
Veden väri kuvaa veden ruskeutta, joka Suomessa tarkoittaa lähinnä humusta. Soisilla 
alueilla vesikin on ruskeampaa. Värittömien vesien arvot ovat välillä 5-15 mg/l. Lie-
vää humuspitoisuutta osoittaa lukema 20-40 mg/l ja humuspitoisia ovat vedet, joiden 
väriarvo on välillä 50-100 mg/l. Erittäin ruskeissa vesissä väri voi olla 100-200 mg/l. 
Väri vaihtelee jonkin verran eri vuosina valumaolojen mukaan. Runsassateisina aikoina 
väriarvot nousevat ja kuivina kausina väriarvot pienenevät. Myös soiden ojitus voi nos-
taa väriarvoja (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 1999). Suomen vesistöjen 
keskimääräinen värin arvo on 51 mg Pt/l (RiverLife 2004b). Akkojärven väriarvot ovat 
pääosin yli 100 mg/l, jonka mukaan järvi on erittäin humuspitoinen. Kaikkein korkeim-
mat arvot on vesinäytteissä, jotka on otettu kevättalvella, kun taas syksyllä tai kesällä 
otetuissa näytteissä väriarvot ovat jonkin verran pienemmät. 
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Kaavio 7. Väri ja kemiallinen hapenkulutus Akkojärvessä

Kaavio 8. Kokonaisfosfori Akkojärvessä.

Kokonaisfosfori
Kokonaisfosforilla tarkoitetaan veden eri muodoissa sisältämää fosforimäärää. Se on 
yleensä myös perustuotannon minimitekijä. Järvi on rehevä, jos sen fosforipitoisuus 
on yli 20 µgP/l. Humusvesissä fosforipitoisuus saa olla hieman korkeampi, koska veden 
ruskeus rajoittaa tuotantoa huonojen valaistusolojen takia. Yli 50 µgP/l sisältävät vedet 
luokitellaan jo erittäin reheviksi. 

Vesinäytetulosten mukaan Akkojärvi on rehevyystasoltaan mukaan rehevä verrattaessa 
Granbergin (2006) teoksen määritykseen. Kaavion pylväitä vertailemalla erottuu ke-
vättalvella otettujen näytteiden pylväät muita pitempinä. Jos happi loppuu syvänteis-
tä fosforipitoisuudet nousevat alusvedessä voimakkaasti. Happikadon mittasuhteista 
riippuu kuinka suuri rehevöittävä vaikutus sedimentistä vapautuvalla fosforilla on koko 
järveen. Myös Akkojärvellä kesällä 2006 otettu näyte on hieman fosforipitoisempi kuin 
muut kesällä tai syksyllä otetut näytteet. Kesä 2006 oli erittäin lämmin ja vähä satei-
nen, joka varmasti edesauttoi fosforipitoisuuden nousemista. (Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys 1999, Granberg 2006) 
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Kaavio 9. Akkojärven kokonaistyppimäärät vesinäytteissä.

Kokonaistyppi
Kokonaistyppi ilmoittaa veden kokonaistyppipitoisuuden. Siihen sisältyvät kaikki eri 
typen esiintymismuodot, kuten orgaaninen typpi ja epäorgaaniset muodot. Vesistöihin 
tulee typpeä jätevesien, valumavesien ja sadevesien mukana. Valuma-alueen peltovaltai-
suus lisää myös typpikuormitusta. Luonnontilaisten kirkkaiden vesien typpipitoisuus 
on 200-500 µg/l. Typpipitoisuus vaihtelee luontaisesti niin, että alimmat arvot sattuvat 
loppukesään ja korkeimmat talvikauteen, joka vesinäytteiden perusteella ei tosin näyt-
täisi pitävän paikkansa Akkojärvellä kuin vuonna 2006 otetuissa näytteissä. Humuspi-
toisissa vesissä taso on 400-800 µg/l ja hyvin ruskeissa vesissä typpeä on yli 1000 µg/l. 
Kokonaistypen osalta Akkojärvi on rehevä. Kesällä 1972 otetussa näytteessä vesi oli 
erittäin rehevää, mutta typen määrä on laskenut vuodesta voimakkaasti (Kokemäenjo-
en vesistön vesiensuojeluyhdistys 1999).

Johtokyky
Sähkönjohtavuus mittaa vedessä olevien liuenneiden suolojen määrää. Suuri määrä 
kertoo korkeasta suolapitoisuudesta. Yleisesti ottaen Suomen vedet ovat vähäsuolaisia. 
Johtokyvyn arvot ovat välillä 5-10 mS/m. Arvoja nostavat jätevedet ja peltolannoitus. 
Voimakkaasti viljellyillä alueilla sähkönjohtavuus on noin 15-20 mS/m. Johtokykyarvot 
nousevat varsinkin talvella lievästi pohjalla. Akkojärvellä sähkönjohtavuus pysyttelee 
pinnan läheisyydessä edellä mainittujen arvojen välissä aika hyvin, välillä jopa sähkön-
johtavuus on alle 4 mS/m. Syvemmällä 5-6 metrin syvyydessä johtokyky kasvaa hieman 
pinnan arvoihin verrattuna. Kevättalvella 1982 ja 1995 otetuissa näytteissä alusveden 
sähkönjohtavuus on huomattavasti suurempi kuin pinnan tuntumassa (Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojeluyhdistys 1999). 
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Kaavio 10. Akkojärven sähkönjohtavuus 1 ja 5 metrin syvyydessä.

4.3.6 Sietokyky
Akkojärvi on matala järvi, vaikka sen suurin syvyys on yli 6 metriä, keskisyvyyden jää-
dessä 1,21 metriin. Mataluudesta johtuen myös järven tilavuus jää pieneksi. Järven ve-
den viipymä on pieni, noin 113 vuorokautta.

Sietokykykaavat on tehty isommille järville kuin mitä Akkojärvi on, joten ne eivät näytä 
todellista järven sietokykyä. 

Vollenweiderin ja Dillonin (1974) sietomallilla järvelle voidaan laskea sallittava fosfori-
kuorma (YA) ja vaarallinen fosforikuorma (YB).

YA = 0,055 * X0,635

YB = 0,174 * X0,469,

missä X eli hydraulinen pintakuormitus on 

X = keskisyvyys

Sijoittamalla arvot yhtälöihin saadaan sallituksi kuormaksi 0,131 g/m3/a, joka on 164 
kg/a (liite 8).

Vaaralliseksi kuormaksi saadaan 0,325 g/m3/a, joka puolestaan on 410 kg/a. Kuormi-
tusselvityksen mukaan järven sietoraja on ylitetty yli kolminkertaisesti ja vaarallinen 
rajakin on ylitetty puolitoistakertaisesti. Kunnostustoimenpiteet ovat välttämättömiä, 
että järven tilaa saadaan parannettua. Tärkeää on myös vähentää järveen pääsevän fos-
forikuormituksen määrää, jotta kunnostustoimenpiteitä kannattaisi edes tehdä ja jär-
vellä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus parempaan kuntoon.

viipymä
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4.3.7 Järven tilaan liittyvä kysely ja jätevesiasiat
Kesäkuussa 2007 Akkojärven rannanomistajille, kyläyhdistykselle ja Töysän osakas-
kunnalle lähetettiin kysely Akkojärven tilasta ja mahdollisista toimenpiteistä (liite 11 
ja 12). Kyselyjä palautettiin yhteensä 54 kappaletta lähetetyistä 71:stä. Vastausprosen-
tiksi muotoutui 76. Tarkempia tietoja järven tilaan kohdistuneista vastauksista löytyy 
liitteestä 11.

Suurin osa (61 %) vastaajista käyttää järven rannalla kantovettä. 39 %:lle tulee vesijoh-
tovesi. Samalla vastaajamäärällä on myös vesivessa. Töysän kunnan rakennusjärjestyk-
sessä määrätään myös kantovettä käyttäville kiinteistöille lain mukainen jätevesijärjes-
telmä.

Saunasta ja astioiden pesusta syntyvien jätevesien käsittely tuntuisi olevan vielä selvit-
telyä kaipaavaa. Melkein puolet (48 %) imeyttää harmaat vedet maahan. Osasta palau-
tetuista kyselyistä kävi ilmi, että maahan imeytyksen, suodatuksen ja suoraan maahan 
päästämisen väliset erot eivät välttämättä ole selviä vastaajille. Maahan suodatusta käyt-
tää 25 %. Ilman puhdistusta maahan harmaat vedet päästää 15 % vastanneista. Muun 
vaihtoehdon on merkinnyt 10 % kysymykseen vastanneista. Heillä oli käytössään um-
pikaivo tai asunto ei ollut käytössä. Vain parilla prosentilla on käytössään pienpuhdis-
tamo.

Suurella osalla vastaajista on käytössään huussi/puucee (44 %) tai kompostikäymälä 
(24 %). Vesikäymälä on 32 %:lla. Kemiallista käymälää ei ole käytössä kenelläkään vas-
taajista.

Kysymykseen käymäläjätteen käsittelemisestä saatiin kirjavia vastauksia, kuten myös 
jätevesien käsittelykysymykseen. Suurin osa (47 %) kompostoi käymäläjätteen kompos-
torissa tai maakuopassa. 22 %:lla on umpikaivo, johon käymäläjäte päätyy ja josta se 
kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle. Jotenkin muuten vastauksia oli 31 % kysymykseen 
vastanneilla. Muita vaihtoehtoja ovat maahan, peltoon, metsään tai imeytyskentästä sa-
laojaan.

Suurin osa (85 %) kyselyyn vastanneista ei halua henkilökohtaista neuvontaa kiinteis-
tön jätevesiasioista. 15 % jätti puhelinnumeronsa ja haluavansa neuvontaa.
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4.4 Housunluoman valuma-alue

4.4.1 Perustiedot
Kaarilampi, Matolampi, Housunjärvi ja Housunluoma kuuluvat Housunluoman ve-
sistöalueeseen. Vesistöalueen valuma-alueen pinta-ala on 13,7 km2 (Auraniemi 1997). 
Housunjärven valuma-alueen (44.085) osuus on 6,06 km2 ja Kaarilammen valuma-alue 
on 0,84 km2. Housunjärven koillispuolella oleva Kaarilampi ja länsipuolella Matolampi 
laskevat vetensä Housunjärveen. Housunjärvestä vedet virtaavat Housunluomaa pitkin 
ja yhtyvät sitten Töysänjokeen Riihonjärven kohdalla (MapInfo Professional 2006). 
Kaarilammen laskeminen Housunjärveen vahvistettiin Etelä-Pohjanmaan Metsäkes-
kuksesta.

Housunjärvi on matala peltojen ympäröimä järvi aivan Töysän kunnan länsireunalla 
(Auraniemi 1997). Se on pinta-alaltaan 37 ha, veden viipymä on noin 64 vuorokautta ja 
järvisyysprosentti on 6,21 (Vesihallitus 1978). Rantaviivaa järvellä on 5,7 km. Järvi on 
muodoltaan pitkä ja kapea sekä lisäksi matala (Töysän kalastuskunta 2006). Sen suurin 
syvyys on 2,4 m. (Auraniemi 1997). Housunluoman pituus on 4,7 km (MapInfo Pro-
fessional 2006). 

Housunjärven länsi- ja itäosan samoin kuin Housunluoman maaperä on pääosin pohja-
moreenia, tosin aivan järven luoteisosassa on lajittunutta maa-ainesta. Järven eteläosa 
on turveperäistä.
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Housunjärven ympäristön korkeuserot ovat suuret, varsinkin järven pohjoisosan alue 
on melkein jyrkkää rinnettä järveen asti. Housunkyläntie toimii ns. maaston tasaajana, 
sillä maaston nousu tien länsipuolella loiventuu huomattavasti. Korkeuserot myös pu-
ron rannoilla ovat suuret, vasta aivan puron alajuoksulla, Alavudentien eteläpuolella, 
maasto tasaantuu (MapInfo Professional 2006). 

Valuma-alueella on kolme vesistöä sekä Housunluoma. Vesistöjen yhteenlaskettu pinta-
ala on 53,97 hehtaaria. Pinta-ala on 3,39 % koko valuma-alueesta. Metsää on 77,76 % ja 
peltoja 12,0 % valuma-alueesta. Vapaa-ajan kiinteistöjä on 0,51 % ja vakituista asutusta 
0,73 % koko alueen pinta-alasta. 

Maatiloja valuma-alueella on seitsemän, joista kaksi on karjatila ja loput viljatiloja. Yksi 
maatiloista on luomutila. Eläimiä tiloilla on seuraavasti: emolehmiä 7, hiehoja 8, vasi-
koita 8, sonneja 7 ja hevosia 8. 

Viljely Housunkylällä on keskittynyt järven läheisyyteen. Aivan järven ympärillä on-
kin viljelyksessä olevaa peltoa hieman yli 50 hehtaaria. Peltoa valuma-alueella on kes-
kimäärin 160 hehtaaria. Housunluoman eteläosassa, Lahdenkylässä, on suuria pelto-
keskittymiä. Suosituin valuma-alueen viljelymuoto on nurmi ja toisena on viljanviljely. 
(MapInfo Professional 2006). Soiden määrä alueella on suuri, noin 18 % (Auraniemi 
1997). Kunnan maaseutuasiamiehen mukaan valuma-alueella ei ole karjatiloja, jotka 
tekisivät säilörehua pellolle aumaan. Sen vuoksi laskelmaan ei ole laskettu säilörehun 
puristenesteelle kuormitusta. Säilörehua tekevät tilat tekevät rehun pyöröpaaleihin tai 
betoniaumoihin, joista neste kerätään talteen.

Valuma-alueella asustaa yli 60 henkilöä, joista järven rannalla noin 19 % (Liite 3). Suu-
rin osa valuma-alueen asutuksesta sijaitsee kuitenkin Housunluoman varrella, pääosin 
Lahdenkylässä Alavudentien molemmin puolin. Housunjärven kiinteä asutus on sijoit-
tunut pääosin järven länsirannalle, jossa sijaitsee kylän suurin tie, Housunkyläntie. Va-
kinaisia asukkaita valuma-alueella on 64 kappaletta. Asuinkiinteistöjä on 29 kappaletta, 
jolloin keskimäärin 2,2 henkilöä asuu yhdessä kiinteistössä. Valuma-alueella on yhteen-
sä 33 vapaa-ajan asuntoa. Suurin osa niistä sijaitsee Housunjärven rannoilla. Housun-
järven rannasta alle 100 metrin päässä on 25 tonttia vakinaisen tai vapaa-ajan asutuk-
sen piirissä. Näistä suurin osa (20 kpl) on vapaa-ajan asuntoina ja loput vakituisessa 
asuinkäytössä (Liite 2). Loma-asuntoihin on laskettu osittain asuinkiinteistöjä, jotka 
ovat asumattomia (MapInfo Professional 2006).

Uudishakkuiden määrä alueella on vuosina 2003 – 2005 17,1 hehtaaria, joka tekee vuot-
ta kohden 5,7 ha. Kunnostusojituksia valuma-alueella on tehty vuosina 2004 – 2005 
yhteensä 91,5 hehtaarille. Lannoituksia alueella on tehty vuosina 2000 – 2004. Lannoi-
tettua pinta-alaa on 14,7 ha (Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskus 2006, Suomenselän Met-
sänhoitoyhdistys 2006). 

Alueella ei sijaitse merkittäviä pistekuormittajia. Pieniä pistekuormittajia, kalankas-
vatusaltaita, valuma-alueella on muutamia. Yksi kalankasvatusallas sijaitsee Housun-
luoman varrella. Kalankasvatusaltaita ei ole otettu mukaan laskelmiin, koska ne ovat 
pieniä kotitarvekasvatusaltaita, joiden tuotantomääristä ei ole tietoa. 
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Kuva 4. Housunluoman valuma-alueen maankäyttö (MapInfo Professional 2006)
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Kuva 5. Housunluoman valuma-alueen kiinteistöjen sijainti (MapInfo Professional 
2006)
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Housunkylässä sijaitsee Matoneva 3:n turvetuotantoalue. Luontaisesti Matonevan 
vedet valuisivat Matolammen kautta Housunjärveen, mutta Vapo on ohjannut vedet 
Salonjokeen seitsemällä laskuojalla, josta ne jatkavat Kätkänjokeen. Matoneva 3 muo-
dostuu kahdesta lohkosta, joiden välissä on Matolampi. Turvetuotantoalue on kooltaan 
75 hehtaaria, josta tuotantokelpoista on 56,5 hehtaaria. Lähimmät asuinrakennukset 
sijaitsevat noin 700 metrin päässä turvetuotantoalueen itäpuolella, Housunkylässä. 
Turvetuotanto Matoneva 3:ssa on aloitettu 1980. Arvioitu päättymisaika on 2013. Vuo-
teen 2003 mennessä nevalta on tuotettu energiaturvetta noin 280 000 m3 ja jäljellä on 
arvioitu olevan 310 000 m3 (Vapo Oy 2003). Vesistöjärjestelyjen vuoksi Matoneva 3:n 
turvetuotantoalue ei kuormita Housunluoman valuma-aluetta.

4.4.2 Laskelmat
Housunluoman valuma-alueen teoreettinen fosfori- ja typpikuormitus on esitetty tau-
lukossa 4.

Taulukko 4. Housunluoman valuma-alueelta tuleva teoreettinen fosfori- ja typpikuormi-
tus
Kuormituslähde Kerroin kg/a Kuormitus

Yksikkö Fosfori Typpi Fosfori kg/a % Typpi kg/a %
PELTOVILJELY (ha)
Peruna 1,8 1,87 13,50 3 1,2 24 0,4
Vilja 56,4 0,87 13,50 49 18,2 761 13,5
Nurmi 69,6 0,54 13,50 38 13,9 940 16,7
Viherkesanto 75 % 19,2 0,67 13,50 13 4,8 259 4,6
Avokesanto 25 % 6,4 1,37 13,50 9 3,2 86 1,5
Muut 6,9 0,77 13,50 5 2,0 93 1,7

117 43,3 2 164 38,4
KARJATALOUS     
Nautayksikkö (ny) 14,5 0,44 2,50 6 2,4 36 0,6
Sikayksikkö (ny) 0,0 0,07 0,42 0 0,0 0 0,0
Säilörehun puristeneste (ha) 0,0 0,15 1,00 0 0,0 0 0,0

6 2,4 36 0,6
METSÄTALOUS     
uudistushakkuut 
2003-2005 (ha)

17,1 0,167 5,00
3 1,1 86 1,5

lannoitukset 1999-2004 (ha) 14,7 0,2-1,8 0,5-3,9 9 3,3 21 0,4
ojitukset 1999-2005 (ha) 92,0 0,05-0,3 4,00 23 8,5 366 6,5

35 12,8 473 8,4
ASUTUS     
Haja-asutus (hlö) 64 0,37 1,72 24 8,8 110 2,0
Loma-asutus (kiinteistöä) 27 0,18 0,66 5 1,8 18 0,3

29 10,6 128 2,3
    

LASKEUMA (ha) 54,0 0,088 3,66 5 1,8 197 3,5
5 1,8 197 3,5
    

LUONNONHUUHTOUMA 
(ha)

1316,0 0,06 2,00
79 29,2 2 632 46,7
79 29,2 2 632 46,7
    

YHTEENSÄ 270 100,0 5 630 100,0
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Valuma-alueen teoreettinen fosforin kokonaiskuormitus vuodessa on 270 kg ja typen 
kokonaiskuormitus 5 630 kg. Peltoviljely on valuma-alueen suurin fosforin kuormittaja 
(43 %), jonka jälkeen seuraa luonnonhuuhtouma (29 %). Typen kuormittajista suurin 
on luonnonhuuhtouma, josta ravinnetta vesistöihin tulee melkein puolet (47 %) koko 
typpikuormasta. Peltoviljely on toiseksi suurin kuormittaja (38 %). Metsätalous on 
kolmanneksi suurin fosforinkuormittaja (13 %) ja typen kuormittaja (8 %), tosin sen 
on myös alueen suurin maankäyttäjä. Haja-asutus ja vapaa-ajan asutus kuormittavat 
valuma-aluetta 11 prosentilla koko fosforikuormasta, kun taas typpikuormitus on 2 %. 
Kaavioissa 11 ja 12 esitellään valuma-alueen fosforin ja typen kuormittajat prosenttien 
avulla. Alueen kuormitus neliökilometriä kohden vuodessa on 19,7 kg/km2/a fosforia ja 
411 kg/km2/a typpeä. 

Housunjärven valuma-alueelta järven teoreettinen fosforikuormitus on 118 kg vuodes-
sa. Typen vuosittainen kuormitus on 2530 kg. Suurin Housunjärveä kuormittava teki-
jä fosforin osalta on peltoviljely ja luonnonhuuhtouma molemmat 32 %. Kolmanneksi 

Kaaviot 11. ja 12. Housunluoman fosfori- ja typpikuormitus vuodessa.
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suurin fosforikuormittaja on metsätalous (19 %). Typen osalta Housunjärveä kuormit-
taa luonnonhuuhtouma ylivoimaisesti eniten (50 %), toisena on peltoviljely (24 %) ja 
kolmanneksi suurimpana kuormittajana metsätalous (15 %). Housunjärveen tuleva 
kuormitus on laskettu liitteessä 7. Housunjärven kuormitus on vajaa puolet koko Hou-
sunluoman valuma-alueen kuormituksesta. Karjatalous ja laskeuma aiheuttavat kuor-
mitusta pääasiassa Housunjärven valuma-alueella. Peltoviljely keskittyy kuormittavuu-
deltaan pääosin Housunluoman alueelle. Metsätalouden lannoitukset ja uudishakkuut 
ovat keskittyneet tarkasteluvuosina Housunjärven valuma-alueelle.

4.4.3 Laskelmien vertailua
Kaavioissa 13 ja 14 esitetään Hertan laskema kuormitus sekä kuormitus, joka tässä sel-
vityksessä on laskettu. Tarkoituksena on vertailla näitä kahta erilaista kuormituslaskel-
maa keskenään sekä pohtia tuloksien erilaisuuden syitä.
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Kaaviot 13. ja 14. Fosfori- ja typpikuormitukset neliömetriä kohti vuodessa vertailtaes-
sa Hertta-tietokannan ja tämän selvityksen laskelmia.



