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1 Johdanto 

Lopen kunnan alueella Tevännön kylässä sijaitseva Ollinjoki (Teväntöjoki) on noin 1,6 

kilometriä pitkä joki, joka virtaa Sakarasta Teväntöön. Joki kuuluu Karjaanjoen 

vesistöalueeseen. Ollinjoki on paikoitellen umpeenkasvanut, mikä heikentää sen 

virkistyskäyttömahdollisuuksia ja on aiheuttanut huolta paikallisissa asukkaissa sekä 

maanomistajissa. Tämän vuoksi keväällä 2021 tehdyn selvitystyön pohjalta on luotu tämä 

raportti ja siitä tiivistetty tiekartta suositukseksi Ollinjoen alueen kestävälle vesistökäytölle. 

Projektin on toteuttanut Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat 

(YSKE19), ja sen tilaajana toimii Tevännön osakaskunta sekä Hämeen ELY-keskus. Projektin 

toimeksiantona osakaskunta halusi selvittää joen nykyisen ekologisen tilan ja saada 

ehdotuksia toimenpiteistä joen tilan parantamiseksi. Apuna projektin teossa ovat olleet 

Lammin biologinen asema (näytteenotto), Vanajavesikeskus, AVI, kyläyhdistys Pilpalan kylät 

ry, kansallisarkistot ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos sekä Lopen kunta. 

Raportti koostuu karkeasti neljästä eri osa-alueesta, joihin opiskelijat perehtyivät tiimeittäin. 

Osa-alueet jakautuvat historiaan ja rakennettuun ympäristöön, maatalouteen, 

metsätalouteen sekä joen ekologiseen tilaan ja alueen hydrologiaan. Lisäksi yksi 

opiskelijatiimi vastasi materiaalin taitosta ja oikoluvusta. Projektin aikana selvitettiin 

Ollinjokeen laskevat ojat ja niiden valuma-alueet. Valuma-alueiden maankäyttöä selvitettiin, 

jotta jokea kuormittavat tekijät tunnistettaisiin. Selvitystyön aikana Ollinjoen valuma-

alueelle tehtiin maastokäyntejä sekä otettiin alueelta vesinäytteitä. Myös paikkatietoa 

hyödynnettiin runsaasti selvitystyön tukena. Raportin loppuun on koostettu toimenpide-

ehdotuksia kunnostustoimista sekä joen ekologisen tilan että virkistyskäytön parantamiseksi. 

Näin Tevännön osakaskunta saa konkreettisia suuntaviivoja Ollinjoen kunnostustöille. Tämän 

raportin tarkoituksena on tukea hankehakemusten toteuttamista ja rahoituksen saamista 

kunnostustöitä varten. 
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2 Terminologia 

Aggregaatit Maan murujen muodostumista. Sienet tärkeimpiä isompien 

partikkeleiden muodostumisessa (makroaggregaatit yli 250 µm) ja 

bakteerit pienten partikkelin muodostumisessa (mikroaggregaatit 

alle 250 µm). (Heinonsalo & Karhu, n.d.)  

Eroosio  Veden, tuulen, jäätikön, aallokon tms. aiheuttama maa-ainesten 

irtautuminen ja poiskulkeutuminen. (Tieteen termipankki, 2014.) 

Kerääjäkasvi   Kasvi, jonka juuristo ja maanpäällinen osa lisäävät maahan 

orgaanista massaa biologiselle aktiivisuudelle. Lisäksi kasvi sitoo 

varsinaiselta  viljelykasvilta käyttämättä jääneet ravinteet ja 

maasta muutoin vapautuvat ravinteet. (Keski-Uudenmaan 

  ympäristökeskus, 2019.) 

Kokonaisfosfori Kokonaisfosforipitoisuus kertoo vedessä olevan fosforin 

kokonaismäärän eli sekä eliöihin ja maahiukkasiin sitoutuneen 

että veteen liuenneessa muodossa olevan fosforin. (Oravainen, 

1999; Ymparisto.fi, n.d.) 

Kokonaistyppi Kokonaistyppi ilmoittaa veden kokonaistyppipitoisuuden. Siihen 

sisältyvät kaikki typen eri esiintymismuodot, esimerkiksi 

orgaaninen typpi ja epäorgaaniset muodot. (Oravainen, 1999) 

Perkaus Perkaus tehdään matalan veden aikaan poistaen kasvillisuutta ja 

kiviä sekä räjäyttämällä vedenalaisia kallioita. Vesiväyliä 

syvennetään ja merkitään erilaisia työvälineitä käyttäen. Ennen 

perkausta alue raivataan. (Pakkanen, 2015, s.368, 388, 389, 392) 

Piennar Piennar on yhden metrin levyinen kaista ojien molemmin puolin, 

ellei sitä ole määrätty leveämmäksi tai maan laatu vaadi 

leveämpää piennarta. (Vesilaki 587/2011)  

Sameus Veden sameuteen vaikuttavat vedessä olevan maa-aineksen, 

humuksen ja levien määrä. Veden sameutta kuvataan 
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sameusarvolla, jonka yksikkö on FTU (Formazin Turbitidy Units). 

Kirkkaassa vedessä sameus on pienempi kuin 1,0 FTU. 

(Ymparisto.fi, n.d.; Oravainen, 1999)   

Saneerauskasvi Kasvi, joka torjuu tuholaisia, kasvitauteja, parantavat  

  maan rakennetta ja toimii kerääjäkasvina. (Keski-Uudenmaan 

  ympäristökeskus, 2019.) 

Suojakaista  Suojakaista on 3–10 metrin leveä alue pellon ja vesistön välissä. 

Ympäristösitoumuksessa olevan henkilön tulee noudattaa tätä 

ohjetta tilanteen vaatiessa. (Ruokavirasto, 2020.) 

Valtaoja  Kaivettu avouoma, jonka tarkoituksena on kerätä kuivatusalueen 

piiri-, sarka- ja salaojista sekä yläpuoliselta valuma-alueelta 

tulevat vedet ja johtaa ne pois kuivatusalueelta. (Ruokavirasto, 

2021.) 

Vieraslaji  Kasvi, eläin tai muu eliölaji, joka on siirtynyt ihmisen 

myötävaikutuksella luontaisten leviämisesteiden (esim. meri, 

vuoristo, manner) yli. Haitallinen vieraslaji uhkaa luonnon 

monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita 

syrjäyttämällä alkuperäislajistoa tai elinympäristöä. (Vieraslajit.fi, 

n.d.) 

Virtaama  Vesimäärä, joka virtaa tietyssä aikayksikössä jonkin vesistöalueen, 

putken tai uoman poikkileikkauksen läpi. Yksikköjä esimerkiksi 

m3/s ja m3/vrk. (VESI.fi, n.d.) 
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3 Valuma-alueen esittely 

Ollinjoen valuma-alue on kooltaan noin 132,42 neliökilometriä. Kuvassa 1 nähdään sen 

lisäksi myös pienempi vesiuomien yhteinen valuma-alue. Kuvassa 2 vesiuomien yhteinen 

valuma-alue lähempää kuvattuna. Ollinjoki on merkitty kuviin sinisellä. Valuma-alueet 

digitoitiin QGIS-sovelluksessa, ja rajauksessa käytettiin apuna Metsäkeskuksen sekä SYKE:n 

valuma-aluerajaustyökaluja. Kuva 1 havainnollistaa hyvin Ollinjoen kokoa, kun sitä verrataan 

koko valuma-alueeseen.  