Tässä selvityksessä haja-asutuksen fosforikuormitus on hivenen suurempi neliökilo-
metriä kohti kuin Hertan laskelmissa. Typpikuormituksen suhteen Hertan laskema 
haja-asutuksenkuormitus on suurempi. Haja-asutukseen on Hertassa laskettu ilmei-
sesti enemmän kiinteistöjä tai asukkaita on arvioitu olevan enemmän kuin mitä tässä 
selvityksessä on laskettu. Kertoimet voivat olla myös erisuuruiset, koska vertailtaessa 
kuormituksia fosfori- ja typpikuormitukset menevät ristiin Hertan ja tämän selvityksen 
lukujen välillä.

Hertan laskelmien mukaan valuma-alueelta tulee hulevesiä, mutta tässä selvityksessä 
sitä ei ole laskettu. Hertassa hulevedet on laskettu kiinteän asutuksen alueelta. Selvitys-
alueella ei ole päällystettyjä alueita siinä määrin, että niiden katsottaisiin vaikuttavan 
hulevesien muodostumiseen. Hertan hulevesien ravinnekuormituksen laskentame-
netelmä on epätarkka ja tuloksiin on syytä suhtautua varauksella (Laskentaperusteet 
2006).

Laskeuman kohdilla fosfori- ja typpikuormitus on lähes tulkoon samansuuruinen Her-
tan ja tämän selvityksen laskelmissa. Tämän selvityksen laskelmissa on fosforin osalta 
hieman suurempi tulos kuin Hertassa, kun taas typen osalta Hertan laskelmissa on suu-
rempi luku. Molemmissa ero on 0,1 kg/km2/vuosi. Erot kuormituksissa syntyvät siitä, 
että tässä selvityksessä Kaarilampi valuma-alueineen on laskettu kuuluvaksi Housun-
luoman valuma-alueeseen, koska Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskuksen tietojen mukaan 
lammen vedet laskevat Housunjärveen. Toisaalta turvetuotantoalueet valuma-alueen 
länsipuolella eivät kuulu valuma-alueeseen, sillä Vapon ympäristölupahakemuksen mu-
kaan valumavedet on ohjattu kulkemaan Kätkänjokeen, joka sijaitsee valuma-alueen 
ulkopuolella. Näistä muutoksista johtuen valuma-alueen pinta-ala pysyy melko saman-
kokoisena kuin mitä Herttaan on merkitty, mutta järvisyys kasvaa. Hertan laskelmissa 
typen ominaiskerroin on ollut isompi kuin tässä selvityksessä käytetty. Fosforin kuor-
mituksessa Hertan kerroin on puolestaan ollut pienempi. 

Luonnonhuuhtouman erot johtuvat pinta-alaeroista ja erisuuruisista kuormitusker-
toimista. Tässä selvityksessä luonnonhuuhtouman pinta-ala on laskettu vähentämällä 
laskeuman pinta-ala kokonaispinta-alasta. Hertassa on laskettu maa- ja metsätalouden 
käytössä olevat pinta-alat luonnonhuuhtouman pinta-alaksi. Hertan pinta-ala jää pie-
nemmäksi kuin tämän selvityksen pinta-ala. Myös kuormituskertoimet ovat Hertan las-
kelmissa pienemmät kuin tässä selvityksessä käytetyt Viitasaaren kertoimet. 

Peltoviljelystä tuleva fosforikuormitus on suurempi Hertan laskelmissa kuin tämän sel-
vityksen laskelmissa. Typenkuormitus puolestaan on suurempi tässä selvityksessä kuin 
Hertassa. Maatalouden maa-alaa on Hertassa yhdeksän hehtaaria enemmän kuin tä-
män selvityksen laskelmissa. Hertan tietojen mukaan valuma-alueella on peltoa 12,3 
ha/km2, kun tämän selvityksen mukaan sitä on 11,7 ha/km2. Ero ei ole valtava, joka ker-
too peltojen pysyvyydestä viljelyksessä. Maatalouden kuormituskertoimia on hankala 
laskea, sillä ne koostuvat useasta eri yksiköstä (esimerkiksi vilja, nurmi ja sika). Keski-
määräisesti laskettuna fosforin kuormituskerroin on suurempi tässä selvityksessä kuin 
Hertassa. Osat kuitenkin vaihtuvat tarkasteltaessa typen kuormituskertoimien keski-
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arvoa. Tässä selvityksessä käytettyjen Viitasaaren kuormituskertoimien keskiarvo on 
yli kilon suurempi kuin Hertassa käytettyjen kertoimien keskiarvo. Hertan laskelmiin 
on maatalouden kohdalla laskettu vain peltoviljely. Tämän selvityksen kuormituslaskel-
miin on laskettu myös karjatalous. Tulosten vertailtavuus ei kärsi erosta paljoa alueen 
karjatalouden vähäisyyden vuoksi, sillä fosforia valuma-alueelta tulisi 6 kg ja typpeä 36 
kg vuodessa. 

Metsätalouden maata on Hertan laskelmien mukaan yli 967 hehtaaria enemmän Hou-
sunluoman valuma-alueella kuin tämän selvityksen mukaan. Metsätalouden kuormit-
tavuus riippuu valuma-alueella tehtävistä toimenpiteistä, kuten ojituksista ja uudistus-
hakkuista. Eri tarkastelujaksoina toimenpidealueet ovat eri suuruisia ja tämän takia 
myös metsätalouden kuormittavuuden pinta-alat eri kokoisia, joka puolestaan vaikuttaa 
selvityksessä vertailuna käytettyyn taulukkoon (kg/km2/a). Kuormitustulokset riippu-
vat myös siitä millaisia kuormituskertoimia on käytetty. Hertassa on käytetty laskelmiin 
metsäkeskuksittain ilmoitettuja tilastoja, jotka on sitten muunnettu koskemaan kuutta 
päävesistöaluetta. Vesistöalueen kokonaiskuormitus jaettiin koko vesistöalueen met-
sätalousmaalle. Laskettu kuormitus on siis keskiarvo suuremman vesistöalueen kuor-
mituksesta. Tämä merkitsee sitä, että Hertassa käytetty pinta-ala on metsätalousmaan 
kokonaispinta-ala eikä esimerkiksi tiettyinä vuosina tehtyjen toimenpidealojen summa. 
Tässä selvityksessä tietoina metsätalouden kuormituksesta vesistöön on käytetty tiet-
tyinä vuosina tehtyjen toimenpiteiden pinta-aloja ja laskettu niille omilla kuormitus-
kertoimilla kuormittavuus.  Kuormittavuus on laskettu useammalle vuodelle riippuen 
tarkasteltavasta jaksosta. Metsätalouden pinta-ala on siis pienempi kuin koko valuma-
alueen metsätalouden pinta-ala, mutta se vastaa alueella tehtyjen toimenpiteiden pinta-
alaa.

Turvetuotantoalueet ovat jääneet tästä selvityksestä pois, koska ne eivät kuulu valuma-
alueeseen. Vapon ympäristölupahakemuksen mukaan valumavedet on ohjattu kulke-
maan Kätkänjokeen, joka sijaitsee valuma-alueen ulkopuolella.

4.4.4 Malliin perustuva fosforikuormitus
Vertailun vuoksi järven fosforikuormitus laskettiin Friskin (1979) mallilla, joka sisältää 
myös järven sisäisen kuormituksen. 

                         , 
jossa 
I = järveen tuleva fosforikuorma (tn/a)
C = järven keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (mg/m3)
Q = luusuan keskivirtaama (m3/s)
T = teoreettinen viipymä (kk)
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Friskin (1979) mallilla Housunjärven fosforikuormitukseksi saatiin 44,5 kg vuodessa, 
mikä on 73,5 kg vähemmän kuin kuormituslähteistä laskettu ulkoinen kuormitus. Jär-
ven keskimääräinen fosforipitoisuus on 23 mg/m3, joka järven kokonaisfosforipitoisuus 
keväältä 2007. Luusuan keskivirtaama laskettiin kertomalla Housunjärven valuma-
alueen pinta-ala oletetulla keskivalumalla (7,5 l/s/km2), josta saatiin tulokseksi 0,052 
m3/s. Teoreettinen viipymä (2,15 kk) on laskettu järven tilavuuden ja lasketun virtaa-
man avulla. 

4.4.5 Vedenlaatutiedot
Housunjärvestä on otettu vesinäytteitä harvakseltaan. Ensimmäinen näyte on otettu 
vuonna 1970 ja sitä seuraava vasta vuonna 1995. Alavuden ja Töysän vesistöhankkeessa 
järvestä on otettu näytteitä kesällä 2006 ja keväällä 2007.

Happamuus
Talvella vesistöjen pH-arvo on tavallisesti hieman alhaisempi kuin kesällä jolloin levät-
uotanto kohottaa pintaveden pH-tasoa (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 
1999, RiverLife 2004b). Housunjärven happamuus on vaihdellut välillä 5,9 – 7,1, joka 
on normaali vaihteluväli. Matalimmillaan pH on ollut kevättalvella otetuissa vesinäyt-
teissä. Korkein pH on näytteessä, joka on otettu kesällä.

Happitilanne
Korkea happipitoisuus on merkki vesistön hyvästä kunnosta. Mittauksen ajankohta on 
kuitenkin huomioitava ennen tällaisia johtopäätöksiä tehtäessä. Hapen liukeneminen 
ilmasta riippuu lämpötilasta. Kylmään veteen liukenee enemmän happea kuin lämpi-
mään veteen. Talvella, jolloin lämpötilat ovat 0,5-1,0 °C, normaali päällysveden hap-
pipitoisuus on 12-13 mg O2/l ja happikyllästysaste on 80-90 %. Kesällä lämpötilassa 
18-20 °C normaali happipitoisuus on 8-9 mg O2/l. Happikyllästysaste on tällöin myös 

Kaavio 15. Housunjärven happamuus.
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80-90 %. Happipitoisuuksia vertailtaessa on kiinnitettävä huomiota myös happikylläs-
tysasteeseen. Happipitoisuus on huonoimmillaan lopputalvella ja loppukesällä (Koke-
mäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 1999). Kaaviosta näkee Housunjärven happi-
pitoisuuden vesinäytteiden perusteella. Kevättalvella 2007 otetussa näytteessä happipi-
toisuus on hieman parempi kuin 1970 ja 1995 otetuissa näytteissä, ylittäen juuri 4 mg/l 
rajan. Kyllästysprosentti jää 30 % vuonna 2007, kun se aikaisempina vuosina on jäänyt 
alle 20 %:in. Kesällä 2006 otetussa näytteessä happipitoisuus on yli 9 mg/l ja kyllästys-
prosenttikin yli 100 %.

Kemiallinen hapenkulutus
Kemiallinen hapenkulutus mittaa vedessä olevien kemiallisesti hapettavien orgaanisten 
aineiden määrää. Kaikki orgaaninen aines ei kuitenkaan hapetu, joten tulos on suhteel-
linen. CODMn-määrityksessä hapettuvat osittain myös humusyhdisteet, joten se kuvaa 
samalla vesien humusleimaisuutta. Humusvesissä CODMn-arvo on 10-20 mg O2/l. Ku-
ten väriarvotkin, myös CODMn-arvot vaihtelevat valumaolojen mukaan. Järven perus-
tason määrää valuma-alueen suopinta-ala. 1970-luvun vilkkaalla ojituskaudella arvot 
olivat voimakkaassa nousussa, kuten kaaviostakin voidaan havaita, että kyseisellä luvul-
la otetun vesinäytteen kemiallinen hapenkulutus on korkein (Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys 1999). Housunjärven valuma-alueellakin on tehty kunnostuso-
jituksia keväällä 2005 tai 2006, jotka todennäköisesti nostattavat kemiallista hapenku-
lusta. 

Väri
Veden väri kuvaa veden ruskeutta, joka Suomessa tarkoittaa lähinnä humusta. Soisilla 
alueilla vesikin on ruskeampaa. Värittömien vesien arvot ovat välillä 5-15 mg/l. Hu-
muspitoisia ovat vedet, joiden väriarvo on välillä 50-100 mg/l. Erittäin ruskeissa vesissä 
väri voi olla 100-200 mg/l. Väri vaihtelee jonkin verran eri vuosina valumaolojen mu-
kaan. Runsassateisina aikoina väriarvot nousevat ja kuivina kausina väriarvot pienene-
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vät. Myös soiden ojitus voi nostaa väriarvoja (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyh-
distys 1999). Housunjärven väriarvot ovat liikkuneet 80-110 mg Pt/l välillä. Viimeisin 
keväällä otetussa näytteessä veden väri oli korkein, 110 mg Pt/l. Kuten kemiallisessa 
hapenkulutuksessa humuksenmäärä vaikuttaa väriarvoihin. Viime vuosina tehdyt kun-
nostusojitukset voivat vaikuttaa väriarvoihin nostavasti.

Kokonaisfosfori
Kokonaisfosforilla tarkoitetaan veden eri muodoissa sisältämää fosforimäärää. Järvi on 
rehevä, jos sen fosforipitoisuus on yli 20 µgP/l. Humusvesissä fosforipitoisuus saa olla 
hieman korkeampi, koska veden ruskeus rajoittaa tuotantoa huonojen valaistusolojen 
takia. Yli 50 µgP/l sisältävät vedet luokitellaan jo erittäin reheviksi (Kokemäenjoen ve-
sistön vesiensuojeluyhdistys 1999, Granberg 2006). Housunjärvi on vesinäytetulosten 
perusteella rehevyystasoltaan Granbergin (2006) mukaan rehevöityvän ja rehevän vä-
limaastossa. 

Kaavio 17. Housunjärven väri ja kemiallinen hapenkulutus vesinäytteissä.

Kaavio 18. Housunjärven kokonaisfosforipitoisuus.
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Kokonaistyppi
Kokonaistyppi ilmoittaa veden kokonaistyppipitoisuuden. Siihen sisältyvät kaikki eri 
typen esiintymismuodot. Vesistöihin tulee typpeä jätevesien, valumavesien ja sadeve-
sien mukana. Valuma-alueen peltovaltaisuus lisää typpikuormitusta. Typpipitoisuus 
vaihtelee luontaisesti niin, että alimmat arvot sattuvat loppukesään ja korkeimmat talvi-
kauteen. Humuspitoisissa vesissä taso on 400-800 µg/l ja hyvin ruskeissa vesissä typpeä 
on yli 1000 µg/l. (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys 1999). Kokonaistypen 
perusteella Housunjärvi on lievästi rehevän ja rehevän järven välimaastossa. Kevättal-
vella otetussa näytteessä typpipitoisuus on melkein samaa luokkaa kuin 1970 otetussa 
näytteessä. Kesällä 2006 pitoisuus oli puolet seuraavan kevään pitoisuudesta. 

Sähkönjohtavuus
Sähkönjohtavuus mittaa vedessä olevien liuenneiden suolojen määrää. Suuri määrä ker-
too korkeasta suolapitoisuudesta. Suomen vedet ovat yleensä vähäsuolaisia. Johtokyvyn 
arvot ovat välillä 5-10 mS/m. Arvoja nostavat jätevedet ja peltolannoitus. Voimakkaasti 
viljellyillä valuma-alueilla sähkönjohtavuus on noin 15-20 mS/m. Johtokykyarvot nou-
sevat varsinkin talvella lievästi vesistön pohjassa (Kokemäenjoen vesistön vesiensuo-
jeluyhdistys 1999). Housunjärven sähköjohtavuus pysyttelee vesinäytteissä 6 mS/m ja 
sen alle.
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4.4.6 Sietokyky
Housunjärvi on matala järvi, keskisyvyyden ollessa arvioilta 0,9 metriä. Järven veden 
viipymä on pieni, vain 64 vuorokautta.

Sietokykykaavat on tehty huomattavasti isommille järville kuin mitä Housunjärvi on, 
joten ne eivät näytä todellista järven sietokykyä. 

Vollenweiderin ja Dillonin (1974) sietomallilla järvelle voidaan laskea sallittava fosfori-
kuorma (YA) ja vaarallinen fosforikuorma (YB).

YA = 0,055 * X0,635

YB = 0,174 * X0,469,

missä X eli hydraulinen pintakuormitus on 

X =  keskisyvyys

Sijoittamalla arvot yhtälöihin saadaan sallituksi kuormaksi 0,155 g/m3/a, joka on 58 
kg/a (liite 9).

Vaaralliseksi kuormaksi saadaan 0,368 g/m3/a, joka puolestaan on 139 kg/a. Kuormi-
tusselvityksen mukaan järven sietoraja on ylitetty kaksinkertaisesti, mutta vaarallista 
rajaa ei ole ylitetty. Vaaralliseen rajaan järven teoreettisen kuormituslaskelman mukaan 
on 21 kg. Järven rehevöitymisen pysäyttämiseksi järveen pääsevää kuormitusta on vä-
hennettävä.
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Kuormituksen                            

vähentämistoimenpiteitä
Akkojärven ja Housunjärven sietokykylaskelmien perusteella molempien järvien sieto-
raja on ylitetty. Akkojärven vaarallinen kuorma on ylitetty 1,5 kertaisesti. Molempiin 
järviin pääsevää kuormitusta on vähennettävä, että järvillä on mahdollisuus parempaan 
tulevaisuuteen. Lisäksi Akkojärveen suositellaan tehtäväksi kunnostustoimenpiteitä, 
joilla saadaan järven sisäistä kuormitusta vähennettyä. Kunnostusta suunniteltaessa 
voidaan harkita esimerkiksi mataloituvien alueiden ruoppauksia, vesikasvillisuuden 
niittoa tai vaikkapa hoitokalastusta. Menetelmiä on useita, mutta jokaisella kunnostet-
tavalle järvelle on löydettävä sopiva kunnostustapa. Asukkaiden ympäristötietoisuut-
ta on hyvä lisätä alueilla esimerkiksi vesistöaiheisilla kyläilloilla, jakamalla materiaalia 
kouluille tai lehtikirjoituksilla.

Housunjärven ja Akkojärven valuma-alueiden suurin fosforikuormittaja on peltoviljely. 
Akkojärveen päätyvästä teoreettisesta kuormituksesta 266 kg vuodessa on peräisin pel-
toviljelystä. Housunjärveen päätyvästä vuosikuormituksesta peltoviljelystä on peräisin 
38 kg (liite 7). Noudattamalla uusia maatalouden ympäristötuen ehtoja ja lisätoimenpi-
teitä fosforin määrää pystytään vähentämään. Lisäksi viljelijällä on mahdollisuus valita 
erityistukitoimenpiteitä, joita ovat muun muassa peltojen suojavyöhykkeet, kosteikot ja 
laskeutusaltaat. Hieman tarkemmin maatalouden vesiensuojelutoimenpiteistä on ker-
rottu alla olevissa luvuissa.

Asutuksen fosforikuormitus on yli 10 % molemmilla valuma-alueilla, joka kertoo jäte-
vesien heikosta käsittelystä. Haja-asutuksesta ja vapaa-ajan kiinteistöistä Akkojärveen 
pääsevä fosforikuormitus on 85 kg vuodessa. Housunjärveen päätyvästä kuormitukses-
ta 9 % (29 kg/a) on peräisin asutuksesta. Jätevesien paremmalla käsittelyllä vesistöihin 
päätyvä fosforikuormitus vähenee. Viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä haja- 
ja loma-asutuksella pitää olla asennettuna jätevesiasetuksen täyttävä jätevesijärjestel-
mä. Järjestelmä pitää suunnitella jokaiselle kiinteistölle käyttöä vastaavaksi, mutta tässä 
luvussa on kerrottu yleisimmistä jätevedenpuhdistusjärjestelmistä.

Metsätalouden kuormittavuus valuma-alueilla vaihtelee prosentuaalisesti paljon. Ak-
kojärven valuma-alueella metsätalouden fosforikuormitus on 6 % (39 kg/a). Housun-
luoman valuma-alueen metsätalouden osuus on suuri ja mikä näkyy myös ravinnekuor-
mituksessa, tosin sen selittänee metsien suuri osuus valuma-alueesta. Housunjärveen 
pääsevästä fosforikuormituksesta 18 % (22 kg/a) on peräisin metsätaloudesta. Metsäta-
louden ravinnekuormitus vaihtelee toimenpiteiden ja määrän mukaan. Hyvällä metsä-
talouden töiden suunnittelulla ja noudattamalla metsätalouden vesiensuojelumääräyk-
siä ravinnekuormitusta vesistöihin saadaan pienennettyä.
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Alla on kuormituksen vähentämistoimenpiteiden kuvauksia, joiden avulla molempien 
valuma-alueiden kuormitusmääriä pystytään vähentämään.

5.1 Maatalous
Ravinnepäästöjä vesistöihin voidaan pienentää vähentämällä lannoitusta ja valitsemal-
la parhaiten sopivat viljelykasvit ja –menetelmät. Suojakaistat ja suojavyöhykkeet pi-
dättävät jonkin verran ravinteita ja lisäävät viljelymaiseman monimuotoisuutta (Hakala 
2003). Valumavesiä voidaan puhdistaa laskeutusaltaiden ja kosteikkojen avulla. Päästö-
jä voidaan pienentää myös säätösalaojituksen avulla (Hakala 2003). Suurin osa näistä 
toimenpiteistä liittyy maatalouden ympäristötukeen, osa lisätoimenpiteinä ja osa eri-
tyistuen kautta haettavana toimenpiteenä. Lisäksi ympäristötukeen sitoutuminen edel-
lyttää joitakin toimenpiteitä suoritettavaksi.

5.1.1 Lannoituksen vähentäminen
Lannoituksen oikealla ajoittamisella ja sopivilla määrillä voidaan estää ravinteiden 
kerääntymistä maan pintakerrokseen, jolloin ravinteiden huuhtoutuminen pellosta 
vähenee (RiverLife 2005b). Lannoitusmääriin on laskettava mukaan käytettävät vä-
kilannoitteet, lanta ja vastaavat orgaaniset lannoitteet. Fosforilannoituksessa voidaan 
käyttää enintään viiden vuoden fosforin tasausta (Maa- ja metsätalousministeriö 2007). 
Karjanlannan levitys peltoon on tehtävä sulan maan aikaan ja multaus tulee tehdä mah-
dollisimman pian levityksen jälkeen, jolloin ravinteiden huuhtoutumisvaara vähenee. 
Paras lannoitusaika on keväällä kylvön yhteydessä. Lannoitteen laatu ja määrä määri-
tetään viljeltävälle kasvilajille sopivaksi. Maan kalkitsemisen on todettu vähentävän 
lannoituksen tarvetta. Kalkitussa maassa kasvit saavat useimmat ravinteet helpommin 
käyttöönsä kuin happamassa maassa (RiverLife 2005b). Töysän kunnassa ei ole yksi-
kään viljelijä valinnut ympäristötuen lisätoimenpiteeksi vähennettyä lannoitusta vuon-
na 2006 tai sitä aikaisemmin.