Kuva 1. Kartta Ollinjoen valuma-alueesta sekä pienemmästä vesiuomien yhteisestä valuma-

alueesta. (Maanmittauslaitos, n.d.-a; Metsäkeskus, n.d.-a.; Syke, n.d.-a) 
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Kuva 2. Kartta Ollinjoen vesiuomien muodostamasta yhteisestä valuma-alueesta. 

(Maanmittauslaitos, n.d.-a; Metsäkeskus n.d.-a) 

 

 

Vesiuomien yhteinen valuma-alue (kuva 2) rajattiin Ollinjokeen laskevista ojista (kuva 3). 

Ojien valuma-alueet määritettiin Metsäkeskuksen valuma-aluerajaustyökalun avulla. Kuvassa 

3 on viiden ojan valuma-alueet sekä niiden pinta-alat. 
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Kuva 3. Viiden Ollinjokeen laskevan ojan valuma-alueet Metsäkeskuksen työkalulla rajattuna. 

Pinta-alat on esitetty neliömetreinä valuma-alueiden sisällä. (Maanmittauslaitos, n.d.-a; 

Metsäkeskus, n.d.-a) 

 

Kuvassa 4 on kuvattuna Ollinjoen valuma-alueen maankäyttöä ja lähteenä siinä on käytetty 

SYKE:n avointa Corine maanpeite 2018 -vektoriaineistoa. Kyseessä on vektoriaineisto, jonka 

tarkkuus on 25 hehtaaria. Vastaavasta rasteriaineistosta tehtyyn karttaan verrattuna tämä ei 

ole yhtä tarkka, sillä esimerkiksi rakennettu ympäristö kuten tiet ja asutukset eivät näy 
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niiden pienen koon vuoksi. Tämän kartan perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 

huomattavan suuri osa valuma-alueesta on metsää. 

Kuva 4. Kartta Ollinjoen valuma-alueen maankäytöstä vektoriaineistona. (Maanmittauslaitos, 

n.d.-a; Syke, n.d.-a; Syke, n.d.-b) 

 

 

Kuvassa 5 on kuvattuna ympyrädiagrammilla Ollinjoen valuma-alueen maankäyttöä 

tarkemmin. Lähteenä siinä on käytetty SYKE:n avointa Corine maanpeite 2012- 

vektoriaineistoa. Metsiä Ollinjoen valuma-alueella on yhteensä 76,1 %:a, josta sulkeutuneita 

metsiä on eniten (65,8 %:a). Sisävesien osuus (16,2 %) muodostaa myös suuren osan valuma-

alueesta. Peltojen osuus (3 %) on alueellisesti pieni, mutta sijoittuneena vesistöjen 

läheisyyteen (katso kuva 4) niiden merkitys kasvaa vesistökuormittajana. Virkistys- ja vapaa-

ajan toimintaan aluetta on käytetty 1,6 %: a. Teollisuuden, palveluiden ja liikenteen 

maankäyttö jää alle yhden prosentin (0,9). 
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Kuva 5. Maankäyttö Ollinjoen valuma-alueella ympyrädiagrammilla kuvattuna. (Syke, n.d.-b) 

 

4 Rahoitus 

Vesistön kunnostuksen rahoitus ei välttämättä tule vain yhdestä lähteestä, vaan se voi 

olla eri rahoitusmuotojen yhdistelmä. Kunta voi osallistua hankkeisiin myös virkatyöllä tai 

tarjoamalla esimerkiksi mittauspalveluita tai materiaaleja, jos sillä ei ole mahdollisuutta 

osallistua rahoitukseen suoraa. Valtion avustusta haetaan paikalliselta ELY-keskukselta. 

Tukea haetaan yleensä loppuvuodesta ja se myönnetään seuraavalle vuodelle. (Vauhtia 

vesienhoitoon, n.d.) Vaikuta vesiin sivusto kerää ajankohtaisia rahoitushakuja osoitteessa 

www.rahatpintaan.fi. Rahoitusmahdollisuudet ovat listattuna teemoittain. Lisäksi sivustolta 
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voi etsiä kumppaneita toteutukseen. Sivuston ovat toteuttaneet Uudenmaan ELY-keskus, 

ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus osana vesien- ja merenhoidon 

viestintää. Sivustoa kannattaa pitää tulevaisuudessa aktiivisessa seurannassa. (Vaikuta 

vesistöön, n.d.)  

 Valtion avustus  

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden 

avustamisesta 714/2015 määrittelee edellytyksiä ja tavoitteita, millä perusteella avustusta 

voi hakea. Avustettavan hankkeen tulee esimerkiksi edistää vesistön ja muiden pintavesien 

monipuolista ja kestävää käyttöä tai edistää vesistön ja muiden pintavesien hyvän tilan 

saavuttamista ja ylläpitämistä tai edistää vesiluonnon monimuotoisuutta. Hyväksyttäviä 

kustannuksia ovat esimerkiksi suunnittelu- ja toteutuskustannukset, toteutumiseksi 

vaadittavista luvista ja muista perittävistä maksuista johtuvat kustannukset sekä hankkeen 

toteutumiseen osallistuvien tahojen järjestäytyminen. Avustuksen suuruus voi olla enintään 

50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kustannuksiin voidaan sisällyttää esimerkiksi 

talkootyötä. Haettavista avustuksista ilmoittaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Hakemukseen on liitettävä hankesuunnitelma, jossa tulee esille kustannusarvio, 

rahoitussuunnitelma, toteuttamisaikataulu sekä tarpeelliset selvitykset siitä, että avustuksen 

myöntämisen edellytykset täyttyvät. (Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön 

käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta 714/2015) Avustusta voidaan 

myöntää oikeushenkilöille, eli myös yhteisöille ja osakaskunnille. (ELY-keskus, n.d.-b)   

Muita avustuksia, joita mahdollisesti voisi soveltaa Ollinjoen alueella melontareitin 

suunnittelussa ja toteutuksessa ovat kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja 

kehittämisavustus. (ELY-keskus, n.d.-c)  
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 Kemera-tuki eli kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki  

Kemera-tukia myönnetään yksityiselle metsänomistajalle. Kemera-tukea haetaan 

ennakkoon. Jotkin toimenpiteet (kuten taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän 

hoidon työt) voi aloittaa heti kun hakemus on jätetty, mutta esimerkiksi suometsien hoidon 

voi aloittaa vasta rahoituspäätöksen jälkeen. Tehdyistä töistä tulee tehdä toteutusilmoitus 

Metsäkeskukselle. Haetut tuet maksetaan toteutusilmoituksen perusteella. Kemera-tuki on 

verollista tuloa. (Metsäkeskus, n.d.-b)  

Kemeran ympäristötukea voidaan myöntää, jos metsien hoitoon tai käyttöön liittyvissä 

toimenpiteissä otetaan huomioon metsän biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen, 

luonnonhoito tai metsien muu kuin puuntuotannollinen käyttö. 

Tärkein valintakriteeri ympäristötukikohteelle on kohteen ekologinen laatu eli metsien 

monimuotoisuudelle arvokkaat rakennepiirteet kuten puuston ja vesitalouden 

luonnontilaisuus sekä lahopuusto. Lisäarvoa tuo esimerkiksi suojeltujen lajien esiintyminen 

alueella.  Muun muassa pienvesien lähimetsät ovat melko yleisiä ympäristötukisopimusten 

elinympäristöjä. (Metsäkeskus, n.d.-c)  

Kemeran suometsätaloustukea myönnetään turvemaille, joilla puun kasvun toivotaan 

lisääntyvän. Tukea haettaville maille on oltava vesiensuojelusuunnitelma. Ojastot, ojien 

kunnossapito, piennartiet ja vesiensuojelurakenteet lasketaan osaksi suometsätalousalueen 

kustannuksia. (Metsäkeskus, n.d.-d)  

 Helmi-elinympäristöohjelma  

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon 

monimuotoisuutta ja turvaa ekosysteemipalveluja. Ohjelmalla myös hillitään 

ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. Helmi-ohjelma muun muassa suojelee 

ja ennallistaa soita sekä hoitaa ja kunnostaa pienvesiä ja rantaluontoa. 

(Ympäristöministeriö, n.d.-a)  
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 EU LIFE-hanke  

LIFE-rahoitusta voi hakea EU:ssa rekisteröity oikeushenkilö eli esimerkiksi yritykset, 

tutkimuslaitokset, julkishallinnon organisaatiot ja järjestöt. LIFE-rahoituksen haku tapahtuu 

kerran vuodessa, Ympäristö-alaohjelman haku avautuu huhtikuussa ja 

sulkeutuu kesäkuussa. LIFE-luontohankkeiden tulee keskittyä EU:n luonto- ja lintudirektiivin 

ja luonnon monimuotoisuushankkeiden, sekä EU:n biodiversiteettistrategian 

täytäntöönpanoon tähtääviin toimiin. (Ympäristöministeriö, n.d.-b) Ollinjoki yksinään on 

melko pieni hanke osallistumaan tähän, mutta mikäli valuma-alueella toteutetaan muita 

LIFE-hankkeita Ollinjoen alue voisi osallistua niihin. 

 METSO-tuet  

METSO-ohjelmalla voidaan vähentää metsätaloudesta aiheutuvaa kuormitusta ja 

mahdollisesti myös lisätä alueellista elinvoimaisuutta monimuotoisen luonnon 

virkistysmahdollisuuksia hyödyntämällä. METSO-ohjelmalla pyritään turvaamaan 

luontoarvojen suotuisa kehitys, kohentamaan talousmetsien luonnonhoitoa ja parantamaan 

suojelualueverkostoa. Metsänomistajilla on mahdollisuus saada taloudellista korvausta 

menetetyistä puunmyyntituloista, jos he tarjoavat metsiään mukaan ohjelmaan. Ohjelmaan 

mukaan otettavan metsän arviointi pohjautuu luonnontieteellisiin valintaperusteisiin ja sen 

toteuttaa asiantuntija paikan päällä. Kriteerinä on esimerkiksi luonnon monimuotoisuudelle 

tärkeät rakennepiirteet. (MTK, n.d.-a) METSO-ohjelmaan osallistuminen on erityisen 

kannattavaa puunkorjuulle hankalissa ja kalliissa kohteissa, esimerkiksi suosaarekkeissa, 

jotka ovat olleet pitkään käsittelemättä (Vanhatalo, Väisänen, Joensuu, & Sved ym., 2015, s. 

76).   

METSO-ohjelman suojelun tavoitteena on ympäristöministeriön osalta 96 000 hehtaaria 

arvokkaita metsäalueita vuoteen 2025 mennessä, josta noin 80 % on toteutunut lokakuussa 

2020. Vuoden 2021 luonnonsuojelun määrärahataso mahdollistaa tavoitteeksi noin 5 000 

hehtaaria vuodessa. Tähän tarkoitukseen varataan määrärahaa vuonna 2021 vajaat 30 

miljoonaa euroa. (Ympäristöministeriö, 2020) METSO-ohjelmassa metsänomistajalle tehdään 

korvauslaskelma. Metsänomistaja tekee lopullisen päätöksen vasta tämän 
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saatuaan. Sopimusmuoto vaikuttaa korvauksen määrään. Määräaikaisesta, 10 vuoden 

suojelusta maksetaan yleensä kolmasosa puuston hakkuuarvosta. Määräaikaisesta 

suojelusta saatava tuki on veronalaista. Suojelun ollessa pysyvää korvaus 

lasketaan puutavaralajeittaisista keskikantohinnoista kokonaisarvon korjaus huomioon 

ottaen. Kohteen voi myös myydä valtiolle, jolloin hakkuuarvon lisäksi myös 

maasta maksetaan pieni korvaus. Suojelun ollessa pysyvää tai määräaikaista 20 vuoden 

ajan on suojelusta saatava tuki verotonta. (Puukila, 2019)  

 

5 Historia 

Ollinjoen alueen historiatietoja ei ole verkosta paljoa saatavilla, joten tutkimusta varten sitä 

on etsitty myös Kansallisarkistosta. Tämän lisäksi on saatu otteita alueesta kertovista 

kirjoista sekä haastateltu asukkaita. 

 

Ollinjoen historian ja rakennetun ympäristön tutkimuksissa nousi esille useita eri nimiä 

samoille paikoille. Eri nimet juontanevat juurensa eri ajanjaksoille, mutta jäävät elämään eri 

tavoin, kertojasta riippuen. Mahdollinen selitys tähän on myös karttojen huomattava 

epätarkkuus verrattuna nykyiseen karttatekniikkaan. Ollinjoesta käytetään usein nimitystä 

Teväntöjoki. Teväntöjärvi puolestaan tuntee myös nimet Tevännän järvi sekä Tevännön järvi. 

Suurimmat tilat, Yli-Ollila ja Ali-Ollila ovat vaihtaneet paikkaa ja kartoista riippuen välillä jopa 

keskenään. 
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 Historiatutkimuksen aikajana 

Ollinjoen alueen historiaa vesistöjen osalta on tarkasteltu noin sata vuotta taaksepäin, sillä 

selvitysten mukaan suurimmat nykyiseen Ollinjokeen vaikuttavat toimenpiteet on tehty tällä 

aikavälillä. Tällä ajanjaksolla on laskettu järvien pintoja sekä perattu jokea ja muokattu 

patoa. Maankäytön muutoshistoriaa käsitellään pidemmällä aikajanalla ja sen suurimpia 

muutoksia ovat peltojen väistyminen asutuksen ja metsien tieltä. Lopen peruna on 

todennäköisesti lähes kaikille tuttu käsite ja perunaa viljelläänkin muutoksesta huolimatta 

paljon, myös Ollinjoen varrella. 

5.1.1 Ollinjoen historia 

Suurin osa Suomen jokivesistöistä on padottu ja perattu ihmisen omaan käyttöön sopiviksi, 

näin myös Ollinjoen osalta. Joen muokkaaminen vaikuttaa sen ekosysteemiin, hydrologiaan 

ja laatuun. Pienvedet, muun muassa joet ovat uhanalaistuneet erityisesti Etelä-Suomessa. 

(Pursiainen, 2019; Ymparisto.fi, 2021) 

 

Teväntö- ja Sinerväjärven laskua ja Laanajoen, nykyinen Lahnaoja, perkausta varten 

pituusprofiiliin vuonna 1902 kuvat piirrettiin ja suunnitelmat tehtiin hyvissä ajoin ennen 

toimenpidettä. (Liitteet 1–2) Tässä yhteydessä kuvattiin myös osa Teväntöjoesta. 