5.1.2 Tarkennettu lannoitus
Töysän kunnassa 32 tilaa, joka on 19 % kaikista kunnan maatiloista, on valinnut tarken-
netun lannoituksen lisätoimenpiteeksi ympäristötukeen vuosiksi 2000-2006. Kuiten-
kin huomattavasti useampi maanviljelijä käyttää vapaaehtoisesti tarkennettua lannoi-
tusta. Akkojärven valuma-alueen peltojen viljelijöistä kuusi ja Housunluoman peltojen 
viljelijöistä kolme käyttää virallisesti tarkennettua lannoitusta.

5.1.3 Ravinneanalyysit ja viljavuustutkimukset
Valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
rajoittamisesta (931/2000) on säädetty typpilannoituksen määrästä erilaisille viljely-

48



49

kasveille sekä maalajeille. Typpilannoitus mitoitetaan ja lannoitteet levitetään niin, että 
tavoitteena on maan ravinnetasapainon säilyminen. Lannan typpianalyysi on tehtävä 
viiden vuoden välein ja viljelijän on pidettävä kirjaa peltojen lannoitukseen käytetyistä 
typpilannoitemääristä ja satotasoista (Finlex 2000). 

Tilat jotka ovat sitoutuneet ympäristötukeen teettävät viljavuustutkimukset pelloista 
viiden vuoden välein. Näytteitä otetaan vähintään yksi jokaiselta peruslohkolta, jos loh-
ko on yli 0,5 hehtaarin suuruinen. Yli viiden hehtaarin kokoisilta peruslohkoilta otetaan 
yksi näyte jokaiselta alkavalta viideltä hehtaarilta. Enintään 0,5 hehtaarin suuruisilta 
peruslohkoilta otetaan yksi näyte jokaista alkavaa kahta hehtaaria kohti. Pieniltä loh-
koilta siis otetaan yhteisnäyte. Viljavuustutkimuksessa määritetään maalaji, multavuus, 
happamuus, johtokyky, vaihtuva kalsium, helppoliukoinen fosfori, vaihtuva kalium ja 
vaihtuva magnesium. Tutkimusta ei tarvitse tehdä viljelemättömistä pelloista, hoide-
tuista viljelemättömistä pelloista ja kesantopelloista sekä erityistukisopimusaloilta, joil-
ta ei korjata satoa tai lannoiteta. Viljelyä aloitettaessa edellisillä aloilla tutkimus tulee 
tehdä kasvukaudella jona viljely aloitetaan (Maa- ja metsätalousministeriö 2007). Töy-
sässä ympäristötukeen on sitoutunut    tilaa vuonna 2006.

5.1.4 Ravinnetaselaskelma
Ravinnetaselaskelma on maatilan ravinnetalouden mittari (Latvala 2004). Ravinnetase-
laskelman avulla selvitetään typen, fosforin ja kaliumin hyödyntämistehokkuus tilalla 
sekä löydetään ravinteiden vuotokohtia (Savola 2003). Ravinnetase ilmoitetaan käyt-
tämättä jääneiden ravinteiden määrä kiloina (kg/ha). Se lasketaan vähentämällä sadon 
määrä (tuotos) lannoituksen määrästä (panos) (Latvala 2004). Tavoitteena on, että tila 
pystyy laskelman avulla parantamaan ravinteiden hyödyntämisastetta ja vähentämään 
hukkaan menneiden ravinteiden määrää (Savola 2003). Töysän kunnassa ei ole tiloja, 
jotka ovat tehneet ravinnetaselaskelmia. Vuoden 2007 maataloustukihaussa useampi 
tila on valinnut ravinnetaselaskennan lisätoimenpiteeksi.

5.1.5 Kevennetyt muokkausmenetelmät
Perinteisesti maa kynnetään syksyllä, jätetään kynnökselle talven yli ja kylvetään ke-
väällä. Muokkausmenetelmien keventämisen tarkoituksena on jättää pelto kasvipeit-
teiseksi syksyn, talven ja kevään ajaksi, jolloin eroosio ja ravinnehuuhtoumat pelloilta 
pienenevät. Kevennetyillä muokkausmenetelmillä voidaan lisätä maan pintakerroksen 
humuspitoisuutta, parantaa sen mururakennetta ja lierojen toimintaa sekä hidastaa ve-
den haihtumista (RiverLife 2005b).

Maan muokkaus voidaan tehdä kultivaattorilla, jyrsimellä, lapiorulla- tai lautasäkeellä 
tai jättää kokonaan tekemättä. Suorakylvössä siemenet ja lannoitteet kylvetään maahan 
yhtä aikaa, jolloin ajokerrat pellolla ja maan käsittely vähenevät. Suorakylvö tehdään 
yleensä sänkipeltoon. Veden virtausnopeutta ja eroosiota voidaan vähentää kyntämällä 
pelto korkeuskäyrien suuntaisesti (RiverLife 2005b). Töysässä käytti pellon kevennet-
tyjä muokkausmenetelmiä 68 tilaa vuonna 2006, joka on 40 % kunnan tiloista. Hou-
sunluoman valuma-alueen peltojen viljelijöistä 3 valitsi lisätoimenpiteeksi talviaikaisen 



kasvipeitteisyyden ja kevennetyn muokkauksen. Akkojärven valuma-alueen peltojen 
viljelijöistä saman toimenpiteen valitsi 11 viljelijää.

5.1.6 Viherkesanto
Kesannoinnin tarkoituksena on maan kasvukyvyn parantaminen ja toisaalta tuotan-
non vähentäminen. Viherkesannossa peltoalueelle kylvetään kasvillisuutta, joka vähen-
tää maan eroosioherkkyyttä ja ravinteiden huuhtoutumista pelloilta. Kesantokasvilli-
suus valitaan sen mukaan, onko tavoitteena maan pinnan suojaaminen eroosiolta vai 
kasvukyvyn parantaminen. Eroosion estämisen kannalta suositeltava vaihtoehto on 
kaksivuotinen apilanurmi tai muut monivuotiset heinänurmikasvit (Hyvät viljelyme-
netelmät 1993). Viherkesannointi kuuluu velvoitekesannointiin. 

5.1.7 Salaojitus ja säätösalaojitus
Salaojitus vähentää pintavaluntaa, jolloin kiintoaineen ja siihen sitoutuneen fosforin 
huuhtoutuminen on vähäisempää kuin sarkaojitetuilta pelloilta. Salaojat ovat rei’itettyjä 
putkia, jotka kulkevat maanpinnan alla. Salaojitus lisää viljelypinta-alaa ja helpottaa 
maan tiivistymistä aiheuttavaa liikkumista raskailla peltokoneilla. Salaojitus vähentää 
kiintoaineen ja siihen sitoutuneen fosforin huuhtoutumista, mutta lisää nitraattitypen 
huuhtoutumista (RiverLife 2005b).

Säätösalaojituksen tarkoituksena on tasoittaa pellon vesitaloutta sekä vähentää kaste-
lutarvetta ja pellolta tapahtuvaa veden poisvirtausta. Säätöjärjestelmän avulla pohjave-
den taso pidetään niin ylhäällä, kuin se viljelyn kannalta on mahdollista, jolloin salaoja-
verkosto on kokonaan vedenalaisena. Runsaiden sateiden, sadonkorjuun ja syystöiden 
aikana kuivatus säädetään taas toimimaan täydellä tehollaan. Säätösalaojituksella pys-
tytään vähentämään vesistöihin kulkeutuvien ravinteiden määrää sekä tasaamaan ja vä-
hentämään happamien valuntojen huippuja vähemmän haitalliseen ajankohtaan. Näin 
estetään vesistöjen rehevöitymistä ja happamista valumavesistä aiheutuvia haitallisia 
muutoksia vesiekosysteemissä ja kalastossa. Laskelmien mukaan säätösalaojituksella 
saadaan vähennettyä 40 % vesistöön pääsevästä typpikuormituksesta tavalliseen sala-
ojitukseen verrattuna. Säätösalaojitus voidaan tehdä tasaisille hiekka- ja hietapitoisille 
pelloille (RiverLife 2005b, Maa- ja metsätalousministeriö 2005). Töysässä vain yhdellä 
tilalla koko kunnassa on säätösalaojitusta.

5.1.8 Kalkkisuodinojitus
Kalkkisuodinoja on noin 80 cm syvä salaoja, jonka kaivannon täyttömaahan on sekoi-
tettu poltettua kalkkia. Seoksen ansiosta ojakaivannon vedenläpäisevyys parantuu ja 
valumavedet suodattuvat rakenteen läpi, jolloin fosforia sitoutuu ojakaivantoon. Kalk-
kisuodinojitus vähentää myös happamien sulfaattimaiden valumavesien happamuutta. 
Tutkimuksissa kalkkisuodinojilla saatiin fosforia poistettua keskimäärin 46 %. Kalk-
kisuodinoja vähentää tehokkaasti myös sulfaattimailta huuhtoutuvia happamia yhdis-
teitä ja raskasmetalleja. Life-Lestijoki-projektissa kalkkisuodinmenetelmällä on saatu 
liukoisen fosforin poistumaksi jopa 80 %. Happamilla sulfaattimailla kalkkisuodinojien 
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fosforinsitomiskyky näyttää alustavien kokeiden mukaan häviävän muutamassa vuo-
dessa (RiverLife 2005b). Töysässä ei ole kalkkisuodinojituksia pelloilla.

5.1.9 Suojavyöhyke
Suojavyöhyke on pelloille perustettava monivuotisen kasvillisuuden peittämä alue, joka 
sijaitsee vesistön tai valtaojan varrella tai pohjavesialueella. Suojavyöhykkeiden tarkoi-
tuksena on vähentää pelloilta tulevien ravinteiden, maa-aineksen ja muiden haitallisten 
aineiden määrää vesistöissä. Ne helpottavat myös ongelmallisten peltoalueiden viljelyä, 
lisäävät luonnon monimuotoisuutta sekä elävöittävät maisemaa (Maa- ja metsätalous-
ministeriö 2006b, Polso 2001).

Jyrkillä rantapelloilla eroosio, pintavalunta ja sortumien määrä vähenee suojavyöhyk-
keen perustamisen myötä. Tulvaherkillä pelloilla suojavyöhyke vähentää tulvan mu-
kana huuhtoutuvien ravinteiden ja maa-aineksen määrää vesistöissä. Pohjavesialueilla 
suojavyöhykkeiden tavoitteena on vähentää pohjaveden likaantumis- ja pilaantumis-
riskiä (Venetjoki 2002). Viljelyalueilla uhkana on typpiyhdisteiden pääsy pohjaveteen 
sekä vesien hygieeninen pilaantuminen (Salmela 1999).

Suojavyöhykkeet ovat tarpeellisia myös:
•  rantapelloilla, joiden fosforiluku on korkea tai joissa tapahtuu maalajista tai 
    meanderoivasta uomasta johtuvaa eroosiota tai rantojen sortumista
•  pienillä mutkikkailla tai alavilla ja työteknisesti vaikeilla rantapelloilla
•  rantapeltojen notkelmapaikoissa ja muissa valumavesien noroutumiskohdissa
    alueilla, joissa viljelymuoto (esim. riviviljelykasvit ja kasvit, joilla on aikainen 
    sadonkorjuu) aiheuttaa vesistökuormitusta
•  viljelyalueilla sijaitsevien, useampien talouksien käyttämän kaivojen ympärille

Suojavyöhykkeitä ei muokata, lannoiteta eikä niillä käytetä kasvinsuojeluaineita. Se voi-
daan perustaa vanhalle heinälle, nurmelle tai heinä voidaan kylvää suojaviljaan (Maa- ja 
metsätalousministeriö 2006b). Suojavyöhykkeen vähimmäisleveys on  15 m ja sen on 
oltava pinta-alaltaan vähintään 15 aaria. Se voi koostua pienemmistäkin lohkoista mi-
käli tarvittava pinta-ala täyttyy. Suojavyöhykkeen leveydet suunnitellaan tapauskohtai-
sesti (Venetjoki 2002, Polso 2001). Suojavyöhykkeen perustamisen myötä myös ranto-
jen ja ojien ruoppaamistarve vähenee. Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimuksissa 
suojavyöhykkeet vähensivät typen kuormitusta 40 - 60 %, fosforin määrää 30 – 40 % ja 
maa-ainesvalumia 60 % (Maa- ja metsätalousministeriö 2006b, Venetjoki 2002).

Akkojärvelle, Housunjärvelle ja Housunluomalle on tehty suojavyöhykkeiden yleis-
suunnitelman luonnos kesällä 2006. Yleissuunnitelmassa on kartoitettu vain kyseis-
ten vesistöjen rannoilla sijaitsevat pellot. Kartoituksessa oli mukana 57 peltoa, joista 
34 kappaleelle ehdotettiin perustettavaksi suojavyöhyke. Akkojärvelle 12 pellolle suo-
javyöhykettä ehdotettiin, Housunjärvelle 11 ja Housunluomalle 11 pellolle (Välisaari 
2006). Taulukossa  on esitetty vesistökohtaisesti suojavyöhyketarpeet.



Taulukko 5. Kartoitettujen peltojen määrä vesistöittäin ja niiden suojavyöhyketarve (Vä-
lisaari 2006)

Vesistö Peltolohkojen 
määrä

Ehdotettuja 
suojavyöhykkeitä 

(kpl)

Suojavyöhyketarve
Erittäin 

tarpeellinen
Tarpeel- 

linen
Suositel- 

tavaa

Akkojärvi 24 12 7 0 5
Housunjärvi 14 11 3 3 6*
Housunluoma 19 11 1 6 4

* yhdessä peltolohkossa on erilaisia suojavyöhyketarpeita

Töysän kunnassa on tällä hetkellä 4,1 hehtaaria suojavyöhykettä. Tarkasteltavilla valu-
ma-alueilla ei suojavyöhykkeitä tällä hetkellä ole. 

Vuoden 2007 maataloustukihaun yhteydessä valuma-alueille haettiin yhtä suojavyöhy-
kesopimusta. Useampi viljelijä oli kiinnostunut suojavyöhykkeen perustamisesta, mutta 
hankkeet pysähtyivät suojavyöhykkeen hoidon huonoon ajankohtaan, muun erityistu-
en ja suojavyöhyketuen välisen eron kannattamattomuuteen tai viljelyn lopettamiseen. 
Viljelijät olivat kiinnostuneita erityisesti suojavyöhykkeen laiduntamisesta.

5.1.10 Laskeutusaltaat ja kosteikot
Laskeutusaltaalla tarkoitetaan ojaan tai puroon kaivamalla tai patoamalla tehtyä allasta, 
jolla pyritään poistamaan maatalouden valumavesistä kiintoainetta ja sen mukana kul-
keutuvia ravinteita (RiverLife 2005b). Laskeutusaltaan toiminta perustuu veden mukana 
kulkeutuvien kiintoaineiden laskeutumiseen altaan pohjalle, kun veden virtausnopeus 
pienenee ja pyörteisyys vähenee. Maa-aineksen mukana laskeutuu myös siihen sitoutu-
neita ravinteita, erityisesti fosforia, mutta veteen liuenneen fosforin ja typen pitoisuutta 
allas ei vähennä. Laskeutusaltailla on vesiensuojelun lisäksi myös maisemaa elävöittävä 
ja luonnon monimuotoisuutta edistävä vaikutus. Laskeutusaltaan minimikoko on 0,1 – 
0,2 % valuma-alueesta (RiverLife 2005b, Maa- ja metsätalousministeriö 2006a).

Kosteikko on vesistölle haitallisten aineiden vähentämiseen tarkoitettu padottu ojan, 
puron, joen tai muun vesistön osa tai sen ranta-alue. Kosteikko on ainakin runsaamman 
virtaaman aikana veden peitossa ja muunkin ajan se pysyy kosteana. Kosteikoilla pyri-
tään vähentämään veden kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia. Pitoisuuksien väheneminen 
perustuu mekaanisiin, kemiallisiin ja biologisiin prosesseihin. Virtausnopeuden hidas-
tuessa kiintoaine laskeutuu kosteikon pohjalle. Fosforin ja typen poistaminen edellyttää 
kosteikkoon sijoitettavaksi toiminnoiltaan ja olosuhteiltaan erilaisia osia. Typen poistu-
misessa merkittävin prosessi on denitrifikaatio, joka vaatii osaan kosteikkoa hapettomat 
olosuhteet. Fosforia poistuu kiintoaineeseen sitoutuneena sedimenttiin kosteikon poh-
jalle sekä liukoisessa muodossa sitoutumalla kasveihin ja maaperään hapellisissa olo-
suhteissa. Kosteikon minikoon tulee olla 1 – 2 % valuma-alueen pinta-alasta (RiverLife 
2005b, Savola 2003, Maa- ja metsätalousministeriö 2006a). Töysässä ei ole tällä hetkellä 
kosteikkoja tai laskeutusaltaita perustettu peltoalueille, mutta Ponnenjärven lähistöllä 
sijaitsevan Mäenniemen lammen rannan tuntumaan perustetaan kaksi laskeutusallasta 
Ponnenjärven kunnostuksen myötä.
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5.1.11 Maitohuoneiden jätevedet
Maitotilalla syntyy jätevettä lypsylaitteiden ja –tarvikkeiden pesusta. Tällaisia pesuve-
siä maitotilalla muodostuu noin 400 – 600 litraa vuorokaudessa. Pesuvedet sisältävät 
runsaasti fosforia, orgaanista ainesta, pesuaineyhdisteitä ja usein myös klooria. Myös 
pH vaihtelee huomattavasti (Savola 2003).

Asumisjäteveden puhdistuksessa käytettävät menetelmät eivät välttämättä sovellu sel-
laisenaan maitohuoneiden pesuvesille (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2005). Maito-
huoneen jätevedet voidaan johtaa lietelanta- tai virtsasäiliöön, mistä ravinteet kulkeu-
tuvat hyötykäyttöön pelloille. Jätevedet voidaan myös toimittaa kunnan puhdistamolle 
tai puhdistaa ne tilalla yhdessä asumisjätevesien kanssa. Menetelmistä ovat yleistymäs-
sä maapuhdistamot ja aktiivilietepanospuhdistamot. Käsittelymenetelmän valinnassa 
tarvitaan aina asiantuntijaa, että valituksi tulee paras menetelmä (Suomen ympäristö-
keskus 2002). Töysässä maitohuoneen pesuvesien käsittelemisen on valinnut lisätoi-
menpiteeksi vuosiksi 2000-2006 20 tilaa, joista yksikään ei sijaitse Akkojärven tai Hou-
sunluoman valuma-alueilla.

5.2 Metsätalous

Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella voidaan vähentää metsätalouden aiheuttamaa 
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Tavoitteena on, että toimenpiteiden yhteydessä ir-
toava kiintoaine, humus ja liuenneet ravinteet sidotaan mahdollisimman lähelle niiden 
lähtöpaikkaa (Metsähallitus 1997).  Tärkeä osa metsän hoitoa on estää ravinteiden kul-
keutuminen pois metsästä sekä vähentää vesistöihin kulkeutuvien ravinteiden ja kiinto-
aineiden määrää (Tapio 2006).

5.2.1 Työtekninen vesiensuojelu 
Uudistushakkuissa
Sulan maan aikana vältetään puunkorjuuta soilta ja hienoaineksisilta kivennäismailta. 
Purojen ja norojen ylityksiä vältetään. Jos ylityksiä on pakko tehdä, ylityspaikka suoja-
taan hakkuun ajaksi latvuksilla ja puilla tai tilapäissillalla. Ojia ei saa rikkoa hakkuun 
yhteydessä. Koneita ei huolleta pohjavesialueilla (Tapio 2006). 

Maanmuokkauksessa
Maan pinta äestetään huuhtoutumien vähentämiseksi korkeuskäyrien myötäisesti kui-
vana aikana. Maanmuokkausta ei uloteta ojiin saakka. Rinteissä suositellaan käytettä-
väksi katkomuokkausta. Kulotettaessa rannoille jätetään kulottamaton ja muokkaama-
ton suojavyöhyke (Tapio 2006). Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskus tekee maastotarkas-



tuksia 3 % kaikista tulleista metsän uudistamisilmoituksista. Tarkastuksissa käydään 
läpi myös vesiensuojelulliset asiat (Sipilä 2007). 

Kunnostusojituksessa
Kunnostusojitushankkeen vesiensuojelutoimet ovat yhdistelmä erilaisia menetelmiä ja 
tekniikoita, joiden käyttö rajoittaa tai pysäyttää veteen liettynyttä kiintoainetta ja vähen-
tää siinä kulkeutuvia ravinteita (Metsä Vastaa).

Ojien perkaus aloitetaan valuma-alueen yläpuolisista ojista. Uudet laskeutusaltaat  tulee 
kaivaa ja vanhat tyhjentää ennen niihin laskevien sarkaojien kunnostusta Herkästi syö-
pyvien ojien suuntaa muuttamalla voidaan loiventaa ojien pituuskaltevuutta ja vähentää 
syöpymisriskiä. Täydennysojia kaivamalla vedet voidaan johtaa myös herkimmin syö-
pyvien alueiden ohi. Kiintoaine-eroosiota voidaan pienentää jättämällä vielä toimivat 
vanhat ojat kunnostamatta. Uomaeroosiota voidaan välttää käyttämällä ojissa loivem-
paa sivuluiskaa tai jättämällä ojien luiskat perkaamatta. Kunnostettavien ojien pituus-
kaltevuus ei saisi olla suurempi kuin 3 m / 1 000 m (Metsähallitus 1997). Kunnostusoji-
tuksen yhteydessä tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden tavoitteena on, että kaivetut ja 
peratut ojat syöpyvät mahdollisimman vähän ja että veden mukana kulkevasta kiintoai-
neksesta saadaan 70 - 90 % pysäytetyksi ennen vesistöä (Tapio 2004). Metsäkeskus val-
voo kunnostusojitusten etenemisiä osaltaan tarkasti, että kaikkia sääntöjä noudatetaan 
(Sipilä 2007).