Teväntöjoen vaaitus tehtiin heinäkuussa 1902 ja sen suoritti Hemström (kuva 6). Syvyyksien 

lisäksi kuvissa on nähtävissä, että pohja on ollut hiekkaa ja savipohjaa. (Liitteet 3–8) (KA 

HML, Ed:578, Hemström 1902)  
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Kuva 6. Ollinjoki, tässä Teväntöjoki nimellä, on osa Pilpalan yläpuolista vesijaksoa. (KA HML, 

Ed:578, Hemström 1902) 

 

 

Teväntö- ja Sinerväjärven järvenlaskuhanke sekä Laanajoen perkaus tehtiin vuosina 1907–

1911. Pilpalan kosken patokynnyksen laskemisen tarkoituksena oli patokynnyksen 

alentaminen niin, että Teväntö- ja Sinerväjärven pinta laskee.  Teväntöjärven pinnanlasku oli 

0,4 metriä ja Sinerväjärven 0,57 metriä.  Hankkeen puuhamiehinä olivat tilanomistajat Lopen 

pitäjästä Hunsalan ja Tevännön kylistä (Aleksander Heikkilä, Oskar Terri, August Yli-Ollila, 

Aleksander Ali-Ollila ja Juho Paatisto). Suunnitelman teki maanviljelysinsinööri G. M. Von 

Essen, ja sen tarkisti piiri-insinööri Emil Graffe. Ajankuvaan kuuluvan ja asianmukaisen 

katselmuksen alueella teki vanhempi insinööri Alfred Wulff.  (KA HML, Ed:578, Päätös No 605 

14.4.1912) Ennen järvenlaskuhanketta Teväntöjärven pinta-ala oli 45 hehtaaria. Vuoden 

1875 kartassa näkyy, että järven pinta-ala on ollut 50,3 hehtaaria (kuva 7). (Vanhat kartat, 

n.d.). Nykyään Teväntöjärvi on kooltaan noin 40 hehtaaria (Ranta, n.d.). Teväntöjärveen 
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laskee Ollinjoki (Teväntöjoki), joka saa alkunsa Sakara nimisestä järvestä. Kuvassa 7 Ollinjoki 

on järven pohjoisosan läntisin haara, joka on kuvattu sinisenä viivana. 

Kuva 7. Tevännän järvi ja sen lähiseutu vuonna 1874 (Vanhat kartat, n.d.). Kuvassa näkyy 

vielä uittoja varten tehty Saarenravi, joka on Teväntöjärvestä Sinerväjärveen laskeva lyhyt ja 

suora yhteys. (Nummela, 2021) 

 

Teväntöjärven pinnan laskeminen aiheutti hetkellisen tulvan, jonka arvioitiin kestävän 20 

vuorokautta. Hetkellisen tulvan arviotiin olevan merkityksettömän pieni alempiin vesistöihin 

nähden. Vaikutuksia ylempään vesistöön raportissa ei pohdita lainkaan. (KA HML, Ed:578, 

Päätös No 605 14.4.1912) 

 

Nykykartastossa ei ole nimetty Teväntöjärven lasku-uomia. Järvenlasku ja perkaushankkeen 

asiakirjassa kerrotaan, että Teväntöjärvestä laskee noin 0,3 kilometrin pituinen Paatistonjoki 

Sinerväjärveen, josta jatkaa 0,3 kilometrin pituinen Wääräjoki 4 hehtaarin kokoiseen 

Näkyväjärveen. Asiakirjassa ei selvitetä koko Pohjanlahteen päätyvää uomastoa, mutta 

tuodaan erikseen ilmi, että virta päätyy Pyhäjärveen Karkkilan viereen, jossa toimi Högforsin 
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tehdas. Pyhäjärvestä vesireitti jatkui Haujärveen, Hiidenveteen, Lohjan järveen sekä Karjan 

joen kautta Pohjanlahteen. Teväntöjärveen kerrotaan vettä tulevan vain Teväntöjoen kautta 

Sakarasta, Puneliasta ja Kerittyjärvestä sekä Laanajoen kautta Laanasta, Tarsamasta ja 

muista pienemmistä järvistä. (KA HML, Ed:578, Päätös No 605 14.4.1912) Asiakirjoissa olevat 

Laanajärvi ja Laanajoki ovat ilmeisesti nykyiset Lahnalampi ja Lahnaoja. Karttakuvassa (kuva 

7) näkyy joen kaksi reheväkasvustoista haaraa, jotka lähtevät Lahnalammesta. Ollinjoen ja 

Lahnajoen välinen maasto on kuvattu kartassa vetisenä maana. Laanajoen pituudeksi 

kerrotaan 1 355 metriä ja sen vedenkokoamisalueeksi ilmoitettiin 2 000 hehtaaria (KA HML, 

Ed:578, Päätös No 605 14.4.1912). 

 

Högforsin erikseen mainitseminen saattaa viitata siihen, että myös Ollinjokea pitkin uitettiin 

puutavaraa. Puutavara uitettiin tehtaille vesistöjä pitkin (Pakkanen, 2015, s. 66) ja ruukilla 

aloitettiin 1893 puuhiokkeen ja pahvilaatikoiden valmistaminen (Senkka, n.d.). 

 

Ollinjoen varrella olevista tiloista yksi vanhimmista on Yli-Ollilan tila (Harrinkari, 2021). Yli-

Ollilan ja Ali-Ollilan tilat ovat muuttaneet Tevännön järven puolelta Ollinjoelle vuonna 1922. 

(Kansalliskirjasto, n.d.) (liite 9) Fanny Yli-Ollila muistelee kirjassa ”Lopen uupumattomia, 

veräjiltä Pikiteille” nuorisoliiton retkeä, jolloin kalasaaliina Ollin ruokapöydässä oli komea 

ankerias. (Airola, 2003, s. 173) Ankeriaita muisteli myös vuonna 1944 syntynyt Olli 

Harrinkari, joka on nykyään kesämökkiläinen lähellä Ollinjoen rantaa Ollinkosken 

yläpuolisella osuudella. Hän kertoo saaneensa Sakarasta ankeriaan katiskaansa joskus 40- tai 

50-luvulla ja ankeriaita nousi myös kuuleman mukaan aikoinaan mökin rantapellolle. (O. 

Harrinkari, henkilökohtainen tiedonanto, 8.4.2021) 

 

Fanny ja hänen miehensä Viljo Yli-Ollila muistelevat kuinka piha oli täynnä vilinää ja saunojia, 

kun 1910-luvun uitot eivät onnistuneet Teväntöjärven suunnalta puhaltaneen tuulen takia. 

Myös leipää tehtiin hikipäässä uittomiesten muonaksi. Tuohon aikaa rakennettiin 

Ollinkoskelle ensimmäinen silta, jonka yli pääsi hevosella. Ennen tätä kohdalla oli pelkästään 

pari ylimenolankkua. Ollinkosken kohdalla tehtyjen uittoperkausten ansiosta muodostui 

sillan kohdalle putous ja Ollin isäntä rakensi sillan kohdalle myllyn. (Airola, 2003, ss. 174–

175) 
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Uittojen vähentyessä 1930-luvulle tultaessa alkoivat maanviljelijät raivata Ollinkosken 

kivikkoa. Tämä helpotti tulvien poistumista nopeammin alavilta peltomailta. Perkauksen 

ansiosta nopeammin virtaava koski sai paikalliset rakentamaan putoukseen vesipyörän, joka 

tuotti sähköä turbiinilla. Sähköä saivat joen varren Ollin, Ahlqvistin, Aromäen, Aittoniemen ja 

Korvenojan taloudet. Tuotanto loppui syksyllä 1944, kun Karkkilan kauppalan Sähkölaitos 

tavoitti myös Tevännön. (Airola, 2003, ss. 174–175) 

 

Harrinkari (henkilökohtainen tiedonanto, 8.4.2021) muistelee myös tätä ”huojuvaa sähköä”, 

jota isäntä myi muille. Hänen muistonsa on se, että kun ison talon isäntä lähti lypsylle 100 

voltin lypsykoneellaan, niin sähköä ei riittänytkään kaikille. Heillä luovuttiinkin sähköstä ja 

siirryttiin kaasuvaloihin. Uitoista hän toteaa, että alueella oli Kymi-yhtiön metsiä.  

 

Jo 1960-luvulla aloitettiin valmistelu juomavedensaannin turvaamiseksi Helsingissä. Tuolloin 

sovittiin Keritty, Punelia ja Sakara järvien säännöstelytoimista. Tässä yhteydessä rakennettiin 

säännöstelypatoja ja oiottiin järvien välisiä jokia. 1970-luvulla Ollinjoki koki täydellisen 

muutoksen, kun sen yläjuoksu ruopattiin suoremmaksi ja sitä levennettiin, mikä helpotti 

veneen käyttöä joella. Näyttävimmät patorakennelmat tehtiin Ollinjokeen ja samassa 

yhteydessä tehtiin vanhan sillan tilalle tukeva betonisilta Helsingin kaupungin vesilaitoksen 

alkaessa juoksuttamaan vettä Karjaanjoen yläjuoksun järvistä. (Airola, 2003, s. 377–379, 383) 
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Kuva 8. Ollinjoen uoma vuonna 1958 ja vuonna 1979. Kuvat ennen ja jälkeen perkauksen.  

(Vanhat kartat, n.d.) 

   

Sakaran säännöstelypato poistettiin vuonna 1996 ja jokea muokattiin ajan vaatimusten 

mukaiseksi, jolloin virtaama tasaantui. Kohdalle saatiin myös iloisesti virtaava koski noin 

metrin pudotuksella. Ollinjoen entisöintiä tukivat rahallisesti Tevännön osakaskunta, Lopen 

kunta, Hämeen Ympäristöpiiri sekä Helsingin Vesi ja Länsi-Suomen vesioikeus. (Airola, 2003, 

s. 176) 

Punelian ja Sakaran vedenkorkeudesta kirjanpitoa teki yli 32 vuoden ajan Airolan kauppias, 

Kalevi Airola. Raportit lähtivät viikoittain Helsingin kaupungin vesilaitokselle. Sittemmin 

Keritty on palautettu luonnontilaan 1992 ja Sakara 1996. Airola (2003) kertoo kirjassaan 

”Lopen uupumattomia, veräjiltä Pikiteille”, että järvien säännöstelystä on ollut etua alueen 

asukkaille ja kesäasutukselle, sillä luontainen järven vaihteluväli on hiponut lähelle metriä. 

Säännöstelyllä järven pinta on kesäaikoina elänyt vain 30–50 senttimetriä.  Airolan mukaan 

joki on aikoinaan ruopattu mallikkaaseen kuntoon, säännöstelyn toteuttajien kustannuksella. 

(Airola, 2003, s. 377–379, 383) 
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 Maankäytön historiaa 

Valuma-alueen maankäytön muutoksista esimerkiksi rakentaminen sekä maa- ja 

metsätalous vaikuttavat vesistöjen laatuun. Virtavedet ovat monipuolisia ekosysteemeitä. 

Niille on ominaista veden yksisuuntainen virtaus ja suora yhteys niitä ympäröivään valuma-

alueeseen. (Pursiainen, 2019, s. 3) 

 

Ollinjoen isolla valuma-alueella pellot ovat vähentyneet 1960-luvun jälkeen metsien ja 

asutuksen tieltä (Vanhat kartat, n.d.). (Kuvat 9, 10) Lopella karjatilat ovat vähentyneet 1970-

luvun jälkeen 200–300 kappaleesta kahteenkymmeneen kappaleeseen (A. Pöysti, 

henkilökohtainen tiedonanto, 22.4.2021). Ollinjoen varrella kasvatetaan perunaa niin kuin 

koko Hämeessä hyvien kasvuolosuhteiden vuoksi. Lopen peruna on jo käsite, sitä on 

kasvatettu jo 1770-luvulta lähtien. (Lopen kunta, n.d.) Ison valuma-alueen tiestö on 

huomattavasti lisääntynyt ja parantunut 1960-luvun jälkeen. (Vanhat kartat, n.d.)  Tevännön 

alueen kartoissa näkyy asutusta jo vuonna 1874. Kiinteistöjen määrä on lisääntynyt tuosta, 

varsinkin kesämökkien määrä Ollinjoen läheisyydessä on noussut. (Vanhat kartat, n.d.)  

Kuva 9. Maankäytön muutokset vuodesta 1958 nykypäivään. Kuvassa vuosi 1958. (Vanhat 

kartat, n.d.) 
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Kuva 10. Maankäytön muutokset vuodesta 1958 nykypäivään. Kuvassa tilanne nyt. (Vanhat 

kartat, n.d.) 

 

Ollinjoen ylä- ja alajuoksulla on tapahtunut merkittävä muutos asutuksen määrän kasvussa 

1960-luvun jälkeen. Osa asuinkiinteistöistä on mahdollisesti muutettu loma-asuntokäyttöön.  

Ollinjoen oikealla yläjuoksulla on ollut peltoa, mutta se on vaiheittain syrjäytetty asutuksen 

tieltä nykypäivään tullessa. Nykyinen Ali-Ollin tila on ennen ollut peltomaata, tällä hetkellä se 

on metsäistä aluetta. Ollinjoen itäisellä puolella on vuoden 1987 jälkeen hakattu metsää ja 

siellä on tällä hetkellä avoin metsämaa, joka on ojitettu entinen suo. Metsäalueen itäistä 

osaa ei ole ojitettu vielä vuonna 1958, vaan ojitukset on tehty osissa ja vaiheittain sen 

jälkeen. Alueen koillisosa on muutettu pelloksi vuoden 1987 jälkeen. Ollinjoen luoteisosassa 

on ollut metsää ja nykyisin se on avointa metsämaata. Tevännön alueella on muutamia 

niittyjä ja yksi aivan Ollinjoen alajuoksulla, Teväntö järven rannalla. (Vanhat kartat, n.d.) 
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6 Rakennettu ympäristö 

Ollinjoen valuma-alueella rakennettua ympäristöä on noin kolme prosenttia valuma-alueen 

pinta-alasta. Rakennettu ympäristö pitää sisällään muun muassa asuinalueet, teollisuuden 

palveluiden- ja liikenteen alueet, sekä virkistys- ja vapaa-ajan toiminta-alueet. Muutoksia 

tällä sektorilla suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon uusimman maakuntakaavan sisältö. 