Kaivukatkoilla tarkoitetaan ojiin jätettäviä 10 – 30 metrin mittaisia katkoksia. Ojitus-
vedet kulkevat kaivukatkon jälkeen pintavaluntana. Katkon jälkeen vedet johdetaan ta-
kaisin ojiin haarukkaojien avulla. Kaivukatkoja voidaan jättää kuivatusojiin, joissa on 
riittävästi kaltevuutta. Perkauskatkot ovat kunnostusojituksen aikana perkaamattomik-
si jätettyjä kohtia ojissa. (RiverLife 2004a). Kaivu- ja perkauskatkot vähentävät veden 
virtausnopeutta ja siten ojien syöpymisriskiä. Lisäksi kaivu- tai perkauskatkot keräävät 
vedestä ainakin karkeaa kiintoainetta. Tarvittavan kaivukatkon pituus riippuu virtaa-
masta ja maalajista. Yleensä kaivukatkon tulisi olla vähintään 20 metriä pitkä (Metsä 
vastaa 2000). 

Lannoituksessa
Lannoituksesta aiheutuvaa vesistöjen kuormittumista voidaan vähentää lannoituskoh-
teiden ja lannoitteiden valinnalla sekä levitystekniikan ja lannoitusajankohdan suun-
nittelulla. Tärkeillä pohjavesialueilla ei käytetä lannoitteita. Muilla pohjavesialueilla ja 
läpäisevillä mailla ei myöskään suositella lannoitettavan (Tapio 2006).

5.2.2 Pohjapadot ja lietekuopat
Sarkaojien suositeltava pituuskaltevuus on 0,5 – 3 m /1 000 m. Jos ojissa joudutaan 
käyttämään suurempia kaltevuuksia ja maalaji on eroosioherkkää, varsinkin kokooja- 
ja valtaojissa on syytä säädellä veden virtausnopeutta kaivukatkoilla, pohjapadoilla tai 
putousportailla. 
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Pienillä muutaman hehtaarin ojastoilla ja muokkausalueilla tai yksittäisillä ojilla voi-
daan kiintoaineen keräämiseksi käyttää lietekuoppia. Lietekuopat ovat 1 – 1,5 metriä 
normaalia syvempiä sarka- tai kokoojaojan osia. Lietekuoppia sijoitetaan ojaan noin 100 
metrin välein. Lietekuoppa voi olla myös pitkähkö ojan sivulle laajeneva syvennys, jota 
sanotaan lietetaskuksi (Metsähallitus 1997, Tapio 2004).

5.2.3 Laskeutusallas
Jos toimenpidealueelta laskevat vedet sisältävät runsaasti kiintoainetta, johdetaan  vedet 
laskeutusaltaiden kautta (Metsähallitus 1997). Laskeutusaltaan teho perustuu veden 
virtausnopeuden hidastumiseen ja kiintoaineen laskeutumiseen altaan pohjalle (Tapio 
2004). Veden viipymä altaassa tulisi olla noin tunti, jonka aikana veden mukana kul-
keutuva kiintoaine laskeutuu altaan pohjalle (Metsähallitus 1997). Laskeutusaltaiden 
avulla kiintoainehuuhtoumasta voidaan poistaa 30-70 prosenttia (Tapio 2004). 

Laskeutusallas kaivetaan laskuojan yhteyteen ja sijoitetaan luontaiseen kynnyskohtaan, 
jossa veden virtausnopeus hidastuu. Allas voidaan kaivaa myös kaksiosaiseksi niin, että 
allasosien väliin jäävä oja kaivetaan laskuojaa matalammaksi. Altaasta lähtevä laskuoja 
kaivetaan normaalia matalammaksi tai jos mahdollista se jätetään kokonaan kaivamat-
ta. Altaiden mitoituksessa otetaan huomioon valuma-alueen koko, vesimäärä, maalaji, 
maaston kaltevuus, puusto ja toimenpiteen laatu ja laajuus. Altaan valuma-alue saa olla 
enintään 50 hehtaaria. Allaspinta-alaa tuli olla 3 – 8 m2/valuma-aluehehtaari  ja lieteti-
lavuutta vastaavasti 2 – 5 m3/valuma-aluehehtaari. Altaat kaivetaan poikkileikkauksel-
taan riittävän laaja-alaisiksi, että vesi virtaisi niissä riittävä hitaasti, 1  cm/s (Metsähal-
litus 1997, Tapio 2004).

5.2.4 Kosteikko
Kosteikolla tarkoitetaan aluetta, joka on runsaamman virtaaman aikana veden peitossa 
ja pysyy muunkin ajan märkänä tai kosteana. Metsätaloudessa kosteikoista on toistai-
seksi vain vähän kokemusta, mutta maataloudessa saatujen kokemusten perusteella sen 
pinta-ala tulee olla vähintään 1 – 2 % valuma-alasta. Veden virtauksen pitää olla tasaista. 
Kosteikko perustetaan luontaisesti sille soveltuvaan paikkaan, jolloin vältytään turhal-
ta maan muokkaamiselta. Kosteikkoon suunnitellaan syviä avovesipintoja ja matalan 
veden alueita. Kosteikkokasvillisuus vakiinnuttaa kosteikon olosuhteita ja parantaa sen 
vesiensuojelullista tehoa (Tapio 2004). 

5.2.5 Pintavalutus
Ensisijaisena valumavesien selkeytysmenetelmänä käytetään pintavalutusta. Turvetuo-
tantoalueilla tehdyissä tutkimuksissa hyvin toimiva pintavalutuskenttä poistaa tehok-
kaasti kiintoainetta ja liukoisia orgaanisia aineita ja ravinteita. Kiintoainepoistuma on 
jopa ¾ ja orgaanisten aineiden poistuma 20-30 %. Kokonaistypen poistuma vaihtelee 
25-73 prosentin välillä ja epäorgaanisen typen poistuma nousee jopa 95 prosenttiin. 
Fosforista saatiin pintavalutuksella poistettua 2/3.



Pintavalutuskentän tulee olla tehoalaltaan vähintään 1 % valuma-alueen pinta-alasta. 
Kentän kaltevuuden on oltava 1 metri / 100 metriä. Kentälle tuleva selkeytettävä vesi 
olisi saatava jakaantumaan alueelle mahdollisimman tasaisesti. Tehokkaasti toimiva 
kenttä on luonnontilainen paksuturpeinen suo (Metsähallitus 1997, Tapio 2004). Pin-
tavalutukseen soveltuu kuitenkin mikä tahansa alue, jossa vedet saadaan suodattumaan 
kasvillisuuden läpi ja jossa veden liike hidastuu ja vedet leviävät laajalle alueelle (Tapio 
2004). 

5.2.6 Suojakaista ja -vyöhyke
Suojavyöhyke on alue, joka jätetään vesistön ja toimenpidealueen väliin. Suojavyöhyk-
keen rikkomaton maanpinta ja pintakasvillisuus vähentävät ja estävät kiintoaineksen 
ja ravinteiden kulkeutumisen hakkuualalta vesistöön. Suojavyöhyke on vähintään 5 m 
leveä. Purojen varteen jätetään uoman molemmille puolille suojavyöhyke. Kaltevilla 
ja hienojakoisilla mailla tarvitaan tasaisia ja karkeajakoisia maita leveämpi suojakaista. 
Suojavyöhykettä ei muokata maanmuokkauksen yhteydessä ja siellä liikkumista raskail-
la koneilla vältetään. Vyöhykkeeltä voi poistaa markkinakelpoista puuta, mutta kaistalle 
jäävää pensaikkoa ei raivata (Tapio 2004).

Suojakaista on periaatteiltaan samanlainen kuin suojavyöhyke, mutta kapeampi. Met-
säsertifioinnin kriteerien mukaan suojakaistan leveys on vähintään 3 - 5 metriä ottaen 
huomioon maaston kaltevuus, maalaji ja puunkorjuuolosuhteet (FFCS 2003).

Vesistön ja toimenpidealueen väliin on aina jätettävä suojavyöhyke estämään kiintoai-
neiden ja ravinteiden kulkeutumista vesiin (Metsähallitus 1997, Tapio 2001). Metsän-
hoitosuosituksissa suojakaistat ja -vyöhykkeet vaihtelevat kohteen mukaan 5 – 30 met-
riin. Leveämpiä suojavyöhykkeitä vaaditaan esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen 
mm. luonnontilasten lähteiden ja purojen varteen. Niissä ei ole määritelty minimileve-
yttä, yleensä suojavyöhyke on 10 -30 metriä leveä (Seppälä 2006). Päätehakkuualueen 
rajauksessa on vesistöjen varteen jätettävä 20-30 metrin vyöhyke ja lähteiden ympärille 
10-20 metrin hakkaamaton tai lievästi harvennettu suojavyöhyke. Suojavyöhykkeillä ei 
saa liikkua koneella niin, että maanpinta rikkoontuu (Metsähallitus 1997, Tapio 2001).
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5.3 Haja- ja loma-asutuksen jätevedet

1980-luvulta lähtien on haja-asutusalueille rakennettavien asuinrakennusten rakennus-
luvissa edellytetty jätevesien käsittelyä saostussäiliön jälkeen imeyttämällä tai suodatta-
malla (Kaarikivi-Laine 2003). Tärkeää jätevesijärjestelmissä on hyvä suunnittelu, oikea 
paikka ja mitoitus sekä hyvä huolto (Ala-Lipasti 2006). 

5.3.1 Saostussäiliöt
Suurin osa kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä tarvitsee 2- tai 3-osaisen saostussäiliön 
esikäsittelymenetelmäksi (Ala-Lipasti 2006). Ainoana jätevesien käsittelymenetelmänä 
saostussäiliö on puhdistusteholtaan riittämätön (Rakennustietosäätiö 2006). Saostus-
säiliö toimii laskeutusaltaana, jolla jätevedestä pyritään poistamaan laskeutuva ja kellu-
va kiintoaines. Jos jätevesissä on pesu- ja wc-vedet, saostussäiliön tulee olla 3-osainen 
(Ala-Lipasti 2006). Saostussäiliöissä pitää olla kiinteä pohja. On tärkeää, että saostus-
säiliöt tyhjennetään tarpeeksi usein, että liete tai rasva ei pääse tukkimaan muita käsit-
telyvaiheita (Ympäristöministeriö 2004). Useimmiten tyhjennys kaksi kertaa vuodessa 
on riittävä. Akkojärven ja Housunluoman valuma-alueiden nykyisistä saostussäiliöis-
tä suurin osa on riittämättömiä voimassa olevien määräysten perusteella. Säiliöt ovat 
vanhoja ja kunnoltaan huonoja. Muutamat kiinteistöt ovat kuitenkin uusineet jäteve-
sijärjestelmiä asuinrakennuksen peruskorjauksen yhteydessä. Alueille uudisrakennuk-
sia rakentaneet ovat sijoittaneet kiinteistölle nykyisten määräysten mukaiset jätevesien 
puhdistusjärjestelmät.

5.3.2 Maaimeytys
Maaimeytyksessä jätevesi johdetaan saostussäiliön jälkeen imeytysputkien kautta ta-
saisesti maa-aineskenttään, jossa jätevesi imeytyy maaperään. Maaperässä jätevesi puh-
distuu ennen kulkeutumistaan pohjaveteen. Maaimeytys ei yleensä ole riittävä jäteve-
sien käsittelyjärjestelmä ja se ei sovellu saviseen tai tiiviiseen maahan. Maaperän tulee 
olla karkeaa silttiä, hiekkaa tai soraa (Ala-Lipasti 2006). Akkojärven valuma-alueella 
maaperä on yleisesti ottaen turvetta, lajittunutta maa-ainesta ja pohjamoreenia. Hou-
sunluoman valuma-alueen maaperä on pohjamoreenia pääosin, mutta paikoin on myös 
turvetta, lajittunutta ainesta, savea ja silttiä (Auraniemi 1998). Maaperätutkimukset 
suositellaan tehtäväksi, jos alueen kiinteistöllä suunnitellaan maaimeytyskentän raken-
tamista.

Joissakin tapauksissa vesijohdottomien vapaa-ajan kiinteistöjen sauna- ja pesuvedet 
voidaan imeyttää suoraan maahan. Suoraan maahanimeytys soveltuu, kun pesuvesien 
määrä on erittäin vähäinen, rakennukseen ei tule vesijohtoa, kiinteistö ei sijaitse luoki-
tellulla pohjavesialueella, imeytyskohdasta on riittävät suojaetäisyydet muihin kohtei-
siin ja maaperä on imeytykseen soveltuvaa. Jätevesi johdetaan maaperään imeytyskai-
von kautta, joka voi olla teollisesti tai itse valmistettu. Sauna- ja pesuvesien käsittelyssä 
tulee olla 1-osainen saostussäiliö ennen imeytyskaivoa. Jäteveden imeytymisen tehos-
tamiseksi kaivon perään voidaan lisätä imeytysputkea (Ala-Lipasti 2006). 



5.3.3 Maasuodatus
Maasuodatus toimii melkein samalla periaatteella kuin maaimeytys. Jätevesi johdetaan 
saostussäiliön jälkeen suodatinkentän läpi, jonka jälkeen puhdistunut jätevesi kerätään 
puhdistamon pohjalta kokoomaputkiin ja johdetaan edelleen purkupaikkaan. Purku-
paikkana voi toimia avo-oja, sorasilmäke tai vastaava. Suoraan vesistöön jätevesiä ei 
kuitenkaan saa johtaa.

Maasuodatinkentän voi rakentaa monenlaiseen maaperään toisin kuin maaimeytysken-
tän. Järjestelmä toimii hyvin ja kauan oikein toteutettuna ja hoidettuna. Suodatinken-
tän maa-ainekset pitää vaihtaa 10 – 25 vuoden välein, riippuen käytöstä ja huollosta. 
Ajan mittaan maasuodatinkentän fosforinpoistokyky heikkenee. Suodattamon yhtey-
teen voidaan lisätä fosforia sitovaa massaa sisältävä kaivo, joka sijoitetaan yleensä suo-
datinkentän jälkeen ennen purkupaikkaa. Toisena vaihtoehtona fosforin poistoon on 
syöttää fosforia saostavaa kemikaalia annostelupumpulla ennen saostussäiliötä tai saos-
tussäiliössä (Ala-Lipasti 2006). 

Maasuodatinkenttä ei sovellu viljelyyn tai muuhun maatalouskäyttöön. Sen välittömäs-
sä läheisyydessä ei saa kasvaa puita tai pensaita, että putket eivät pääse rikkoutumaan 
juurista (Ala-Lipasti 2006). Yhdellä kiinteistöllä Housunluoman valuma-alueella on 
suodatin kenttä jätevesienpuhdistajana. Akkojärven valuma-alueella niitä on neljä. Tie-
dot on saatu jätevesikyselylomakkeista. Tiedot eivät ole kattavia, sillä kaikki kunnan 
kiinteistöjen omistajat eivät ole palauttaneet lomakkeita kuntaan. 

5.3.4 Pienpuhdistamo
Pienpuhdistamojen toiminta perustuu biologiseen, kemialliseen tai biologis-kemialli-
seen jäteveden puhdistamiseen. Pienpuhdistamoja ovat esimerkiksi panospuhdistamot, 
jatkuvatoimiset puhdistamot ja biosuotimet (Ala-Lipasti 2006).

Useat panospuhdistamot toimivat aktiivilieteprosessilla, jossa prosessisäiliöön muodos-
tunut liete puhdistaa tulevaa jätevettä panoksittain. Puhdistuminen perustuu lietteen 
pieneliöstöön ja bakteereihin, jotka hajottavat ja käyttävät hyväkseen jäteveden sisältä-
mää orgaanista aineista ja muuttavat typpeä haitattomampaan, haihtuvaan muotoon. 
Biologisen puhdistuksen lisäksi jätevedestä poistetaan fosforia kemiallisesti lisäämällä 
prosessiin fosforia saostavaa kemikaalia. 

Jatkuvatoimisen pienpuhdistamon jäteveden käsittelyvaiheet ovat samanlaiset kuin 
panospuhdistamossa, mutta puhdistusta tapahtuu koko ajan eikä panoksittain (Ala-
Lipasti 2006). 
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Pakettisuodattimissa on suodatinmateriaalia, joka voi olla kivivillaa, sammalta, kookos-
ta, muovirouhetta tai –kiekkoja riippuen valmistajasta ja laitteesta. Materiaalin tarkoi-
tuksena on muodostaa mahdollisimman suuri pinta-ala. Jätevesi johdetaan saostussäi-
liön kautta suodatinmateriaalin joukkoon, jonka läpi kulkiessaan se puhdistuu. Puh-
distuminen perustuu suodatinmateriaalin pinnalle syntyvään biologiseen toimintaan. 
Joissakin suotimissa on käytössä myös fosforin rinnakkais- tai jälkisaostus. Pakettisuo-
dattimet tarvitsevat lämpimät tilat toimiakseen (Ala-Lipasti 2006). Akkojärven valu-
ma-alueella on ainakin kahdella kiinteistöllä pienpuhdistamo käytössä jätevesikyselyn 
mukaan. Molemmat ovat vapaa-ajan asutuksia.

5.3.5 Umpisäiliö
Umpisäiliöt eivät ole varsinaisia jäteveden käsittelymenetelmiä, vaan niissä jätevedet 
varastoidaan väliaikaisesti  kunnes ne siirretään jäteveden käsittelylaitokseen. Umpisäi-
liö soveltuu varsinkin kiinteistölle, joka sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella eikä jäte-
vesiä voida johtaa alueen ulkopuolelle tai kiinteistölle, joka sijaitsee esimerkiksi jyrkäl-
lä rinnetontilla. Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun umpisäiliön tilavuus tulee olla 
vähintään 5 m3. Säiliö mitoitetaan halutun tyhjennysvälin mukaan. Umpisäiliö tulee 
tyhjentää kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Töysän alueella umpisäiliöliete 
kuljetetaan Alavuden jätevedenpuhdistamolle (Ala-Lipasti 2006). 

Jätevesien erilliskäsittelyssä wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja pesuvedet esimerkiksi 
maapuhdistamoon. Vesikäymälän sijaan voidaan käyttää myös kompostikäymälää, jol-
loin umpisäiliötä ei tarvita lainkaan (Ala-Lipasti 2006). Housunluoman valuma-alueel-
la on yhdeksällä kiinteistöllä umpisäiliö. Akkojärven valuma-alueella 27 kiinteistöllä on 
umpisäiliö wc-vesien varastona. Kiinteistöt ovat vapaa-ajan asuntoja sekä vakituisessa 
asumisessa olevia kiinteistöjä. Osalla harmaat vedet menevät saostuskaivojen kautta 
ojaan. 



Yhteenveto

Alavuden ja Töysän vesistöhanke jatkaa aikaisempina vuosina toiminutta Lapuanjoen 
yläosan kehittämishanketta. Siinä havaittuja vesiensuojelullisia toimia kartoitetaan ja 
jatketaan tässä hankkeessa. Töysän kunnassa sijaitsevat Akkojärvi ja Housunjärvi kuu-
luvat Alavuden ja Töysän vesistöhankkeen toimialueeseen. 

Akkojärvi on kunnan kolmanneksi suurin järvi, mutta se on pahasti rehevöitynyt ja 
osittain umpeenkasvanut. Sen läpi virtaa vedet kymmenistä järvistä Ponnenjärveen ja 
edelleen Lapuanjokeen. Akkojärven vedenpintaa on laskettu pariin otteeseen 1800- ja 
1920-luvuilla, jonka jälkeen järvi on alkanut matalista kohdista kasvamaan umpeen. 
Veden laatu on parantunut, kun umpeenkasvaneisiin lahtiin ruopattiin uomia mm. ve-
den virtauksen paranemiseksi.

Akkojärven veden laatu on rehevälle järvelle tyypillisissä lukemissa. Järvi kärsii ajoit-
taisista happivajeista kevättalvisin. Fosfori- ja typpipitoisuuksiltaan järvi luokitellaan 
reheväksi. Järven veden väri on erittäin ruskea ja kemiallinen hapenkulutus vastaa hu-
muspitoista järveä.

Akkojärven valuma-alueen kuormitus on laskelman mukaan 640 kg fosforia ja 13 300 
kg typpeä vuodessa. Suurin fosforin kuormittaja on peltoviljely. Toisena on luonnon-
huuhtouma ja kolmanneksi suurin on asutus. Karja- ja metsätalouden osuudet ovat sa-
mansuuruiset. Typen kuormittajista suurin on luonnonhuuhtouma ja toisena on pelto-
viljely. Kolmanneksi suurin kuormittaja on laskeuma. Seuraavina tulevat metsätalous, 
asutus ja karjatalous.

Kuormituksen sieto arvioitiin sietomallilla. Sietokyky laskelman mukaan Akkojärvi on 
suuressa avun tarpeessa. Järveen pääsevä kuormitus on suurempaa kuin järven vaaral-
lisen kuormituksen raja.

Rannanomistajille tehtiin kysely Akkojärven tilasta ja mahdollisista toimenpiteistä jär-
ven hyväksi. Rannanomistajat haluavat suurelta osin, että järvelle pitäisi tehdä paran-
nustoimenpiteitä. Vesipinnan nostoa kannatettiin eniten, mutta vastaajista löytyi myös 
noston vastustajia, joka tekee noston mahdottomaksi näillä näkymin. Myös ruoppausta 
ja vesikasvillisuuden niittoa ehdotettiin toimenpiteiksi.

Ensisijaisesti ulkoista kuormitusta pitää vähentää. Akkojärven valuma-alueella on noin 
230 kiinteistöä, ja vain 55 % jätevesijärjestelmä on tiedossa. Kiinteistöistä jätevetensä 
päästävät ilman puhdistusta tai saostuskaivoa 23 %, joista kaikki ovat vapaa-ajan asun-
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toja. Akkojärvellä sijaitsee käytössä oleva Ukkokankaan pohjavesialue, jonka alueella 
olevien kiinteistöjen tulee johtaa kaikki jätevetensä umpisäiliöön. Pohjavesialueella on 
kiinteistöjä 30 kpl, mutta umpisäiliöitä on vain 27 kiinteistöllä. Ensisijaisesti pohjavesi-
alueilla sijaitsevien kiinteistöjen tulisi hankkia kiinteistölle umpisäiliö. Akkojärven va-
luma-alueen kiinteistöistä 20 % on imeytyskenttä. Joidenkin kiinteistöjen imeytysken-
tän massojen vaihto on varmasti edessä, koska käyttöikä oikeanlaiselle imeytyskentälle 
on noin 10 vuotta. Valuma-alueen jätevesikuormitusta saadaan reilusti pienennettyä, 
kun kiinteistöt uusivat jätevesijärjestelmänsä jätevesiasetuksen puhdistustehoa vastaa-
viksi. Vesivessallinen kiinteistö voi valita mieleisensä jätevesijärjestelmän imeytys- tai 
suodatinkentästä tai erilaisista pienpuhdistamoista. Jos kiinteistöllä ei ole vesivessaa, 
sinne tulee asentaa tarpeellinen määrä saostussäiliöitä sekä imeytyskenttä, riippuen 
maaperästä. Jätevesiasetuksen mukaan jokaisella kiinteistöllä tulee olla määräykset 
täyttävä jätevesijärjestelmä vuoden 2013 loppuun mennessä. Aikaa on vielä, mutta ai-
van viimeiseen vuoteen ei kannata jättää järjestelmän uusimista. 