 Tulevaisuuden maankäyttösuunnitelmat 

Maankäyttö- ja rakennuslaki säätelee maankäytön suunnittelua. Muutoksia tehtäessä, 

kuultavia osapuolia ovat valtio, kunnat, asukkaat, osalliset ja maanomistajat. Maakuntakaava 

on maakunnan liiton laatima, kartalla osoitettu suunnitelma maakuntaa koskevasta alue- ja 

yhdyskuntarakenteesta. Maakunnan liitto on kuntien organisaatio, johon jokaisen kunnan 

tulee kuulua. (Ympäristöministeriö, n.d.) Kaavan hyväksyy maakuntavaltuusto. 

Maakuntakaava on suurpiirteinen ja sen tarkoitus on viestiä tarpeita ja kehityskohteita yli 

kuntarajojen, se auttaa varautumaan tulevaisuuteen. (Hämeen liitto, 2019)  
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Kuva 11. Ollinjoen valuma-alueen maakuntakaava 2040. (Hämeen liitto, 2019; Syke, n.d.-a) 
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Ylempänä oleva kuva 11 on ote kanta-Hämeen vuonna 2019 kuulutetusta, nyt voimassa 

olevasta maakuntakaavasta, joka näyttää suunnitelmat vuoteen 2040. (Hämeen liitto, 2020) 

Kuvan aluerajaukset muodostuvat siten, että paksulla viivalla on rajattu koko Ollinjoen 

valuma-alue. Ison alueen eteläpäässä on ohuemmalla viivalla rajattu ja vihertävällä värillä 

piirretty alue, joka muodostuu vesiuomien yhteisestä valuma-alueesta. 

Kartan sininen vaakaviivoitus kuvastaa maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta 

(Hämeen liitto, 2020). (Liite 11) Pienen vihertävällä värityksellä piirretyn vesiuomien yhteisen 

Teväntö-järveen laskevan valuma-alueen yläpuolella Tuohivehmaalla, kartalla näkyvä pinkki 

EOh500, on pohjavesialueella sijaitseva Nummenkylä-niminen soranottoalue (Syke, n.d.-a). 

Maa-ainesten ottaminen voi vaikuttaa haitallisesti ympäristöön, mutta haittavaikutuksia 

minimoidaan hyvällä suunnittelulla ja teknisillä ratkaisuilla. Soranoton vaikutukset 

pohjaveden laatu- ja lämpötilavaihteluihin ovat suurimmat varsinaisen soranoton aikana, 

ilman aktiivisia toimia ei myöskään alueen kasvillisuus palaudu nopeasti. 

Toiminnanharjoittajan edellytetään tuntevan toimintansa ympäristövaikutukset, riskit sekä 

ympäristöhaittojen vähentämismahdollisuudet. (Ymparisto.fi, 2019a) 

Maakuntakaavasta nähdään, että nykyisin Sakara järveen ulottuvaa Punelian melontareittiä 

on suunniteltu jatkettavaksi eteenpäin (Hämeen liitto, 2020). Tarkemmin aiheesta kerrottu 

kohdassa 11 Virkistysalueet. 

 Asutus ja tiestö 

Asutuksen vaikutukset vesistöihin voivat johtua monista tekijöistä, kuten puutteellisesta 

viemäröinnistä ja tieliikenteestä. Jätevesienkäsittelystä on säädetty laki, joka velvoittaa 

enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen 

omistajat uusimaan jätevesijärjestelmän lain mukaiseksi. Vesihuolto on aina lähtökohtaisesti 

kiinteistönomistajan vastuulla (Vesiensuojelu, n.d.-a; Vesiensuojelu, n.d.-b). Lakia on 

päivitetty viimeksi vuonna 2017. Asetus astui voimaan 31.10.2019. Selvitimme Ollinjoen 

valuma-alueella sijaitsevat kiinteistöt, niiden määrän ja alueen mahdollisen 

viemäriverkoston sekä alueen tiestön mahdolliset vaikuttavat tekijät. Tiestön vaikutukset 

vesistöihin koostuvat pääasiassa talvihoidosta, johon kuuluvat muun muassa auraus, 
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liukkauden torjunta suolaamalla, hiekoittamalla tai karhentamalla jääpintaa (ELY-keskus, 

n.d.). Ollinjoen valuma-alueen tiestö kuuluu alempaan hoitoluokitukseen (Väylävirasto, n.d.). 

Selvitimme alueen tiestön ja sen mahdollisia merkityksiä Ollinjoelle. 

Ollinjoen välittömässä läheisyydessä sijaitsee yhdeksän kiinteistöä, joista kaksi on 

asuinkiinteistöjä. Rannassa sijaitsevista kiinteistöistä yhteen on uusittu jätevesijärjestelmä. 

Isolla valuma-alueella sijaitsee n. 40 kiinteistöä. (K. Santakangas, henkilökohtainen 

tiedonanto, 15.4.2021). Alueella ei ole vesijohto- ja viemäriverkostoa. Vähäinen asutuskäyttö 

ei kuitenkaan uhkaa Ollinjoen ekologista tilaa, mutta mikäli asutus lisääntyisi, voisi riski 

kasvaa merkittäväksi. (Syke, n.d.-a; Vanhat kartat n.d.; Ymparisto.fi, 2019b)  

Asutuksen vaikutuksia voisivat olla muun muassa mahdolliset öljysäiliöiden vuodot sekä 

lisääntyneet typpi- ja fosforipäästöt.  Typen ja fosforin kertymistä vesistöön ihmistoiminnan 

seurauksena kutsutaan rehevöitymiseksi. Rehevöitymisen merkkejä vesistössä ovat muun 

muassa veden värin muuttuminen ja näkösyvyyden pieneneminen, kalaverkkojen ja 

rantakivien limoittuminen, vesikasviston runsastuminen ja lajiston muuttuminen sekä 

hajuhaitat. (Ymparisto.fi, 2019a; Ymparisto.fi, 2020a)  

Vesiuomien yhteisellä valuma-alueella sijaitsee Kanta-Hämeen palolaitoksen tietojen 

mukaan neljä öljysäiliötä (liite 10). Lämmitysöljysäiliöitä ja maatilojen polttoainesäiliöitä ei 

ole tiedoissa eritelty. Todennäköisesti säiliöt ovat käytöstä poistettuja vanhan ikänsä vuoksi, 

mutta tarkkaa tietoa asiasta ei kuitenkaan ole. Öljysäiliöiden ilmoitus-, kunnossapito- ja 

tarkastusvastuu on omistajalla tai haltijalla. Varsin usein tarkastusajankohdat eivät 

kuitenkaan ole ajantasaisia. Riskejä vesistöille voivat olla muun muassa öljysäiliöiden 

rikkoutumisesta johtuvat vuodot tai ylitäytössä tapahtuva vuoto maahan. (Lopen kunta, 

2014; Kanta-Hämeen pelastuslaitos, 2020; Tukes, 2017; E. Tuominen, henkilökohtainen 

tiedonanto, 14.4.2021) 

Ollinjoen valuma-alueen tiestön vaikutus ei ole riski Ollinjoen vedenlaadulle. Yleisellä tasolla 

liikennöinnistä aiheutuvat suurimmat ympäristökuormitustekijät tulevat tienhoidosta, 

erityisesti talvikauden aikaisesta tiesuolauksesta. Suurin valuma-alueen läpi kulkeva tie on 

Rautakoskentie 2832, joka kulkee myös vesiuomien yhteisen valuma-alueen läpi. 
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Väyläviraston asiantuntija Jarkko Pirisen sähköpostivastauksen mukaan yhdysteitä ei 

käytännössä suolata lainkaan muutoin kuin asutuskeskusten lähettyvillä, minkä lisäksi 

suolaus on tehokasta vain liikennemäärän ylittäessä tuhat ajoa vuorokaudessa. (J. Pirinen, 

henkilökohtainen tiedonanto, 6.4.2021; Väylävirasto, n.d.) 

7 Maatalous 

Maatalous on elinkeino, jolla tuotetaan ruokaa kasvinviljelyllä ja karjan kasvattamisella. 

Suomessa oli vuoden 2019 laskennan mukaan noin 46 700 maatalous- ja puutarhayritystä. 

(Luke, 2020; Ruokatieto Yhdistys ry, n.d.-a) Maanviljelyn vaiheet jaetaan kylvökauteen 

keväällä, kasvukauteen kesällä sekä sadonkorjuuseen syksyllä. Kylvö aloitetaan tavallisesti 

huhtikuun loppupuolen ja toukokuun alun välillä. Kylvön sekä sadonkorjuun ajankohta 

vaihtelee sijainnin ja lajikkeen mukaan. Sadonkorjuun jälkeen riippuen pellon 

käyttötarpeesta voidaan syksyllä kyntää tai muokata pellot kevyemmin, jolloin kasvipeite 

kääntyy rikkakasveineen maan alle. Vaihtoehtoisesti voidaan jättää pellon muokkaus 

keväälle.  Suoraviljelyssä maata ei muokata, vaan uusi kasvusto perustetaan suoraan 

edellisen kasvuston sänkeen. Siemenet kylvetään tyypillisesti muutaman sentin syvyyteen, ja 

suotuisissa oloissa ne lähtevät itämään. Maan päälle kasvanutta ja itänyttä kasvia sanotaan 

oraaksi, versoksi tai taimeksi. (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, 2017, ss. 

3–7) 

 Vesistökuormitusta vähentävät toimenpiteet pelloilla 

Kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla tähdätään sekä tulvien ja märkyysongelmien poistoon 

että maanrakenteen ja kasvukunnon parantamiseen. Toimenpiteet kohdistetaan peltoon, 

ojiin ja vesistöön. Tätä kautta kiintoaine- ja ravinnekuormitusta saadaan vähennettyä. 

Toimenpiteiden täysimittaiseen toteuttamiseen tarvitaan valuma-aluekohtainen 

riskialuekartoitus, jossa varsinaiset ongelma-alueet on selvitetty. Näin pystytään 

kohdentamaan myös tiedotus oikein. Hyvä maan rakenne, kasvukierto ja toimiva vesitalous 

ovat perusedellytykset sekä tehokkaalle viljelylle että vesistökuormituksen vähentämiselle. 

(Ortamala, 2018, ss. 3–9) 
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Peltomaan eroosio rehevöittää vesistöjä, koska kiintoaineksen mukana liikkuu ravinteita – 

etenkin fosforia. Tehokas ojitus ja kosteikkojen vähäisyys nopeuttavat pelloilta 

huuhtoutuvien ravinteiden kulkeutumista järviin ja mereen. Maaperän kunnosta 

huolehtimalla kasvit kykenevät hyödyntämään ravinteet paremmin, ja samalla niiden 

huuhtoutumisriski pienenee. (Husu-Kallio, 2018, s. 2) Suomen vesistöissä fosfori- ja 

typpikuormituksen vaikutus näkyy selvimmin Saaristomerellä, Etelä-Suomen jokivesistöissä 

ja Suomenlahdella, joiden valuma-alueella on paljon peltoa ja eroosioherkkiä maita (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2020a). 

 Peltojen kasvukunnosta huolehtiminen 

Maan kasvukunto kertoo sen, kuinka maa pystyy tuottamaan satoa. Hyväkuntoinen maa 

mahdollistaa monipuolisesti eri kasvilajien käytön pellossa. Myös vaativammat kasvit 

menestyvät viljelykierrossa paremmin. Ilmastonmuutoksen myötä säiden ääriolosuhteet 

yleistyvät. Maan ollessa hyvässä kunnossa kestävät sekä maa että kasvusto näitä 

ääriolosuhteita paremmin. Myös viljeleminen vaatii vähemmän työtä, muokkaus helpottuu, 

lannoitustarve vähenee, sadon määrä kasvaa ja laatu paranee. Tällöin viljely on myös 

taloudellisesti kannattavampaa. (Humuspehtoori Oy, n.d.) 

7.2.1 Viljelykierto 

Oikeaoppinen viljelykierto on maanviljelyä, jossa samalla pellolla viljeltävä kasvi vaihtuu 

peräkkäisinä vuosina. Tarkoituksena on välttää haitat, jota aiheutuu saman kasvilajin 

viljelystä samalla paikalla. Viljelykierrossa vältetään pellon väsyminen, pidetään maan 

ravinnevarat tasapainoisena ja ehkäistään kasvintuhoojaongelmia. Kasvinsuojelussa 

viljelykierto erityisesti vähentää rikkakasvi- ja tautiongelmia sekä ennalta ehkäisee 

resistenssiongelmia. (Farmit, 2016) Monokulttuurissa viljeltävä kasvi on vuodesta toiseen 

sama. Tämä heikentää maan kasvukuntoa muun muassa lisäämällä taudinaiheuttajia. 

Esimerkkinä voidaan viljellä ensimmäisenä vuonna vehnää, toisena vuonna rypsiä ja 

kolmantena sekä neljäntenä vuonna apilaa ja heinän seosnurmea. Kesanto tarkoittaa peltoa, 
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johon ei jonakin vuonna kylvetä viljelykasveja. Kesannon aikana pelto lepää ja sen 

kasvukunto paranee. (Ruokatieto Yhdistys ry, n.d.-b) 

7.2.2 Maan rakenne 

Maan rakenteella tarkoitetaan, miten maahiukkaset ovat järjestyneet ja millaisia huokosia 

jää niiden väliin. Huokoset ovat olennainen osa pellon kasvukuntoa, koska maan ilma ja vesi 

ovat huokosissa. Kasveille käyttökelpoisin vesi on sitoutunut maan keskikokoisiin huokosiin. 

Isoimmat huokoset ovat ilman täyttämiä, joista maan eliöt ja kasvien juuret saavat 

tarvitsemansa hapen. Jos pellon vesitaloudesta ja maarakenteesta ei ole pidetty tarpeeksi 

huolta, voivat sadepisaroiden iskut ja raskaiden koneiden liikenne rikkoa muruja ja tiivistää 

maata. Muokkaus, kasvien juuret, lierot ja routa parantavat maan rakennetta tekemällä sen 

kuohkeammaksi. (Ruokatieto Yhdistys ry, n.d.-c) 

7.2.3 Talviaikainen kasvipeitteisyys 

Nykyisten ilmastonmuutosennusteiden perusteella voidaan olettaa, että talviaikainen 

vesistökuormitus Suomessa tulee kasvamaan. Pääosa maatalouden vesistökuormituksesta 

tulee kasvukauden ulkopuolella, siksi myös vesiensuojelutoimenpiteet tulee kohdentaa sinne 