Akkojärven valuma-alueen suurin fosforikuormittaja on peltoviljely. Pelloilta tulevaa 
fosforikuormitusta saadaan vähennettyä perustamalla vähintään kolmen metrin levyi-
set suojakaistat vesistöjen rannoille. Hienolaatuisilla mailla, jyrkillä ja alavilla ranta-
pelloilla vähintään 15 metrin levyiset suojavyöhykkeet ovat tehokas keino vähentää ra-
vinteiden valumista vesistöihin. Akkojärven rantapelloille on tehty suojavyöhykesuun-
nitelma, jossa on kartoitettu suojavyöhykettä kaipaavat pellot. Kartoitetuista pelloista 
puolelle suositeltiin suojavyöhykkeen perustamista jyrkän rannan tai pellon alavuuden 
vuoksi. Myös muualla valuma-alueella on mahdollista hakea TE-keskukselta tukea suo-
javyöhykkeen perustamiseen ja hoitoon kunhan pelto vain täyttää suojavyöhykkeeltä 
vaadittavat ehdot. 

Akkojärven Salmenlahteen ruopatut väylät pitäisi aukaista uudestaan, sillä ne ovat kas-
vamassa umpeen. Lisäksi veden vaihtuvuuden edistämiseksi voitaisiin uusia väyliä kai-
vaa lahteen ja muillekin umpeenkasvaneille vesialueille, ottaen huomioon myös linnus-
ton tarpeet. 

Housunjärvi on pienempi järvi kunnan länsirajan tuntumassa. Järvi on tyypillinen pie-
ni järvi, matala ja tumma vetinen. Housunjärveen juoksuttaa vetensä Kaarilampi ja Ma-
tolampi. Housunjärven eteläpäädystä alkaa Housunluoma -niminen puro, joka päättyy 
Töysänjokeen. Myös Housunjärvellä on havaittavissa umpeenkasvua.

Housunluoman valuma-alueen kuormitus on 270 kg fosforia ja 5600 kg typpeä vuodes-
sa. Fosforista Housunjärveen menee 120 kg ja typestä 2500 kg. Lukujen erotukset ovat 
Housunluomaan valuvia ravinteita. Housunjärven suurin fosforin ja typen kuormittaja 
on luonnonhuuhtouma. Toiseksi suurin on peltoviljely ja metsätalous on kolmanneksi 
suurin kuormittaja.

Happamuudeltaan Housunjärvi on vesinäytteiden mukaan normaalissa vaihteluvälissä. 
Happitilanne järvessä on keväisin heikko. Värin ja kemiallisen hapenkulutuksen luke-
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mat ovat tyypillisiä humusvesille. Fosforin ja typen vesinäytetulokset kertovat järven 
olevan rehevöityvä tai rehevä.

Housunjärvellä asiat ovat sietomallin mukaan hieman paremmin kuin Akkojärven. Jär-
ven sietoraja on ylitetty, mutta vaarallisen kuormituksen raja alittuu vielä. Molemmilla 
järvillä on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos järvien säilyminen tulevaisuudessa halutaan 
taata. 

Housunjärvellä vesikasvillisuus valtaa alaa pohjois- ja eteläpäissä. Myös järven itä- ja 
länsirannoilla mökkiläiset ovat joutuneet ruoppaamaan omia rantojaan parantaakseen 
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Järvessä kasvaa mm lumme, ulpukka, palpakko ja vita, 
joita on hankala saada poistettua. Pienillä kohdistetuilla ruoppauksilla voisi olla hyvä 
vaikutus esimerkiksi eteläpään kasvillisuuden vähenemiseen varsinkin kun huolehdi-
taan uposlehtisten kasvien tarkasta poistamisesta. Järvi on pieni ja ensisijaisesti siihen 
tuleva ulkoinen kuormitus pitää saada ensisijaisesti pienenemään.

Housunjärven toiseksi suurin fosforikuormittaja on peltoviljely. Housunjärvelle ja –luo-
malle tehtiin Alavuden ja Töysän vesistöhankkeessa suojavyöhykesuunnitelma, jossa 
kartoitettiin suojavyöhykettä tarvitsevat rantapellot. Housunjärven rannalla lähes kai-
kille peltolohkoille suositeltiin suojavyöhykkeen perustamista maan kaltevuuden vuok-
si. Myös Housunluoman varrella sijaitsevista pelloista 11 suositeltiin suojavyöhykettä. 
Suojavyöhykkeellä saadaan tehokkaasti vähennettyä ravinnekuorman pääsemistä ve-
sistöihin. 

Kevennetyillä muokkausmenetelmillä puolestaan estetään lumen sulamisvesien ja syys- 
ja kevätsateiden aiheuttamia eroosioita pelloilla ja estetään myös ravinteiden valuminen 
vesistöön. 

Metsätalous on Housunjärven kolmanneksi suurin kuormittaja. Maanomistajat voivat 
ehkäistä metsätalouden toimista aiheutuvaa ravinnekuormitusta, huolehtimalla ojituk-
sia tehtäessä tarpeellisista laskeutusaltaiden ja –kuoppien teosta. Hakkuita tehtäessä on 
huolehdittava riittävistä suojakaistoista vesistöjen varsilla. 
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Liite 1. Pohjavesialueet kuormitusselvitysalueilla
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Liite 2. Kiinteän asutuksen ja vapaa-ajan kiinteistöjen etäisyys vesistöstä vuonna 2006 
(MapInfo Professional 2006)

0-100 m 100-500 m 500 m - 
Kiinteä Vapaa-ajan Kiinteä Vapaa-ajan Kiinteä Vapaa-ajan

Kaarilampi 0 4 0 0 0 0
Housunjärvi 5 20 2 3 0 1
Housunluoma 7 4 12 1 3 0
Soukkajärvi 0 3 6 1 0 1
Vierulampi 0 5 1 3 5 2
Akkojärvi 9 48 26 15 9 7
Pyörähäinen ja 
Hautamäen Hoikka 2 4 1 3 0 0

Valkiainen 0 7 0 0 0 0
Heikkilän Hoikka 0 6 1 0 0 0
Pitkäjärvi 2 25 2 4 2 1
Liesjärvi 1 13 0 3 0 0
Iso ja Pieni Ristijärvi 0 16 0 0 0 0
Murhijärvi ja Suojärvi 0 2 0 0 0 0
Kylkiäinen 0 2 0 0 0 0
Kourajärvi 0 6 0 0 0 0

Liite 3. Asukkaat vesistöittäin vuonna 2006 
(MapInfo Professional 2006, Väestötietorekisteri 2006)

0-100 m 100-500 m 500 m - 
Vesistö Kiinteä Kiinteä Kiinteä
Kaarilampi 0 0 0
Housunjärvi 12 4 0
Housunluoma 13 26 9
Soukkajärvi 0 8 0
Vierulampi 0 1 15
Akkojärvi 12 63 31
Pyörähäinen ja 
Hautamäen Hoikka 5 1 0

Valkiainen 0 0 0
Heikkilän Hoikka 0 5 0
Pitkäjärvi 9 4 6
Liesjärvi 1 0 0
Iso ja Pieni Ristijärvi 0 0 0
Murhijärvi ja Suojärvi 0 0 0
Kylkiäinen 0 0 0
Kourajärvi 0 0 0
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Liite 4. Valuma-alueiden maankäyttömuodot hehtaareina ja prosentteina vuonna 2006 
(MapInfo Professional 2006, Ympäristötietorekisteri 2002)
Maankäyttömuoto Akkojärvi Housunluoma

hehtaarit % hehtaarit %
Vapaa-ajan kiinteistöt 74,4 2,23 6,9 0,51
Vakinainen asutus 33,1 0,99 10,0 0,73
Maatilan talouskeskus 8,4 0,25 4,1 0,30
Teollisuus/liiketilat 2,6 0,08 0,0 0,00
Käytöstä poistetut pellot 36,6 1,10 29,8 2,18
Pellot 405,0 12,13 164,4 12,00
Metsä 2433,8 72,87 1065,4 77,76
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet 1,3 0,04 0,0 0,00
Yleiset tiet 28,3 0,85 3,3 0,24
Taimitarhat 0,9 0,03 0,0 0,00
Vesistöt 315,6 9,45 46,5 3,39
Soranotto 0,0 0,00 39,6 2,89
YHTEENSÄ 3340 100 1370 100

Liite 5. Uudistushakkuiden määrä Akkojärven ja Housunluoman valuma-alueilla 
hehtaareina vuosittain 1995 – 2005 (Etelä-Pohjanmaan Metsäkeskus 2006)
Valuma-alue/
vuosi

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Yhteensä

Akkojärven 
valuma-alue

5,7 14,8 20,0 39,9 22,1 8,2 10,5 7,9 10,7 46,0 8,3 193,8

Housunluoman 
valuma-alue

9,9 16,0 20,0 15,5 13,2 16,6 5,8 4,6 8,9 4,8 3,4 118,7

YHTEENSÄ 15,6 30,8 39,9 55,4 35,3 24,8 16,3 12,5 19,6 50,8 11,7 312,5

Liite 6. Lannoitetut metsäalat hehtaareina valuma-alueittain 1995 – 2004 (Suomenselän 
Metsänhoitoyhdistys 2006)
Valuma-alue / vuosi 1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 Yhteensä
Akkojärven valuma-alue 4,7 26,7 3,3 0,0 0,0 16,7 8,4 59,8
Housunluoman valuma-alue 26,6 19,2 3,0 5,2 0,0 0,0 6,5 60,5
YHTEENSÄ 31,3 45,9 6,3 5,2 0,0 16,7 14,9 120,2
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Liite 7. Housunjärven valuma-alueen teoreettinen fosfori- ja typpikuormitus

Kerroin kg/a Kuormitus
Yksikkö Fosfori Typpi Fosfori kg/a % Typpi kg/a %

PELTOVILJELY (ha)
Peruna 0,8 1,87 13,50 1 1,3 11 0,4

Vilja 23,6 0,87 13,50 21 17,5 319 12,6
Nurmi 7,4 0,54 13,50 4 3,4 100 3,9
Viherkesanto 75 % 9,8 0,67 13,50 7 5,6 132 5,2
Avokesanto 25 % 3,3 1,37 13,50 4 3,8 44 1,7
Muut 0,6 0,77 13,50 0 0,4 9 0,3

38 31,9 614 24,3
KARJATALOUS
Nautayksikkö (ny) 10,5 0,44 2,50 5 3,9 26 1,0
Sikayksikkö (ny) 0,0 0,07 0,42 0 0,0 0 0,0
Säilörehun puristeneste  (ha) 0,0 0,15 1,00 0 0,0 0 0,0

5 3,9 26 1,0
METSÄTALOUS
uudistushakkuut 
2003-2005 (ha)

5,6 0,167 5,00 3 2,5 86 3,4

lannoitukset 1999-2004 (ha) 44,7 0,2-1,8 0,5-3,9 9 7,6 21 0,8
ojitukset 1999-2005 (ha) 67,5 0,05-0,3 4,00 10 8,6 270 10,7

22 18,6 377 14,9
ASUTUS
Haja-asutus  (hlö) 16 0,37 1,72 6 5,0 28 1,1
Loma-asutus (kiinteistöä) 27 0,18 0,66 5 4,1 18 0,7

11 9,2 45 1,8

LASKEUMA (ha) 53,3 0,0880 3,66 5 4,0 195 7,7
5 4,0 195 7,7

LUONNONHUUHTOUMA 
(ha)

636,7 0,06 2,00 38 32,4 1 273 50,3

38 32,4 1 273 50,3

YHTEENSÄ 118 100,0 2 531 100,0
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Liite 8. Akkojärven fosforikuormituksen sietoraja (Vollenweider & Dillon 1974)

Sallittava kuorma
YA = 0,055 * X0,635

Vaarallinen kuorma
YB = 0,174 * X0,469,

missä X eli hydraulinen pintakuormitus lasketaan seuraavasti 

X =  keskisyvyys    =    1,21 m

Saatu hydraulinen pintakuormitus sijoitetaan yhtälöihin ja kertomalla tulos järven 
pinta-alalla.

YA = 0,055 * 3,900,635 = 0,131 g/m3a    ––>    0,131 g/m3a * 1258720 m2 = 164 kg/a

YB = 0,174 * 3,900,469 = 0,325 g/m3a    ––>    0,325 g/m3a * 1258720 m2 = 410 kg/a

Liite 9. Housunjärven fosforikuormituksen sietoraja (Vollenweider & Dillon 1974)

Sallittava kuorma
YA = 0,055 * X0,635

Vaarallinen kuorma
YB = 0,174 * X0,469,

missä X eli hydraulinen pintakuormitus lasketaan seuraavasti 

X =  keskisyvyys    =    1,21 m 

Saatu hydraulinen pintakuormitus sijoitetaan yhtälöihin ja kertomalla tulos järven 
pinta-alalla.

YA = 0,055 * 5,090,635= 0,155 g/m3a   ––>   0,155 g/m3a * 376440 m2 = 58 kg/a

YB  = 0,174 * 5,090,469 = 0,368 g/m3a    ––>  0,368 g/m3a * 376440 m2 = 139 kg/a

viipymä 0,31 a

viipymä 0,31 a
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Liite 10. Akkojärven ja Housunluoman valuma-alueen vesistöistä otettuja vesinäytetu-
loksia
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Liite 11. Yhteenveto Akkojärven tila -kyselystä

Valtaosan kyselyyn vastanneiden mielestä järven tila on välttävä (52 %) tai huono (38 
%). Arvioitaessa järven tilan muutosta aikaisempiin vuosiin yli puolet vastanneista oli 
sitä mieltä, että Akkojärven tila on huonontunut. 22 % mielestä järven tila on pysynyt 
ennallaan ja 18 % ajatteli tilan parantuneen aikaisemmasta. Enemmistö vastaajista on 
sitä mieltä, että järvi tarvitsee ehdottomasti kunnostusta. Vain 6 % mielestä järvi ei tar-
vitse minkäänlaista kunnostusta.

Suurimmiksi ongelmiksi havaittiin olevan järven liettyminen ja vesikasvillisuus. Seu-
raavaksi suurimmaksi ongelmaksi Akkojärvellä kyselijöiden mielestä on järven um-
peenkasvu. Seuraavaksi eniten ääniä sai vedenpinnan lasku. Taulukossa 2 esitetään vas-
taukset kappaleina.

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden näkemys järven suurimmista ongelmista.
Ongelma 1 2 3 4 5
Rantojen umpeenkasvu 18 9 3 1 2
Vesikasvit 11 8 9 5 3
Leväkukinnat 2 3 1 1 3
Liettyminen 11 9 8 7 1
Kalaston rakenne 2 0 2 1 5
Verkkojen limoittuminen 2 2 3 4 0
Maalta tulevan aineen lisääntyminen rannoilla 1 1 1 2 1
Muutos vedenkorkeudessa / vedenpinnan lasku 13 6 6 6 4
Hajuhaitat 0 0 1 0 0
Muu 2 0 1 1 3
Ei ongelmaa 4 0 0 0 0

1 = suurin ongelma, 2 = 2. suurin ongelma…

Akkojärveä auttavaksi toimenpiteeksi valittiin yleensä useampia vaihtoehtoja. Tär-
keimmäksi toimenpiteeksi nousi vedenpinnan korkeuden muuttaminen (27 %), joka 
kuitenkaan ei ole mahdollista muutaman kielteisen mielipiteen johdosta. Seuraavaksi 
tärkeimmät toimenpiteet kyselyyn vastanneiden mukaan ovat rantojen ruoppaaminen 
(23 %) ja vesikasvillisuuden poisto (23 %). Ulkoisen kuormituksen vähentäminen sai 9 
% kannatuksesta. Taulukossa 3 esitetään mahdollisten toimenpiteiden suosio kyselyssä 
prosentteina.

Taulukko 3. Akkojärvelle ehdotettavien toimenpiteiden suosio prosentteina.
Toimenpiteitä %
Rantojen ruoppaaminen 23
Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 9
Kalojen istutus 7
Vedenpinnan korkeuden muuttaminen 27
Vesikasvien poisto 23
Hoitokalastus 5
Ilmastus / hapetus 2
Muita keinoja 5
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Edelliseen kysymyksen vedenpinnan korkeuden muuttamista kannattaneilta (27 %) ky-
syttiin mielipidettä kuinka paljon järven pintaa pitäisi korottaa. Vaihtoehdoista 25 cm 
sai 29 % kannatuksen. 50 cm korotus sai 27 % kannatuksen ja joku muu kuin annettu 
vaihtoehto sai kannatusta 29 %. Vastanneiden itse antamia veden pinnan korottami-
sia ovat 40 cm, 50 cm ja 75 cm. Lisäksi vastattiin että kesällä korkeammalle, keväällä 
normaali veden pinnan taso. Metriä korkeampaa vedenpintaa kannatti 16 % edellisen 
kysymyksen vastaajista.

Kysymykseen mikä on suurin este Akkojärven tilan kohentamiselle saatiin myös use-
ampia rastitettuja kohtia per vastaaja. Suurimpana esteenä katsottiin olevan varojen 
puute (29 %) ja heti seuraavana järven ongelmista ei löydy yksimielisyyttä (25 %). Kol-
mantena hieman pienemmällä prosenttiosuudella (20 %) on erimielisyys tavoitteista. 
Muiksi esteiksi nimettiin mm tietämättömyys.

Alavuden ja Töysän vesistöhankkeesta on kuullut 45 % vastanneista ja 55 % ei ole kuul-
lut hankkeesta. Tiedotusta voisi lisätä tietoisuuden lisäämiseksi. Toisaalta otos koostui 
pelkästään Akkojärven rannanomistajille, joista osa asuu Töysän ulkopuolella.

Palautetta antoi 44 % vastanneista. Seuraavassa on kooste niistä.
Kunnan pitäisi osallistua enemmän Akkojärven ja muiden lähivesien hoitamiseen.- 
Moottoriveneillä ajo pitäisi kieltää melun ja lintujen pesintärauhan vuoksi.- 
Vedenpinnan nostossa jokaiselle rannanomistajalle olisi henkilökohtaisesti                                    - 

 näytettävä eri vaihtoehtojen rajat.
Järven kunnostus on aloitettava pian.- 
Vedennostoa ei hyväksytä, koska vapaa-ajanasunto menee pilalle- 
Vedennostossa kivisillan yläpuolisella osalla nosto 100 cm, alaosalla 50 cm. Yläosa  - 

 on pahoin umpeenkasvanut.
Järveä ei saa pilata, mutta täsmäruoppaus voisi olla hyvä ratkaisu.- 
Kyselyn tuloksista tiedottaminen alueen lehdissä.- 
Vedenpinnan nosto ja vakaana pito tärkeää. Laskuojiin laskeutusaltaat ja ohjeita   - 

 miten vesikasvillisuutta tulisi hoitaa. Rannanomistajat mukaan tehtäviin ja              
 yhteisiin kustannuksiin. 

Pohjapato tehtävä heti.- 
Eräs vastaaja oli tyytyväinen, että Akkojärveä aletaan kunnostamaan. - 
Kanavien ruoppaajat ovat pilanneet mökkiläisen rannan, kun ruoppausmassoja on  - 

 tullut keväällä hänen rantaansa.
Länsi-Suomen ympäristökeskukselle kiitos, että Akkojärven ongelmiin ollaan   - 

 puuttumassa.
Kunnan viemäriä toivottiin myös Ritolaan.- 
Ylisuuren lintukannan nähtiin kuormittavan järveä- 
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Liite 12. Kysely Akkojärven rannanomistajille järven tilasta ja mahdollisista toimenpiteis-
tä

   

Hyvä akkojärveläinen      22.05.2007

Tämän kyselyn avulla haluamme kartoittaa Akkojärven ja sen lähialueen rannanomis-
tajien ajatuksia järven kunnosta ja mahdollisista toimenpiteistä. Kysymyksiin vastaami-
nen tapahtuu pääosin rasti ruutuun –periaatteella. 

Kyselystä vastaa Alavuden ja Töysän vesistöhanke, joka käynnistyi keväällä 2006 ja 
päättyy vuoden 2007 lopussa. Hankkeen yhteystyöryhmässä ovat mukana Alavuden 
ja Töysän osakaskunnat, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, Alavuden kaupunki, Töysän 
kunta ja Pohjanmaan TE-keskuksen kalatalousyksikkö ja Länsi-Suomen ympäristökes-
kus. Alavuden ja Töysän vesistöhanke on jatkoa Lapuanjoen yläosan kehittämishank-
keelle ja tavoitteena Töysässä on selvittää vesistöjen tilaa ja kehittämismahdollisuuksia 
sekä tehostaa maa- ja metsätalouden ja haja-asutuksen vesiensuojelua. Lisätietoa hank-
keesta löytyy kirjeen mukana tulleesta esitteestä sekä internetsivuilta osoitteesta: www.
ymparisto.fi/lsu/alavus-toysa-vesistohanke 

Liitteenä on myös osoitteellinen palautuskirjekuori, jonka postimaksu on maksettu. 
Kysely pyydetään lähettämään 15.6.2007 mennessä.

Lisätietoja asiasta antavat
– Hanna Murtomäki-Kukkola, Töysän maaseutuasiamies, puh 040 7248 606
– Eeva Nuotio, hankekoordinaattori, puh 020 490 5688 tai 0400 517 856, 
   eeva.nuotio@ymparisto.fi, hankkeen internet-sivut: 
    www.ymparisto.fi/lsu/alavus-toysa-vesistohanke 
– Jenni Välisaari, hanketyöntekijä, puh 040 5594 151

Liitteet
Lapuanjoki yhteinen ylpeyden aiheemme -esite
Kysely Akkojärven tilasta ja mahdollisista toimenpiteistä
Kartta Akkojärven mahdollisesta vedenpinnan nostosta korkeuskäyrin
Palautuskirjekuori
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Kysely Akkojärven tilasta ja mahdollisista toimenpiteistä

Kysely täytetään pääasiassa rasti ruutuun menetelmällä. 
Kyselyn voi palauttaa liitteenä olevalla palautuskirjekuorella 19.6. mennessä.

Mitä käyttöä teillä on Akkojärvelle?1. 
  __vakituinen asuinpaikka 
  __vapaa-ajan asunto rannalla, kuinka paljon vuodessa vietätte aikaa alueella?  ________
  __veden otto kasteluvedeksi   __veden otto saunavedeksi
  __kalastus     __metsästys
  __maisemalliset arvot    __uinti
  __muu, mikä _______________________________________________________

Onko järven tila mielestänne 2. 
  __ hyvä   __ välttävä  __ huono     __ en osaa sanoa

Mihin suuntaan arvioitte järven tilan muuttuneen?3. 
  __ parantunut  __ pysynyt ennallaan   __ huonontunut      __ en osaa sanoa

Mitkä ovat mielestänne kaksi pahinta ongelmaa järvessä tällä hetkellä?4. 
  (merkitkää vaihtoehdon viereen numeroin: 1, 2 , 3, 4 ja 5 tärkeintä tekijää)
 __ rantojen umpeenkasvu  __ maalta tulevan aineen
 __ vesikasvit                     lisääntyminen rannoilla
 __ leväkukinnat    __ muutos vedenkorkeudessa / 
 __ liettyminen (mataloituminen)                   vedenpinnan lasku
 __ kalaston rakenne   __ hajuhaitat
 __ verkkojen limoittuminen
 __ muu, mikä?_____________________________________________________
 __ ei ongelmaa

Tarvitseeko Akkojärvi mielestänne kunnostustoimenpiteitä?5. 
  __ ehdottomasti       __  luultavasti           __ ei tarvitse            __ en osaa sanoa

Mitä toimenpiteitä katsotte tarvittavan Akkojärven tilan kohentamiseksi?6. 
  __ rantojen ruoppaaminen   __ vesikasvien poisto
  __ ulkoisen kuormituksen vähentäminen  __ hoitokalastus
  __ kalojen istutus    __ ilmastus/hapetus
  __ vedenpinnan nosto    __ muita keinoja, mitä? ________________
_______________________________________________________________________

Jos kannatatte vedenpinnan nostoa, mikä olisi mielestänne sopiva korkeus Akkojärven   7. 
 ylimmäksi vedenpinnaksi? Ks. karttaliite
  a) 25 cm   b) 50 cm   c) 100 cm
  joku muu, mikä? _____________________________________________

Mikä on mielestänne suurin este järven tilan kohentamisen kannalta?8. 
  __ järven huono tila    __ ongelmista ei ole yksimielisyyttä
  __ tavoitteista ei olla samaa mieltä   __ varojen puute  
  __ järveä ei tarvitse hoitaa
  __ alueen asukkailla ei ole tietoa vaikutusmahdollisuuksista eikä osallistumiskanavaa



77

  __ jokin muu este, mikä? ______________________________________________

Tuleeko teille vesijohtovesi?9. 
  __ kyllä  __ ei, käytämme kantovettä

Kuinka käsittelette saunasta ja astioiden pesusta syntyvät jätevedet?10. 
  __ maahanimeyttämällä   __ maahan suodattamalla
  __ pienpuhdistamolla   __ ei puhdisteta (suoraan maahan)

Millainen käymälä teillä on käytössänne?11. 
  __ vesikäymälä    __ kompostikäymälä
  __ huussi, puucee   __ kemiallinen käymälä

Kuinka käsittelette käymäläjätteen?12. 
  __ jätevesijärjestelmästä purkuputki      __ jätteet kompostoidaan, missä? ___________
 __ ojaan               __________________________________
 __ jokeen, puroon, järveen          __ jotenkin muuten, miten? ________________
 __ muualle, minne? ____________ __________________________________

Tarvitsetteko kiinteistön jätevesiasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa?13. 
  __ Kyllä, minuun voi ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon: ______________________
  __ Ei

Oletko kuullut Alavuden ja Töysän vesistöhankkeesta, ja mistä kuulit siitä?14. 
  __ kyllä, kuulin hankkeesta: ______________________________________________
  __ en ole kuullut

Palautetta 15. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Kiitos vastauksestanne ja aurinkoista kesän jatkoa!
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Liite 13. Vesistön kunnostustoimenpiteitä
Vesistöjen kunnostusmenetelmiä on useita. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu ylei-
simmin käytetyistä toimenpiteistä. 

Ruoppaus
Ruoppauksen tarkoituksena on vesistön pohjalle kertyneen pohjasedimentin tai mui-
den kertyneiden aineiden poistaminen, järven syventäminen, kasvillisuuden poistami-
nen, ravinteiden vähentäminen tai sisäisen kuormituksen estäminen. Kunnostusruop-
pauksilla voidaan lisätä järven vesisyvyyttä ja –tilavuutta, joilla on myönteisiä vaikutuk-
sia järven tilaan ja veden laatuun. Kasvillisuus vähenee ruopatessa, kun kasvit saadaan 
poistettua juurineen. Sedimentin aiheuttama sisäinen kuormitus voi pienentyä ruoppa-
uksen jälkeen. Korkeiden kustannusten vuoksi ruoppaukset rajoittuvat yleensä vain jol-
lekin tietylle alueelle ja sedimentin pintakerrokseen. Pienillä järvillä pohjasedimentti 
voidaan kuitenkin ruopata kokonaankin (Ulvi 2005, Ilmavirta 1990).

Ennen varsinaisia työvaiheita ruoppaus kannattaa suunnitella mahdollisimman hy-
vin, että pystytään minimoimaan mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Ruoppaukseen 
kuuluvat seuraavat työvaiheet: massan irrottaminen ja nostaminen pohjasta, sen siirtä-
minen läjityspaikalle ja sijoittaminen. Yleensä ruopattava massa on paksuudeltaan alle 
metrin. Ruoppausta suunniteltaessa ei riitä, että suunnitellaan ruopattava alue, vaan on 
järjestettävä myös läjitysalue ruoppausmassoille. Massat pitää läjittää tarpeeksi kauas 
vesistöstä ja huolehdittava, että ne eivät pääse valumaan takaisin järveen (Ulvi 2005, 
Ilmavirta 1990).

Ruoppauksia rajoittavat niiden haitalliset vaikutukset ympäröivään vesialueeseen ja ala-
puoliseen vesistöön. Ruopattaessa vesi samentuu, ravinteita vapautuu pohjasedimentis-
tä veteen, kalojen kutualueita tuhoutuu, ranta-alueille tulee syöpymiä ja sortumia sekä 
maisema voi rumentua. Ruoppaus voi myös häiritä naapureita ja muita järven käyttäjiä, 
joten vähäisistäkin ruoppauksista tulee neuvotella rajanaapurien, vesialueen osakaskun-
nan ja kunnan viranomaisten kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä (Ulvi 2005). 

Yleensä ruoppaus toteutetaan tavallisella kaivukoneella rannalta, työlautalta tai jään 
päältä. Imuruoppaus on melko harvinaista, mutta se sopii ehkä muita vaihtoehtoja pa-
remmin erittäin hienojakoisien ja löyhien sedimenttien poistamiseen. Massoja voidaan 
poistaa myös järven pintaa laskemalla tai tyhjentämällä järvi kokonaan ja sen jälkeen 
tavallisena kaivutyönä (Ulvi 2005). 

Vedenpinnan nosto
Vedenpinnan nostohankkeissa tavoitteena on usein estää yhdessä muiden kunnostus-
toimien kanssa järven umpeenkasvu. Virkistyskäytön edistäminen ja järvimaiseman 
parantaminen ovat kuitenkin merkittäviä tekijöitä vedenpinnan nosto hankkeissa. Jois-
sakin tapauksissa vedennostolle vaihtoehtoinen ratkaisu on vesikasvien poisto, mutta 
matalasta vedestä se on hankalaa. Kunnostushankkeissa nämä kaksi toimenpidettä täy-
dentävät toisiaan (Ulvi 2005).
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Vedenpinnan nostamisen tarvetta lisäävät 1700-luvulta aina 1950-luvulle asti tehdyt 
järvien vedenpinnan laskut. Järvien laskun tavoitteena oli järviheinän tuottaminen kar-
jalle ja myöhemmin järvien ranta-alueiden saaminen pysyvään viljelyyn (Ulvi 2005).
Vedenpinnan nostoa kannattaa miettiä järven kunnostustoimenpiteeksi, jos mataluus 
on järvessä tai sen osissa sen käyttökelpoisuutta haittaava ongelma (Suomen ympäris-
tökeskus 2004). Lisäksi edellytyksenä vedennostolle on, että aikaisemmin vedenpin-
nan yläpuolella olleita ranta-alueita ei jää kovin paljon kesävedenpinnan alapuolella ja 
että vedennostosta aiheutuva hyöty on suurempi kuin ranta-alueilla siitä johtuva haitta. 
Käytännössä mahdollinen vedenpinnan nosto on alle 0,5 m (Ulvi 2005, Suomen ympä-
ristökeskus 2007, Ilmavirta 1990).

Vedenpinnan nostaminen on edullinen kunnostusmenetelmä, jos järveä on laskettu ai-
kaisemmin ja entinen rantapenger on löydettävissä. Tekninen toteutus toimenpiteellä 
on helppoa ja yksinkertaista, mutta vettymisvaikutusten arvioiminen on aikaa vievää. 
Toteutus tapahtuu yleensä järven luusuassa olevalla tai siihen rakennettavalla padolla, 
joka pitää järvessä halutut vedenkorkeudet (Ulvi 2005).

Vesikasvillisuuden niittäminen
Vesikasvien poistaminen on käytetyimpiä ja halvimpia vesistöjen kunnostustoimen-
piteitä. Sen tavoitteena on kohentaa järvimaisemaa ja parantaa järven virkistyskäyttö-
mahdollisuuksia (Ulvi 2005). Jos tavoitteena on parantaa veden laatua, ensisijaisesti 
tulee puuttua vesistöön tulevaan ulkoiseen kuormitukseen ja mahdollisesti aikaisem-
min tehtyyn vedenpinnan laskuun. Vesikasvillisuuden poisto on vain osa kunnostusta. 
Vesikasvien poiston tavoitteena tulee olla haitallisen vesikasvillisuuden vähentäminen, 
ei kaikkien kasvien poistaminen. Levähaittojen riski kasvaa poistettaessa suuria aloja 
vesikasvillisuutta, sillä vesikasvit sitovat leviä ja ravinteita (Ulvi 2005).

Ennen niittoa tulee vesistön vesikasvillisuus kartoittaa, sillä väärään aikaan tehty niitto 
tai väärien kasvien niittäminen saattaa pahentaa vesistön tilaa.

Lisäksi ojasuihin jätettävä kasvillisuus toimii ravinteiden ja maa-aineksen sitojana (Suo-
men ympäristökeskus 2004). Edellä olevalla ruoppauksella voidaan tehdä myös vesi-
kasvillisuuden poistoa. Tässä käsiteltävä toimenpide on kuitenkin vesikasvillisuuden 
poistaminen niittämällä. 

Niittoa varten on kehitetty erilaisia konetyyppejä. Koneiden ja menetelmien valinnassa 
on mietittävä millainen kone tai menetelmä soveltuu kyseiseen vesistöön ja kyseisten 
kasvien poistamiseen (Ulvi 2005). 

Niiton ajankohta tulisi sovittaa heinäkuun puolesta välistä elokuun puoliväliin oleval-
le ajanjaksolle, jolloin kasvien ravinnemäärä on suurimmillaan versoissa. Tehokkainta 
niitto on, jos samana kesänä niitetään useamman kerran, ensimmäinen niitto on suori-
tettava kesäkuun lopulla ennen kasvien kukkimista ja seuraavat siitä 3 – 4 viikon välein. 
Tavoitteena on, että kasvit leikataan mahdollisimman läheltä pohjaa. Sopiva työsken-
telysyvyys on yleensä 0,5 – 1 m. Kaikki niitetty kasvimassa on nostettava pois vedestä. 
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Useimmat niittokoneet eivät kerää leikattuja kasveja tai nosta niitä pois vedestä. Näitä 
toimenpiteitä varten on myös mietittävä sopiva ratkaisu, joko koneellinen tai ihmistyö-
voimaa hyödyntävä (Ulvi 2005, Suomen ympäristökeskus 2004).

Kasvijätteelle on järjestettävä läjitysalue, josta ravinteet eivät pääse takaisin vesistöön. 
Jäte voidaan kompostoida tai käyttää maanparannusaineena (Ulvi 2005).

Kuivattaminen
Järven tilapäisessä kuivattamisessa järvi tyhjennetään tietyksi ajaksi kokonaan tai osit-
tain. Tarkoituksena on tiivistää ja kiinteyttää matalan järven pohjasedimenttiä kuivumi-
sen ja jäätymisen avulla. Sedimentin tiivistyessä sen tilavuus pienenee ja pinta painuu, 
jolloin järven vesisyvyys kasvaa. Myös pohja-aineksen sekoittuminen veteen vähenee. 
Kuivattamisessa alkuperäinen särkikalavaltainen kalakanta häviää ja myös vesikasvilli-
suus vähentyy. Kalakanta uusiutuu luontaisesti pikku hiljaa, mutta istutuksilla voidaan 
ohjata kalakantojen muodostumista. 

Kuivattaminen mahdollistaa pohjasedimentin poistamisen ja rantojen kunnostuksen 
kuivatyönä. 

Sedimentin tiivistämiseen on kolme keinoa: tiivistäminen jääkannella painamalla, ke-
säaikana kuivattamalla tai talvella jäädyttämällä. Kaikkein tehokkainta tiivistyminen 
on, kun käytetään useampaa vaihtoehtoa samalla kertaa (Ulvi 2005). 

Virtaamat järvestä sekä purkuojan tai -joen topografia ja maaperä ratkaisevat järven tyh-
jennysmahdollisuudet. Jos järven tulovirtaamat ovat suuret, purkuojan korkeussuhteet 
tai maaperä estävät painovoimaisen tyhjentämisen eikä valumavesiä voida ohjata järven 
ohi, kuivattaminen ei sovellu kunnostusmenetelmäksi (Ulvi 2005). 

Hapetus
Hapetus tarkoittaa järven koko vesimassan tai alusveden happipitoisuuden lisäämistä. 
Hapen puute järvessä on rehevöitymisen seurausta, mutta se myös ruokkii rehevöity-
mistä kun pohjan hapettomuus aiheuttaa fosforin sisäistä kuormitusta. 

Vaihtoehtoina ovat hapen liuottaminen ilmasta, hapekkaan veden johtaminen alusve-
teen tai hapen lisääminen veteen kemikaalina. Jos järvessä on happikato voidaan järven 
tilaa elvyttää hapettamalla. Hapettamista ei kuitenkaan käytetä ainoana toimenpiteenä 
järven kunnon kohentamiselle, vaan sitä käytetään yhdessä muiden toimenpiteiden, esi-
merkiksi ravintoketjukunnostuksen kanssa (Ulvi 2005). 

Matalissa järvissä lämpötilakerrostuneisuutta ei yleensä muodostu kesällä. Näissä jär-
vissä happivajetta esiintyy talvella. Tällaisissa järvissä käytetään lähinnä pintahapetti-
mia ja paineilman käyttöön perustuvia laitteita. Talvihapetuksella hoidetaan pääasiassa 
oiretta. 
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Suurehkoissa ja hieman syvemmissä järvissä jään alla on talvisin lämpötila- ja happi-
kerrostuneisuus, jolloin sopivia laitteita hapetukseen ovat kerrostuneisuutta purkavat, 
veden ja ilman seosta alaspäin pumppaavat laitteet. Myös kierrätyshapetusmenetelmä 
voi käydä kohtalaisen suuret päällysveden happivarat sisältäviin järviin. 

Syvissä järvissä on yleensä talvella ja kesällä lämpötilakerrostuneisuus. Hapetus on koh-
distettava ensisijaisesti alusveteen. Ekologisesti parhaiten syviin järviin soveltuvat lait-
teet, joissa happikaasua syötetään alusveteen (Ulvi 2005). Syvien järvien alusvedessä 
happikatoa voi esiintyä myös kesällä, joten hapetus on tarpeellista ympäri vuoden. 

Ravintoketjukunnostus
Ravintoketjukunnostuksessa eli biomanipulaatiossa pyritään parantamaan veden laa-
tua vähentämällä rehevöitymisen myötä järveen kehittynyttä runsasta särkikalavaltais-
ta kalastoa tehokalastuksella tai estämään järven tilan heikkenemistä hoitokalastuksel-
la. Kalakantaa vähentämällä poistetaan myös ravinteita järvestä. Petokalakantoja puo-
lestaan pyritään voimistamaan. Biomanipulaatio sopii järviin, jotka ovat rehevöityneet 
aikaisemman ulkoisen kuormituksen vaikutuksesta ja joiden tila ei ole parantunut mer-
kittävän kuormituksen alentamisen jälkeen (Ulvi 2005).

Matalissa, rehevissä ja särkikalavaltaisissa järvissä kalaston vähentäminen tehokalas-
tuksella voi johtaa merkittävään näkösyvyyden kasvuun ja sisäisen fosforikuormituk-
sen vähenemiseen. 

Ravintoketjukunnostusta on sovellettu myös lintuvesiin. Kasvillisuuden leviäminen 
laajentaa vesilintujen käyttämiä elinympäristöjä ja kasveilla elävän eliöstön sekä pohja-
eläinten määrän kasvu ja särkikalojen vähentynyt ravinnon käyttö parantavat lintujen 
ravintotilannetta (Ulvi 2005). 

Toimenpiteen suunnittelun ja toteuttamisen edellytyksenä ovat monipuoliset taustatie-
dot vesistön tilasta (Ilmavirta 1990). Biomanipulaatio on tarpeellinen toimenpide, kun 
järven kalasto on koekalastuksen perusteella runsas ja heikentää järven tilaa.
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Johdanto
Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma-alue sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Töysän kun-
nan alueella. Suunnitelma-alue käsittää Akkojärven, Housunjärven ja Housunluoman 
eteläosan. Suunnitelma-alueella valuma-alueen pinta-ala on yhteensä 47,1 km2. Kalte-
via rantapeltoja esiintyy Housunjärvellä ja luoman pohjoisosassa. Akkojärven pellot 
ovat pääasiassa tasaisia ja osittain tulva-alttiita. Aivan Housunluoman eteläpäässä pellot 
ovat tasaisia, mutta eivät tulvavesille alttiita.

Suojavyöhykkeiden avulla voidaan vähentää pelloilta vesistöihin valuvaa typpikuormi-
tusta 40-60 %, fosforikuormitusta 30 % ja kiintoaineen määrää 60 %. Alueen merkittä-
vin kuormittaja on maatalous, vaikka suurin maankäyttäjä on metsätalous.

Suunnitelman avulla pyritään aktivoimaan alueen viljelijöitä suojavyöhykkeiden perus-
tamiseen. Viljelijöille jaetaan tietoa suojavyöhykkeiden tarpeellisuudesta, niiden perus-
tamisesta ja hoidosta. Suojavyöhykkeiden leveyteen tai muihin yksityiskohtiin ei oteta 
kantaa, vaan jokaisen erityistukea hakevan tilan tulee tehdä myös tilakohtainen suun-
nitelma. Yleissuunnitelma ei velvoita ketään suojavyöhykkeen perustamiseen, vaan toi-
menpiteiden toteuttaminen on vapaaehtoista ja riippuu taloudellisista toteuttamismah-
dollisuuksista ja sopimusehdoista.

Yleissuunnitelma on laadittu osana Alavuden ja Töysän vesistöhanketta, joka tarjoaa 
viljelijöille myös suunnitteluapua tilakohtaisten suojavyöhykkeiden erityisympäristö-
tukien hakemisessa. Hanke on jatkoa Lapuan yläosan kehittämishankkeelle, joka päät-
tyi vuonna 2005. Lapuan yläosan kehittäminen –hankkeessa nousi esiin tarve parantaa 
alueen vesien ja kalaston tilaa. Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on laadittu maasto-
käyntien perusteella. Maastotyöt suoritettiin kesä-heinäkuussa 2006. Hanketta rahoit-
taa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Alavuden kaupunki, Töysän kunta, Etelä-
Pohjanmaan Metsäkeskus ja Ympäristöministeriö.

1
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Suojavyöhykkeet                                                          
peltoviljelyssä
Mikä on suojavyöhyke?
Suojavyöhyke on pelloille perustettava monivuotisen kasvillisuuden peittämä alue, joka 
sijaitsee vesistön tai valtaojan varrella tai pohjavesialueella. Suojavyöhykkeitä ei muo-
kata, lannoiteta eikä niillä käytetä kasvinsuojeluaineita. Suojavyöhykkeen vähimmäis-
leveys on keskimäärin 15 m ja sen on oltava pinta-alaltaan vähintään 30 aaria. Se voi 
koostua pienemmistäkin lohkoista mikäli tarvittava pinta-ala täyttyy. Oikeat suojavyö-
hykkeen leveydet suunnitellaan tapauskohtaisesti riippuen mm. maaston muodoista ja 
tulvarajasta (Venetjoki 2002, Polso 2001, Maa- ja metsätalousministeriö 2007). Suoja-
vyöhykkeen leveys voi olla enintään 100 m. Suojavyöhykkeen tarve arvioidaan ensisi-
jaisesti vesiensuojelullisin perustein (Salmela 1999). Suojavyöhykkeen perustamisesta 
laaditaan 5- tai 10-vuotinen erityistukisopimus. 

Määritelmiä

Piennar on pellolle valtaojien varsille jätettävä vähintään yhden metrin levyinen mo-
nivuotisen kasvillisuuden peittämä alue, jota ei lannoiteta eikä käsitellä kasvinsuojelu-
aineilla. Piennarta ei tarvitse niittää. Mikäli piennar niitetään, niittojätettä ei tarvitse 
kerätä pois. Niittojätteen saa kuitenkin käyttää hyödyksi. Ympäristötuen pakollinen pe-
rustoimenpide edellyttää pientareen jättämistä. (Internet 2006a)

Suojakaista on pellolle valtaojaa suurempien vesiuomien ja muiden vesistöjen varsille 
sekä talousvesikaivojen ympärille perustettava, vähintään keskimäärin kolme metriä 
leveä monivuotisen kasvillisuuden peittämä alue. Suojakaistalla ei käytetä lannoittei-
ta eikä kasvinsuojeluaineita. Sitä ei tarvitse niittää, mutta niitettäessä niittojäte on ke-
rättävä pois. Suojakaistaa suositellaan myös lammen, lähteen tai peltoalueelle tehdyn 
tekoaltaan tai kasteluvesivaraston ympärille. Ympäristötuen pakollinen perustoimen-
pide edellyttää suojakaistan jättämistä. (Internet 2006a, Maa- ja metsätalousministeriö 
2007)

Suojavyöhyke on pellolle vesistön tai valtaojan varrelle perustettava, vähintään keski-
määrin 15 metriä leveä monivuotisen kasvillisuuden peittämä hoidettu alue, jolla ei saa 
käyttää kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita. Suojavyöhyke on niitettävä ja niittojäte 
on kerättävä pois. Laiduntaminen on mahdollista, jos vesiensuojelu ei aseta sille esteitä. 
Suojavyöhyke voidaan perustaa myös pohjavesialueella olevalle pellolle. Suojavyöhyk-
keen perustaminen ja hoito on vapaaehtoinen erityistukimuoto (Maa- ja metsätalous-
ministeriö 2006).

Pientareen, suojakaistan ja suojavyöhykkeen leveys mitataan pellon ja luiskan taitteesta. (Maa- 
ja metsätalousministeriö 2006)
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Suojavyöhykkeiden tarkoituksena on vähentää pelloilta tulevien ravinteiden, maa-ai-
neksen ja muiden haitallisten aineiden määrää vesistöissä. Ne helpottavat myös ongel-
mallisten peltoalueiden viljelyä, lisäävät luonnon monimuotoisuutta sekä elävöittävät 
maisemaa. Suojavyöhykkeen perustamisen myötä myös rantojen ja ojien ruoppaamis-
tarve vähenee. Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimuksissa suojavyöhykkeet vä-
hensivät typen kuormitusta 40 - 60 %, fosforin määrää 30-40 % ja maa-ainesvalumia 60 
% (Maa- ja metsätalousministeriö 2006, Venetjoki 2002).

Kaavio 1. Suojavyöhyke ja suojakaista. (Venetjoki 2002)

Suojavyöhykkeet ovat erityisen tarpeellisia jyrkille tai tulvaherkille pelloille. Jyrkillä 
rantapelloilla eroosio, pintavalunta ja sortumien määrä vähenee suojavyöhykkeen pe-
rustamisen myötä. Tulvaherkillä pelloilla suojavyöhyke vähentää tulvan mukana huuh-
toutuvien ravinteiden ja maa-aineksen määrää vesistöissä. 

Pohjavesialueilla suojavyöhykkeiden tavoitteena on vähentää pohjaveden likaantumis- 
ja pilaantumisriskiä (Venetjoki 2002). Viljelyalueilla uhkana on typpiyhdisteiden pääsy 
pohjaveteen sekä vesien hygieeninen pilaantuminen (Salmela 1999).

Pelto, jolle suojavyöhyketukea haetaan, tulee olla aluetta jota pystytään viljelemään 
normaaleilla maatalouskoneilla.

Suojavyöhykkeet ovat tarpeellisia myös:
rantapelloilla, joiden fosforiluku on korkea tai joissa tapahtuu maalajista tai                                                           •	
meanderoivasta uomasta johtuvaa eroosiota tai rantojen sortumista
rantapeltojen notkelmapaikoissa ja muissa valumavesien noroutumiskohdissa•	
alueilla, joissa viljelymuoto (esim. riviviljelykasvit ja kasvit, joilla on aikainen •	
sadonkorjuu) aiheuttaa vesistökuormitusta
viljelyalueilla sijaitsevien, useampien talouksien käyttämän kaivojen ympärille•	

Perustaminen ja hoito
Pelto, jolle suojavyöhyke perustetaan, on oltava viljelyksessä. Suojavyöhyke voidaan pe-
rustaa vanhalle heinälle, nurmelle tai heinä voidaan kylvää suojaviljaan. Tavoitteena on 
saada vyöhyke mahdollisimman nopeasti tarkoitustaan vastaavaksi (Maa- ja metsäta-
lousministeriö 2006). Perustamisessa on otettava huomioon alueen maisema, luonnon-
olot ja maalaji.
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Suojavyöhykkeitä hoidetaan niittämällä ne vähintään kerran vuodessa ja keräämällä 
niittojäte pois. Niiton tarkoituksena on ehkäistä pensoittumista. Niittojätteen kerää-
minen pois suojavyöhykkeeltä on tärkeää, koska se poistaa samalla ravinteita alueelta. 
Niittojätteen voi käyttää esimerkiksi karjan rehuksi. Niittoajankohta sovitetaan kesällä 
niin, että rikkakasvit eivät ole ehtineet siementää eikä niitto vaaranna lintujen pesintää. 
(Maa- ja metsätalousministeriö 2006). Niittoa ei tule suorittaa ennen elokuun alkua, jos 
sille ei ole hyvää syytä, kuten esimerkiksi rikkakasvien torjunta tai niiden leviämisen es-
täminen (Maa- ja metsätalousministeriö 2007). Myös pienimuotoinen laiduntaminen 
on mahdollista tietyissä tapauksissa. Laiduntamisessa on tärkeää selvittää pellon eroo-
sioherkkyys, suojavyöhykkeen laatu, vesistön tila sekä veden hygieeniset vaatimukset. 
Pellon ja vesistön välisen luonnontilaisen alueen hoito voidaan liittää suojavyöhykkeen 
hoitotoimenpiteisiin. Suojavyöhykkeen hoidosta on pidettävä hoitopäiväkirjaa. Hoito-
päiväkirja voi olla esimerkiksi ruutuvihko, johon merkitään kaikki suojavyöhykkeellä 
tehtävät toimenpiteet ja ajankohdat (Maa- ja metsätalousministeriö 2006).

Taulukko 1. Suojavyöhykkeelle sopivia kasveja (Salmela 
1999)

Heiniä ja ruohoja Tulva- ja 
kosteat 
niityt

Kuivat 
niityt

Riista- 
pellot

Puita ja pensaita Tulva- ja 
kosteat 
niityt

Kuivat 
niityt

Riista- 
pellot

Ruokohelpi x x x Raita x x
Koiranheinä x x Tervaleppä x x
Nurmirölli x x x Harmaaleppä x x
Punanata x x x Pihlaja x x
Niittynurmikka x x Rauduskoivu x x
Nurmipuntarpää x x x Hieskoivu x x x
Timotei x x Pohjanpuna- 

herukka
x x x

Englanninraiheinä x x Metsäruusu x x
Metsäpensasruis x Kataja x x
Ketoneilikka x Kuusi x x
Pelto-orvokki x
Ketohanhikki x
Niittynätkelmä x
Valkomesikkä x x
Päivänkakkara x
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Yleissuunnitelman tekeminen
Yleissuunnitelmaa aloitettiin tekemään kartoittamalla Töysän kunnan karttaohjelmas-
ta ja selvittämällä kunnan maaseutuasiamieheltä vesistöjen rannoilla sijaitsevat pellot 
sekä niiden viljelijät. Peltojen omistajille ja viljelijöille lähetettiin kirje, jossa kerrottiin 
lyhyesti hankkeesta, suojavyöhykkeistä ja niiden kartoituksesta.

Maastotyöt tehtiin kesä- ja heinäkuun aikana vuonna 2006. Maastoon tulostettiin kart-
taohjelmasta 1:10 000 mittakaavassa olevia karttoja, joihin kirjoitettiin peltojen omista-
jat/viljelijät sekä eu-numerot. Maastokäyntien yhteydessä karttoihin lisättiin kameralla 
otettujen kuvien suunnat.

Maastokäynnit suoritettiin kulkien henkilöautolla kohdealueille ja kävelemällä noin ki-
lometrin verran päivässä. Liikkuminen autolla oli tarpeellista, koska kartoitettavat pel-
lot sijaitsivat vesistöjen ympärillä ja kävellen kilometrejä olisi tullut useampia päivässä.

Maastokäyntien lomassa päivitettiin sähköisiä tietoja kartoituksesta. Jokaisesta pelto-
lohkosta tallennettiin tiedot tietokoneelle sekä MapInfo-karttaohjelmaan luotiin oma 
taso suojavyöhykkeille.

Maastotöiden päätyttyä kaikille lohkojen omistajille ja viljelijöille lähetettiin heidän 
omistamien / viljelyksessä olevien peltojen lohkokortit sekä kutsu suojavyöhykeiltaan. 
Paikallislehdessä, Viiskunnassa, julkaistiin lehtikirjoitus hankkeesta ja ilmoitus suo-
javyöhykeillasta. Lisäksi tiedote julkaistiin Länsi-Suomen ympäristökeskuksen www-
sivuilla.

Suojavyöhykeilta pidettiin Töysän kunnantalolla keskiviikkona 2.8.2006. Tilaisuudessa 
esiteltiin tehty suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma sekä kerrottiin suojavyöhykkeistä, 
tukiehdoista ja hankkeesta yleisesti. Tilaisuudessa oli läsnä 16 suojavyöhykkeistä kiin-
nostunutta. 

Yleissuunnitelma-alue koostuu kuudesta osa-alueesta. 
Kartta-aineisto lohkokortteineen säilytetään kunnan maaseutuasiamiehellä, josta vil-
jelijät voivat käydä niitä katsomassa. Karttamateriaalina kansiossa ovat mittakaavoissa 
1:20 000 ja 1:5 000. Tässä julkaisussa karttaliitteet ovat mittakaavassa 1:10 000 ja teks-
tin yhteydessä 1:20 000 ja 1:70 000.

Suojavyöhyketarve on esitetty kolmella eri tasolla: erittäin tarpeellinen, tarpeellinen ja 
suositeltavaa.

Erittäin tarpeelliset•	  kohteet ovat profiililtaan jyrkkiä tai tulvaherkkiä peltoja. 
Suojavyöhyke on •	 tarpeellinen suurilla kaltevilla rantapelloilla. 
Pienet kaltevat tai suuret loivat pellot kuuluvat luokkaan suojavyöhyke •	 suositeltavaa. 

Näiltä pellolta tulevat kuormitukset ovat pienempiä kuin edellisissä luokissa, mutta niil-
le olisi hyvä perustaa suojavyöhyke.                          

3
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Suunnitelma-alueen kuvaus 
Suunnitelma-alueen järvet, Akkojärvi ja Housunjärvi, kuuluvat Lapuanjoen valuma-
alueeseen. Molemmat järvet sijaitsevat Töysän kunnassa, joka sijaitsee Suomenselän 
alueella (Auraniemi 1997). Töysä kuuluu maisemallisesti Suomenselän vaihettumis-
vyöhykkeeseen. Metsien ja kumpuilevien peltojen ympäröimät järvet, lammet ja joet 
ovat tyypillisiä alueella. Lapuanjoen yläosan vesistöt ovat vedenlaadultaan parasta La-
puanjoen osaa. Vesistöt luokitellaan kuitenkin laadultaan luokkaan tyydyttävä. Lapuan-
joen vedet ovat luonnostaan ruskeavetisiä ja karuja. Nykyään vesissä on melko runsaasti 
ravinteita maa- ja metsätalouden, turvetuotannon ja haja-asutuksen jätevesien aiheutta-
man kuormituksen vuoksi (Auraniemi 1997, Alakarhu 2005).

Töysän maisema on vaihtelevapiirteistä mäkimaata, jossa moreenikukkulat, harjan-
teet ja kalliot vuorottelevat laaksojen, soiden ja järvien kanssa. Kunnan korkeussuhteet 
vaihtelevat suuresti. Korkein paikka, Tohninmäki, sijaitsee 224 m ja matalin, Tuurin 
Kallenkoski, 105 m meren pinnan yläpuolella. Metsät kunnassa ovat karuja (Auraniemi 
1997).

Töysän kallioperä kuuluu Keski-Suomen syväkivialueeseen, jonka pääkivilajit ovat 
kvartsi- ja granodioriitti sekä graniitti. Syväkivilajit ovat syvällä maankuoressa hitaasti 
magmasta jähmettyneitä kivilajeja. Töysän maaperän moreenimaat ovat suurelta osin 
karuiksi huuhtoutuneita. Kunnan halki kulkee pohjois-eteläsuuntainen lajittuneesta 
maa-aineksesta muodostunut harjujakso, joka jatkuu Lehtimäen Valkealammelle ja 
Alajärven kautta Lappajärvelle. Tässä harjujaksossa sijaitsevat pääosin myös kunnan 
pohjavesialueet. Töysän suot ovat pienialaisia ja rikkonaisia. Niiden yhteispinta-ala on 
2065 ha, joka on 6,9 % kokonaispinta-alasta. Kaikki suot ovat ainakin osittain ojitettuja 
(Auraniemi 1997).   

Töysän naapurikuntia ovat Alavus, Kuortane, Lehtimäki ja Ähtäri. Kunnan kokonais-
pinta-ala on 310,33 km2, josta maapinta-alaa on 296,68 km2 ja vesistöjen 11,65 km2 
(Auraniemi 1997). Töysän asukasmäärä oli vuoden 2004 lopussa 3213 (Töysän kun-
ta 2006a). Varsinaisia asuinrakennuksia vuonna 2006 kunnassa on 1276 ja vapaa-ajan 
asuntoja 395 kappaletta (Töysän kunta 2006b). Asukastiheys on 10,7 asukasta/km2 
(Töysän kunta 2006a). 

Suunnitelma-alue käsittää vain järvien ja puron rantapellot, koska niissä katsotaan ole-
van suurin suojavyöhyketarve järven tilaan nähden.  (Kuva 1. viereinen sivu)

Akkojärvi
Akkojärvi laskee Alajokea pitkin Ponnenjärveen, josta vesi jatkaa Töysänjokeen. 
Akkojärvi on Töysän kolmanneksi suurin järvi. Järvellä on pinta-alaa 134,2 ha, tilavuut-
ta 1,7 milj. m3 ja sen suurin syvyys on 6,1 m. Veden viipymä järvessä on 70 vuorokautta 
ja järvisyys 9,72%. Akkojärven valuma-alue on 33,4 km2. Rantaviivaa Akkojärvellä on 
11,6 km (Auraniemi 1997). 

4
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Järvi saa vetensä Vierupurosta ja Pitkäjärvestä. Vierupuroa pitkin vedet virtaavat Akko-
järveen Vierulammesta ja Soukkajärvestä. Pitkäjärven kautta tulee vedet myös Liesjär-
vestä, Valkiaisesta, Mustalammesta, Heikkilän Hoikasta, Ristijärvistä, Murhijärvestä, 
Kylkiäisestä ja Kourajärvestä. 

Peltoviljelyä harjoitetaan edellä mainituiden järvien rannoilla vain Vierulammella, 
Pitkäjärvellä, Liesjärvellä, Valkiaisella ja Mustalammella. Vedet laskevat Akkojärvestä 
Alajokea pitkin Ponnenjärveen (Töysän kalastuskunta). 

Akkojärven pintaa laskettiin 1800- ja 1920-luvuilla, jonka myötä järvellä on ilmentynyt 
matalien lahtien kuivumista ja umpeenkasvua sekä rehevöitymistä. Järven koillispään 
lahdet, Akonniemenlahti, Hautalahti ja Salmenlahti, ovat maakunnan parhaita vesi-
lintujen pesimäalueita. Järven vedenlaatua on saatu parannettua ruoppaamalla uomia 
edellä mainituille lahdille parantamaan veden virtaavuutta ja luomaan vesilinnuille pa-
rempia kulkuväyliä (Auraniemi 1997). 

Kuva 1. Koko suunnittelualue osa-alueineen (MapInfo Professional 2006).
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Järven rannoilla on runsaasti vakituista ja vapaa-ajan asutusta. Peltoalueet sijoittuvat 
suurelta osin järven pohjoisosaan, jonka maaperä on turvepohjaista. Pienempiä pelto-
keskittymiä löytyy Akonniemestä ja Salmesta. Muualla järven ympärillä on yksittäisiä 
peltolohkoja, joista vain osa on viljelykäytössä. Suurin osa rantojen peltoalueista rajoit-
tuu luontaiseen suojavyöhykkeeseen, joka todennäköisesti on vesijättömaata joka on 
niin vetistä, että sitä ei voida ottaa viljelykäyttöön. Kuitenkin osalla näistä viljelyalueista 
ongelmana on keväiset tulvat (Auraniemi 1997, MapInfo Professional 2006).

Kuva 2. Akkojärven avointa vesialuetta (Välisaari 2006).

Housunjärvi ja -luoma
Housunjärvi on matala peltojen ympäröimä järvi aivan Töysän kunnan länsireunalla 
(Auraniemi 1997). Housunjärven vedet virtaavat Housunluomaa pitkin ja yhtyvät sit-
ten Töysänjokeen Riihonjärven kohdalla (MapInfo Professional 2006). Housunjärvi 
on pinta-alaltaan 37 ha ja järvisyysprosentti on 6,21 (Vesihallitus 1978). Rantaviivaa 
järvellä on 5,7 km. Järvi on muodoltaan pitkä ja kapea sekä lisäksi matala (Töysän kalas-
tuskunta). Sen suurin syvyys on 2,4 m. (Auraniemi 1997). 

Housunjärvi ja Housunluoma kuuluvat Housunluoman vesistöalueeseen. Vesistöalueen 
valuma-alueen pinta-ala on 13,7 km2. Housunjärven valuma-alueen osuus on 7,7 km2. 
Soiden määrä alueella on suuri, noin 18 % (Auraniemi 1997). Housunluoman pituus 
on 4,7 km (MapInfo Professional 2006). Housunjärven länsi- ja itäosan samoin kuin 
Housunluoman maaperä on pääosin pohjamoreenia, tosin aivan järven luoteisosassa on 
lajittunutta maa-ainesta. Alue kuului muuhun pohjavesialueeseen (luokka III), mutta 
Pohjavesien ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojektissa (POSKI-projekti) se jätet-
tiin pohjavesialueluokituksesta kokonaan pois. Järven eteläosa on turveperäistä (Aura-
niemi 1997, Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri. 1994, Antikainen 2006).
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Viljely Housunkylällä on keskittynyt järven läheisyyteen. Järven ympärillä onkin vilje-
lyksessä olevaa peltoa hieman yli 50 hehtaaria. Housunluoman pellot keskittyvät varsin 
voimakkaasti luoman eteläosaan, tosin Housunluoman pohjoispäässäkin, lähellä järveä, 
on myös peltoalueita. Metsätalous on suurin Housunluoman valuma-alueen maankäyt-
täjä. Housunjärven rannoilla sijaitsee runsaasti asutusta. Järven rannasta alle 100 met-
rin päässä on 26 tonttia vakinaisen tai vapaa-ajan asutuksen piirissä. Näistä suurin osa 
(19 kpl) on vapaa-ajan asuntoina ja loput vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteä asutus on 
sijoittunut pääosin järven länsirannalle, jossa sijaitsee kylän suurin tie, Housunkyläntie 
(MapInfo Professional 2006).

Housunjärven ympäristön korkeuserot ovat suuret, varsinkin järven pohjoisosan alue 
on melkein jyrkkää rinnettä järveen asti. Housunkyläntie toimii ns. maaston tasaajana, 
sillä maaston nousu tien länsipuolella loiventuu huomattavasti. Korkeuserot myös pu-
ron rannoilla ovat suuret, vasta aivan puron alajuoksulla, Alavudentien eteläpuolella, 
maasto loivenee tasaiseksi (MapInfo Professional 2006). 

Kuva 3. Housunjärven rantamaisemaa (Välisaari 2006).
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Pohjavesialueet

Ukkokangas

Ritolassa, Akkojärven länsipuolella (kuva 4), sijaitsee Ukkokankaan pohjavesialue ja 
vedenottamo. Ukkokangas kuuluu I alueluokkaan eli se on vedenhankinnan kannalta 
tärkeä pohjavesialue. Töysän kunnan alueella on kaikkiaan kolme tärkeäksi luokiteltua 
pohjavesialuetta. Ukkokankaan pohjaveden antoisuus on 900 m3/d. Alueen kokonais-
pinta-ala on 2,10 km2 ja pohjaveden muodostumisalue on 1,28 km2. Alue on kallio- ja 
suoalueiden rajoittama matalapiirteinen harjumuodostuma, jonka vettä hyvin johtavat 
maakerrokset ulottuvat suhteellisen syvälle (15-25 m).

Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteesta kaakkoon. Pohjavettä purkaantuu Akkojär-
veen. Suojaavat kerrokset ovat keskeisimmiltä osilta ohentuneet maa-aineksen oton 
takia ja paikoitellen pohjavesi on näkyvissä. Maa-aineksen ottoalueen osuus pohjave-
sialueesta on 10 %. Tällä hetkellä alueella on vain kotitalouskäyttöön luokiteltua maa-
ainesten ottoa. Ukkokankaan pohjavesialueella maatalouden osuus maankäyttömuo-
doista on 15 %. Metsätalous on alueen suurin maankäyttäjä, 75 % (Vaasan vesi- ja ym-
päristöpiiri 1994, Auraniemi 1997).

Ukkokankaan pohjavesialueella sijaitsee 11 peltolohkoa. Viisi peltoa on vielä maanvil-
jelyskäytössä ja yksi puutarhaviljelyssä. Viljeltävää pinta-alaa on yhteensä 13,7 ha, josta 
perunaa viljellään 0,77 hehtaarilla. Suojavyöhykesuunnitelman alueeseen kuuluu kak-
si pohjavesialueella olevaa peltoa, joista toinen on viljelykäytössä (Peltolohkorekisteri 
2006, MapInfo Professional 2006). Suojavyöhykkeen perustamiseen pellolle, joka si-
jaitsee pohjavesialueella, voi hakea maatalouden ympäristötuen erityistukea.

Muut pohjavesialueet

Housunkylä

Housunkylässä sijaitseva pohjavesialue kuului muuhun pohjavesialueeseen (luokka III) 
ja luokituksen poistuttua, jätettiin alue kokonaan pois pohjavesialueluokituksesta (An-
tikainen 2006). Sen kokonaispinta-ala on 0,79 km2 ja veden muodostumisalue 0,33 km2. 
Alue on suhteellisen matalaa rantakerrostumaa, jossa maaperä on pääasiassa hiekkaa ja 
hienoa hiekkaa. Pohjaveden yläpuoliset kerrosvahvuudet vaihtelevat 1-4 m välillä. Poh-
javesialueen pohjoisosasta on ollut melko runsasta maa-aineksen ottoa. (Vaasan vesi- ja 
ympäristöpiiri. 1994). Alue sijaitsee Housunjärven länsirannalla alkaen hieman Manti-
lan pohjoispuolelta ja päättyen Ruuhelan eteläpuolelle (MapInfo Professional 2006).
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Läntisranta

Läntisrannan pohjavesialue sijaitsee Housunjärven pohjoispuolella ja noin puolet sen 
alasta on Housunjärven valuma-alueella. Housunkyläntie halkaisee aluetta (MapInfo 
Professional 2006). Alue on kuulunut muuhun pohjavesialueeseen (luokka III), mutta 
se on nostettu Pohjavesien ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojektissa (POSKI-
projekti) luokkaan II, vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Läntisrannan ko-
konaispinta-ala on 1,22 km2 ja veden muodostumisala on 0,53 km2. Pohjavesialue on 
Vuorilammen ja Housunjärven kautta kulkevan kallioperän ruhjelaakson länsipuolelle 
kerrostunut rantamuodostuma. Maaperä on pääasiassa hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Poh-
javeden yläpuoliset kerrospaksuudet vaihtelevat 1-4 m. Pohjavesi purkautuu suoraan 
Vuorilampeen ja sen eteläpuolella sijaitsevalle suoalueelle (Vaasan vesi- ja ympäristö-
piiri 1994). 

Kettukangas

Housunjärven lounaispuolella sijaitsee Kettukankaan pohjavesialue, joka Housunjär-
ven pohjavesialueen lailla kuului pohjavesialueluokkaan kolme, muu pohjavesialue. 
Pohjavesialueesta yli puolet on Housunluoman valuma-alueella (MapInfo Professional 
2006). Kettukankaan kokonaispinta-ala on 0,79 km2 ja veden muodostumisala on 0,38 
km2. Pohjavesimuodostuma on Kettukankaan itäreunalle kerrostunut rantahiekka-
esiintymä, jossa maa-aineksena on pääasiassa hiekka ja hieno hiekka. Kerrospaksuu-
det ovat 1-3 metriä (Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri 1994). Myös Kettukangas jätettiin 
POSKI-projektin tulosten myötä pois pohjavesialueista (Antikainen 2006). 

Luokitelluilla pohjavesialueilla oleville pelloille voi hakea tukea suojavyöhykkeen pe-
rustamiseen tai pohjavesialueiden peltoviljelysopimusta. 
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Osa-alueiden kuvaukset
Suunnitelma-alueella on yhteensä 57 inventoitua peltolohkoa. Suojavyöhykkeen perus-
tamista on ehdotettu niistä melkein 60 %:lle. Taulukossa 3 havainnollistetaan peltoloh-
kojen määrä ja suojavyöhykkeiden tarpeellisuus peltojen määrän mukaan.

Akkojärvellä inventoitujen peltolohkojen määrä on suurin, mutta jokaisen vesistön ran-
nalla on kuitenkin melkein sama määrä ehdotettuja suojavyöhykkeitä. Liitteissä 1-6 on 
esitetty suojavyöhyketarpeet osa-alueittain. Suhteellisesti Housunjärven ympärillä on 
suurin tarve perustaa suojavyöhykkeitä kuin muualla suunnittelualueella. Housunjär-
ven ympärillä olevat pellot ovat kaltevia, paikoin jopa jyrkkiä. Housunluoman eteläpään 
maaston tasaisuuden vuoksi suojavyöhykkeet eivät ole tarpeellisia siellä sijaitseville pel-
loille. Kuitenkin Alavudentien pohjoispuolella sijaitsevat Housunluomaa ympäröivät 
pellot ovat kaltevuudeltaan melkein jyrkkiä ja niille suojavyöhykkeet ovat erittäin tar-
peellisia tai tarpeellisia. Akkojärven ympärillä sijaitsevat pellot ovat maastoltaan tasai-
sia, loivia tai kaltevia. Suojavyöhyketarve on katsottu olevan suurin alavilla tulvan alle 
jäävillä pelloilla ja pohjavesialueella sijaitsevalla viljelyksessä olevalla pellolla.

Kuvassa 4 on esitetty Akkojärven eri osa-alueet. Akkojärvellä osa-alueita on yhteensä 
kolme kappaletta. Pellot ovat kartassa oransseja. Inventoitavat kohteet sijaitsevat järven 
rannoilla.

Taulukko 3. Kartoitettujen peltojen määrä vesistöittäin ja niiden suojavyöhyketarve

Vesistö Peltolohkojen 
määrä

Ehdotettuja 
suojavyöhykkeitä 

(kpl)

Suojavyöhyketarve (kpl)
Erittäin 

tarpeellinen
Tarpeel- 

linen
Suositel- 

tavaa
Akkojärvi 24 12 7 0 5
Housunjärvi 14 11 3 3 6*
Housunluoma 19 11 1 6 4
* yhdessä peltolohkossa on useita erilaisia suojavyöhyketarpeita

Karttaliitteissä on esitetty suojavyöhyketarve eri väreillä. Punaiset peltoalueiden on 
katsottu erityisesti tarvitsevan suojavyöhykkeen, kun taas ruudutetuille keltaisille pel-
tolohkoille suojavyöhykettä suositellaan. Vihreille lohkoille suojavyöhyke on tarpeelli-
nen. Tässä yleissuunnitelmassa ei oteta kantaa suojavyöhykkeen leveyteen. Suojavyöhy-
ketarve kartoissa ei siis tarkoita suojavyöhykkeen leveyttä. Jokaisesta suojavyöhykkees-
tä on tehtävä seloste tilakohtaiseen suunnitelmaan, jossa hyvin perusteluin määritetään 
suojavyöhykkeen leveys.

5
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Osa-alue 1. Ranta-Hautala - Akonniemi
Järven pohjoisosan maasto on tasaista ja osittain alavaa. Osa-alue käsittää pohjois-etelä 
suunnassa alueen Ranta-Hautalasta Akonniemen eteläpuolelle. Osa-alueen itälaidalla 
oleva Selkäpuunmäki ja Akonniemen kärki ovat alueita, joissa viljelyalueita ei ole lain-
kaan. Vesialue on melkein kokonaan ruohottunutta ja maatuvaa. Salmenlahden eteläosa 
on erittäin pahasti ruohottunut ja se luokitellaankin suoksi, joka on osittain otettu maa- 
ja metsätalouden käyttöön. Alueelle on ruopattu kanavia, joilla on saatu vesi virtaamaan 
paremmin järvessä ja paremmat olosuhteet vesilinnuille.

Kuva 4. Akkojärven osa-alueet 1-3 ja Ukkokankaan pohjavesialue (MapInfo Professional 
2006).

Kuva 5. Uutta laidunmaata Akkojärven rannalla (Välisaari 2006).
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Alueella on 15 inventoitavaa peltoa. Näistä viidelle suojavyöhyke on erittäin tarpeelli-
nen kevättulvien takia (liite 1). Lisäksi neljälle lohkolle suositellaan suojavyöhykettä, 
vaikka pellot ovatkin pieniä, sillä tulvavesi huuhtelee niitä keväisin. Suurin pelto, joka 
sijaitsee osa-alueen luoteisosassa, on vesijättömaata, josta kunnostetaan laidunta. Tälle 
pellolle on erittäin tärkeää perustaa suojavyöhyke, jotta karjan tallaama rikkonainen 
maa ei luovuta tulva-aikana ravinteita vesistöön. Tosin pellolle on pystyttävä kylvämään 
nurmi normaalisti ennen kuin sille on mahdollista hakea suojavyöhyketukea tai sen on 
oltava tulva-aluetta. Myös muita vesijättömaita on otettu viljelyskäyttöön. Hieman kor-
keammalla järven pinnasta olevat pellot eivät tarvitse suojavyöhykettä, vaikka ne ovat-
kin profiililtaan tasaisia. Alueen viljelymuodoista nurmi on suosituin, kesantopeltoja 
on kaksi ja kolme laidunaluetta. Peltojen luiskat ovat jyrkkiä, mutta suurta eroosiota ei 
ole havaittavissa. Lohkojen ja järven välinen alue on osassa peltoja täysin pajuttunut ja 
sulkeutunut. 

Kuva 6. Tulva-altista alavaa rantapeltoa Akonniemessä (Välisaari 2006).
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Osa-alue 2. Ahopelto – Ala-Haveri
Alue rajoittuu pohjoisessa Ahopeltoon ja etelässä hieman Saarenniemen alapuolelle. 
Itäisin kohta alueella on Leviäisenniemi (liite 2). 

Länsiosan maasto on rannoilta tasaista ja alavaa. Suurin osa alueesta sijaitsee Ukko-
kankaan tärkeällä pohjavesialueella (kuva 4). Lehtimäentien länsipuolella ja osa-alueen 
pohjoisosassa korkeuserot suurenevat. Leviäisenniemen rannat ovat metsätalouden ja 
vapaa-ajan käytössä. 

Osa-alueella on neljä inventoitavaa peltolohkoa, joista vain puolet on viljelyksessä. Vil-
jeltävistä pelloista toinen on kesannolla ja toinen nurmella. Pelloista kahdelle suojavyö-
hyke on erittäin tarpeellinen. Toista tulvavesi huuhtelee lohkoa, toinen pelto sijaitsee 
tärkeällä pohjavesialueella. Pohjavesialueilla sijaitsevien peltojen suojavyöhykkeiden 
perustamiseen ja hoitoon voi myös hakea maatalouden ympäristötuen erityistukea. Pel-
lot, jotka eivät tarvitse suojavyöhykettä ovat profiileiltaan tasaisia ja tarpeeksi korkealla 
tulvavedenpinnasta lisäksi ne eivät ole enää viljelykäytössä. Järven rannat ovat pajuttu-
neet ja näköyhteys järvelle on katkennut lähes täysin. 

Kuva 7. Näkymä järvelle on täysin sulkeutunut (Välisaari 2006).
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Osa-alue 3. Jokilahti
Osa-alue käsittää Akkojärven Jokilahden rannat.
Jokilahden länsirannalla maankäyttöä vallitsevat metsätalous ja vapaa-ajan asutus. 
Näillä alueilla maasto on osin myös kallioista, mikä karsii maanviljelyn mahdollisuu-
den (liite 3). 

Tällä osa-alueella on viisi inventoitavaa peltoa. Lohkoista kaksi on nurmiviljelyksessä, 
loput ovat asutuksen käytössä.

Yhdelle lohkolle suositellaan suojavyöhykkeen perustamista maaston kaltevuuden ta-
kia. Näkymä järvelle on avoin, paitsi lohkolla, jolle on istutettu koivuja.                                                               

Kuva 8. Jokilahden rantapelto viettää järveen (Välisaari 2006).
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Kuva 9. Housunjärvi ja Housunluoman pohjoisosa (osa-alueet 4 ja 5) (MapInfo Professio-
nal 2006).

Osa-alue 4. Mantila - Ruuhela
Alue alkaa pohjoisessa Mantilasta ja päättyy etelässä hieman Ruuhelan pohjoispuolelle 
(liite 4). 

Maastoltaan alue on erittäin kaltevaa. Pohjoisessa maasto muuttuu järvestä suoksi. Idäs-
sä rannan tuntumassa on kallioita. Vapaa-ajan asutusta alueella on runsaasti, vaikka jär-
ven kapeneva pohjoishäntä onkin melkein asumaton.

Osa-alueella on viisi inventoitavaa peltoa, joista yhdelle suojavyöhyke on tarpeellinen ja 
kahdelle sitä suositellaan. Lohkot ovat kooltaan keskimäärin yhden hehtaarin kokoisia. 
Kahdella pellolla viljellään viljaa ja loput ovat kesannolla tai nurmella. Aivan osa-alueen 
pohjoisosassa sijaitseva pelto ei täytä suojavyöhykkeen perustamisen ehtoja, vaikka se 
profiililtaan on lähes jyrkkä, on se liian kaukana vesistöistä. Näkymä järvelle on sulkeu-
tunut, vain yhden lohkon rantapuustoa on harvennettu.
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Osa-alue 5. Ruuhela - Haankallio
Ruuhela rajaa aluetta pohjoisessa ja etelässä raja kulkee Haankalliosta etelään (liite 5).
Alueen maasto viettää vesistöihin päin ja kaltevuudet ovat suuria. Järven länsipuolen 
maankäyttö perustuu lähinnä metsätalouteen, kun taas itäpuoli on täysin maatalouden 
piirissä yhdessä asutuksen kanssa. 

Tämän osa-alueen piirissä on eniten inventoitavia peltoja, 15 kappaletta. Kolmelle loh-
kolle suojavyöhyke on erittäin tarpeellinen, kuudelle tarpeellinen ja kuudelle suositel-
tavaa. Yksi pelto, jonka maastonmuodot vaihtelevat suuresti, käsittää kahta suojavyö-
hyketarvetyyppiä. Pellot, jotka on kartoitettu erittäin tarpeelliseen suojavyöhyketarve-
luokkaan, ovat kaltevuudeltaan lähes jyrkkiä. Suojavyöhykkeen katsotaan olevan tar-
peellinen lähinnä suurille kalteville peltolohkoille. Vesistöjen rannoilla olevat lohkot, 
joille suojavyöhykkeen perustamista suositellaan, ovat lähinnä suuria peltoja joiden kal-
tevuudet eivät ole niin suuria kuin edellisillä, mutta ravinnekuormitukset aloilta katso-
taan olevan merkittäviä. Vain kaksi peltolohkoa eivät tarvitse suojavyöhykettä. Toinen 
ei ulotu rantaan asti ja toinen on sarkapelto, jonka vesistön rannalla oleva sarka on tasai-
nen. Viljan viljely ja laidunkäyttö ovat suosituimpia maankäyttömuotoja inventoiduil-
la pelloilla. Järven länsiranta on maisemaltaan täysin avoin ja hoidettu, vain yksittäisiä 
puita on jätetty rannalle. Muuten näkymän järvelle estävät luontaiset metsäkaistaleet, 
jotka kasvavat isoa mäntyä tai pajupusikkoa. Puron varret kasvavat pajua niin runsaasti, 
että näkymä puron toiselle puolelle on täysin estynyt. Puron varren kasvillisuuden rai-
vaaminen on aloitettu. 

Kuva 10. Raivattua puron vartta (Välisaari 2006).
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Osa-alue 6. Lahdenkylä
Alue rajoittuu luoteessa Antilaan ja kaakossa se päättyy 400 m ennen Töysänjokea. 
Aluetta halkoo itä-länsisuunnassa Alavudentie, jonka ympärille asutus on sijoittunut 
(liite 6). 

Maastonmuodoiltaan alueen pohjoisosa Lahdenkylään asti on kaltevaa ja peltovaltais-
ta. Lahdenkylän eteläpuolisella alueella olevat maat ovat tasaisia, mutta puron varsi on 
pajuttunut koko matkalta, joka estää näkymän puron toiselle puolelle. Koko osa-alue 
on maanviljelyksen valloittamaa aluetta. Peltolohkot ovat kooltaan 0,3 – 5,5 hehtaarin 
väliltä. 

Kartoitettavia peltoja on 12 kappaletta. Pohjoisalueen pellot ovat profiililtaan niin kal-
tevia, että niille suojavyöhyke on erittäin tarpeellinen tai tarpeellinen. Alavudentien 
eteläpuoliset pellot ovat niin tasaisia, että ne eivät tarvitse suojavyöhykettä. Tulvaongel-
mia tällä osiolla ei ole. Pääosa kartoitetuista pelloista ovat nurmella, mutta alueella on 
myös viljanviljelyä, kesantoa ja ruokohelpiä.

Kuva 11. Housunluoman eteläosa (osa-alue 6) (MapInfo Professional 2006).

Kuva 11. Housunluoma halkoo Lahdenkylän kaltevia peltoja (Välisaari 2006).
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Maatalouden ympäristötuen 
erityistuki suojavyöhykkeille

Maatalouden ympäristötuen erityistukiehdot ovat muuttumassa. Keväälle 2007 on val-
mistumassa uudet erityistukien ehdot, mutta perusta tukiehdoissa pysyy samana. 

Suojavyöhykkeitä koskeva erityistukisopimus tehdään 5 tai 10 vuodeksi. Sopimus voi-
daan tehdä myös vuokralla oleville viljelysmaille, jos vuokrasopimus kestää vähintään 
erityistukisopimuksen ajan. Tuki on muilla kuin A- ja B-tukialueilla enintään 350 €/ha 
vuodessa. Tuen suuruus määräytyy perustamiseen ja hoitoon liittyvien kustannusten ja 
tulonmenetysten perusteella. (Maa- ja metsätalousministeriö 2007). Suojavyöhykkeel-
le saa LFA-tukea, jos niittojäte korjataan pellolta pois (Koskela 2007). Ympäristötuen 
perus- ja lisätoimenpiteiden tukea suojavyöhykkeelle ei makseta. 

Peltoa, jolle suojavyöhyketukea haetaan, tulee pystyä viljelemään normaaleilla maata-
louskoneilla. Tukea voi saada viljelijä tai puutarhatalouden harjoittaja. Tuen hakijan tai 
hänen puolisonsa on oltava sopimuksen edeltävän vuoden lopussa vähintään 18-vuotias, 
mutta alle 65-vuotias (Maa- ja metsätalousministeriö 2007). Erityistukea voi saada pel-
tolohkot, jotka ovat ympäristötuessa tukikelpoisia. Viljelijällä tulee olla hallinnassaan 
vähintään kolme hehtaaria tukikelpoista peltoa tai puoli hehtaaria puutarhakasvien vil-
jelyksessä olevaa peltoalaa.

Erityistukea haetaan TE-keskuksen maaseutuosastolta yleensä viimeistään huhtikuun 
lopussa. Hakemukseen liitetään suojavyöhykesuunnitelma, jossa kuvataan millainen, 
mihin ja miten suojavyöhyke aiotaan perustaa ja kuinka sitä on tarkoitus hoitaa. On 
tärkeää selostaa suojavyöhykkeen tarpeellisuus ja laskea aiheutuvat tulonmenetykset, 
alueen hoidosta kertyvät kustannukset. Suunnitelmaan liitetään tarpeelliset kartat ja 
suojavyöhykkeitä koskevat piirrokset. (Maa- ja metsätalousministeriö 2006, Pollari 
2004)
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Lopuksi

Yleissuunnitelman tarkoituksena on innostaa viljelijöitä perustamaan suojavyöhykkei-
tä Töysän Housunjärven, Housunluoman ja Akkojärven ympärille, lisätä viljelijöiden 
ympäristötietoutta sekä auttaa tilakohtaisten erityistukien haussa. Suunnitelmassa esi-
tetään kohteet, joille suojavyöhykkeen perustaminen vesiensuojelun kannalta on erit-
täin tarpeellista, tarpeellista tai suositeltavaa. 

Suojavyöhykkeiden perustaminen on vapaaehtoista. Suojavyöhykkeen perustaminen 
on helppoa eikä se vaadi investointeja tai erityisosaamista. Suojavyöhyke estää tehok-
kaasti ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Paras tulos vesiensuojelullisesti saa-
daan, kun suojavyöhykkeet muodostavat yhtenäisen, laajemman alueen. Vuonna 2006 
Töysän kunnassa on neljä voimassa olevaa suojavyöhykesopimusta.

Pelloilta vesistöihin kulkeutuvaa ravinnekuormitusta voidaan vähentää myös kostei-
koilla ja laskeutusaltailla, kalkkisuodin- ja säätösalaojituksella, jokivarsien sekä järven-
ratojen maisemanhoitokohteilla, perinnebiotooppialueilla ja luonnon monimuotoisuut-
ta ylläpitävillä alueilla. Näille kohteillekin on mahdollista hakea tukea TE-keskukselta. 
Hakuaika erityistukimuodoille on yleensä huhti-toukokuussa.

Erinomaisia kosteikko- tai laskeutusallaskohteita suunnitelma-alueelta ei löytynyt, 
mutta mahdollisia kohteita kannattaisi kuitenkin selvittää lisää. Akkojärven länsiran-
nalla laidunmaaksi kunnostettu vesijättömaa on alue, josta voisi käydä kartoittamassa 
tarkemmin sen kosteikkomahdollisuuksia. Maaperä laitumella on kosteaa ja soveltuisi 
kosteikoksi myös kokonsa puolesta. Järven pohjoisosassa, Suutalantien ja Akkojärven 
välissä, olevalle pellolle voisi olla mahdollista perustaa kosteikko tai laskeutusallas. Pel-
lolla on pieniä painanteita, joihin veden voisi johtaa. Vehkapuron ympäristössä puoles-
taan on keväisin tulvia ja alue on keväisin suosittu joutsenten levähdyspaikka. Mahdol-
linen kohde sijaitsee Suutalantien pohjoispuolella. 
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Osa-alue 1. Ranta-Hautala - Akonniemi

HUOM! Tässä yleissuunnitelmassa ei ole määritelty suojavyöhykkeiden leveyksiä.
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Osa-alue 2. Ahopelto – Ala-Haveri

HUOM! Tässä yleissuunnitelmassa ei ole määritelty suojavyöhykkeiden leveyksiä.
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HUOM! Tässä yleissuunnitelmassa ei ole määritelty suojavyöhykkeiden leveyksiä.

Osa-alue 3. Jokilahti
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HUOM! Tässä yleissuunnitelmassa ei ole määritelty suojavyöhykkeiden leveyksiä.

Osa-alue 4. Mantila - Ruuhela 
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HUOM! Tässä yleissuunnitelmassa ei ole määritelty suojavyöhykkeiden leveyksiä.

Osa-alue 5. Ruuhela - Haankallio
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HUOM! Tässä yleissuunnitelmassa ei ole määritelty suojavyöhykkeiden leveyksiä.

Osa-alue 6. Lahdenkylä
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Akkojärven ja Housunjärven hajakuormitusselvitys ja 
suojavyöhykeyleissuunnitelma olivat osa Alavuden ja Töysän 
vesistöhanketta. Hankkeessa laadittiin Töysän kunnassa 
sijaitseville Akkojärven ja Housunjärven valuma-alueille 
hajakuormitusselvitys, jossa tavoitteena oli selvittää valuma-
alueen hajakuormituslähteet sekä selvittää millä keinoin 
kuormitusta voidaan vähentää. Suojavyöhykeyleissuunnitelma-
alueeseen kuuluivat Akko- ja Housunjärven lisäksi Housunluoma. 
Suojavyöhykeyleissuunnitelman avulla aktivoidaan viljelijöitä 
suojavyöhykkeiden perustamiseen. 

Alavuden ja Töysän vesistöhanke toteutettiin vuosina 2006 - 2008. 
Hankkeen rahoittajatahot olivat Euroopan aluekehitysrahasto, 
Alavuden kaupunki, Töysän kunta, Etelä-Pohjanmaan 
Metsäkeskus ja Länsi-Suomen ympäristökeskus. Lisäksi 
ohjausryhmään kuuluivat Alavuden ja Töysän osakaskunnat.
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