(Kipinä-Salokannel, 2013, s. 4). Talviaikainen kasvipeitteisyys on toimiva vesiensuojelullinen 

keino maatalouden sopeutuessa ilmastonmuutokseen. Yksivuotisten kasvien viljelyalueella 

keskeisiä keinoja kasvipeitteisyyden lisäämiseksi ovat pellon jättäminen sängelle talveksi, 

suorakylvö ja kevennetty muokkaus. Kasvipeitteisyys ja kevennetyt muokkausmenetelmät 

lisäävät eloperäisen aineksen kertymistä pintamaahan. Se parantaa yleensä mururakenteen 

kestävyyttä, mikä vähentää liettymisen, eroosion ja kuorettumisen riskiä. Eloperäisen 

aineksen lisäys parantaa myös maaperän mikrobiston elinoloja vaikuttaen maan kosteus- ja 

lämpötilaoloihin. (Luke, n.d.-a) 
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7.2.4 Suorakylvö 

Suorakylvö on kylvömenetelmä, jossa uusi kasvusto perustetaan suoraan edellisen kasvuston 

sänkeen ilman maan muokkaamista. Muokkaamisen vähentämisellä saadaan säästöjä 

kustannuksissa ja työajassa. Suorakylvökoneiden keskinäiset suurimmat eroavaisuudet ovat 

kylvökoneen kylvövantaissa. Suomessa käytetään pääsääntöisesti lautas- ja kiekkovantailla 

varustettuja suorakylvökoneita. (Pyykkönen, 2013, ss. 9, 15–16) 

Pysyvä kasvipeite suojaa tehokkaasti maata, jolloin vesistöjen kuormitus ja eroosio riski 

vähenee. Suorakylvössä oleva pelto vastaa eroosion torjuntakyvyltään monivuotista nurmea, 

koska maan pintaa rikotaan mahdollisimman vähän. Pelloilta huuhtoutuu niin kutsuttua 

partikkelimaista fosforia kiintoaineksen huuhtoutumisen myötä, mikä on sidoksissa eroosion 

voimakkuuteen. Partikkelimaisen fosforin huuhtoutuminen voi olla kaltevilla syysmuokatuilla 

pelloilla 3–4 kertaa suurempi kuin pysyvästi kasvipeitteisillä pelloilla. Lisäksi suorakylvö 

näyttäisi vähentävän typen huuhtoutumista. Suorakylvetty maa lämpiää myös hitaammin, 

mikä taas hidastaa kasvijätteen hajoamista. Savimailla muodostuu mikroaggregaatteja, eli 

mururakenteen muodostajia, suorakylvön seurauksena, joissa hiili on suojassa hajottajilta. 

(Pyykkönen, 2013, ss. 9, 15–16; Heinonsalo & Karhu, n.d.) 

 Salaojat pellon vesitaloudessa 

Pellon kantavuus on tärkeä osa maan kasvukunnon ylläpitämistä. Toimiva paikalliskuivatus, 

joka toteutetaan pääosin salaojituksella, on tärkein tekijä kantavuuden varmistamisessa. 

Salaojituksen ansiosta pelto kuivuu keväällä nopeasti ja pysyy syksyllä kuivana pitkään. Tämä 

vähentää koneiden aiheuttamaa maan tiivistymisriskiä sekä edistää ja ylläpitää maan hyvää 

rakennetta. Salaojitus muuttaa myös valunnan määrää ja veden virtausreittejä. Lisäksi se 

vähentää pääsääntöisesti pintavaluntaa ja siten pintaeroosiota, jolloin fosforin huuhtouma 

vähenee. Salaojitus lisää yleensä typen huuhtoutumista, jota kuitenkin pystytään 

vähentämään säätösalaojituksen avulla. Salaojitusta tehdessä hyvä sorastus edistää veden 

pääsyä putkeen sekä estää maahiukkasten kulkeutuminen veden mukana salaojaan. 

(Salaojayhdistys.fi, n.d.; Salaojakeskus ry, 2001) 
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Salaojien toimivuuden edellytyksenä on, että paikallis- ja peruskuivatuksesta on huolehdittu 

etukäteen. Alueen valta- ja piiriojien vedenjohtokyvyn sekä syvyyden tulee olla riittävä, jotta 

salaojitus toimii tarkoituksenmukaisesti. (Ymparisto.fi, 2015.) 

Säätösalaojituksessa säädetään pelloilta tulevaa salaojavaluntaa säätökaivoihin asennettujen 

padotuslaitteiden avulla (Salaojayhdistys.fi, n.d.). Säätösalaojituksella saadaan kuivina 

kausina pidettyä pohjavesi korkeammalla kuin tavallisella salaojituksella. Näin lisääntynyt 

pellon kosteus parantaa kasvien veden ja ravinteiden ottoa vähentäen samalla 

ravinnehuuhtoumaa. Kokonaisvalunnan väheneminen pienentää myös fosfori-, typpi- ja 

torjunta-aineiden pääsyä vesistöön. Lisäksi säätösalaojituksen etuina ovat, että 

happamuuden muodostuminen ja metalliyhdisteiden huuhtoutuminen happamilla 

sulfaattimailla vähenevät. Myös ruostetta syntyy vähemmän. Säätösalaojitus soveltuu 

parhaiten tasaisille hyvin vettä läpäiseville maille, joista suuri osa vuotuisesta valunnasta ja 

ravinnekuormituksesta tulee enemmän salaojien kautta kuin pintavaluntana. 

(Maaseutuverkosto, 2009, ss. 3–5) 

 Ojat ja uomat pellon vesitaloudessa 

Maankuivatusta Suomessa on tapahtunut jo 1300-luvulta tehostuen koneistumisen myötä 

1960–1990-luvuilla. Ojia ja pienvesiuomia arvellaan olevan yli 1,5 miljoonaa kilometriä ja 

salaojia noin yhden miljoonan kilometrin verran. Vaikka ojaverkosto on mahdollistanut 

peltojen hyötykäytön, samalla kuivatus on muuttanut merkittävästi ympäristön tilaa. Lisäksi 

luonnon pienvesiuomia on suoristettu, perattu ja syvennetty. Ojitus on nopeuttanut veden 

kulkua vesistöön irrottaen ja kuljettaen mukanaan kiintoaineita, ravinteita sekä muita 

maaperän aineksia vaikuttaen merkittävästi vesistöjen ekologiseen ja kemialliseen tilaan. 

Uoman yläjuoksun eroosio aiheuttaa alajuoksulla kiintoaineen kerrostumista ja veden laadun 

heikkenemistä. Kun liettynyt uoma mataloituu, kasvillisuus vaihtuu seisovan veden lajistoon 

ja uoma voi kasvaa vähitellen umpeen. Uudelleen perkaus heikentää edelleen vesistön 

ekologista tilaa. (Keskisarja, 2021, s. 10; Syke, 2013, s. 3) 

Pellon hyvä kuivatustila on kuitenkin edellytys viljelytoimien ylläpidolle. Toimimaton ojitus 

johtaa liialliseen märkyyteen, mikä rajoittaa maan eliöiden, kuten lierojen ja mikrobien, 
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toimintaa heikentäen maan rakennetta. Tiivistyminen puolestaan heikentää ojituksen 

toimivuutta entisestään ja märkyys lisääntyy. (Alakukku, 2011, s. 4) 

Vesistöön joutuneiden ravinteiden kulkua voidaan hidastaa ja ravinteita poistaa 

muokkaamalla uomien rakennetta luonnontilaisemmaksi, perustamalla ja hoitamalla 

kosteikkoja sekä rakentamalla pohjapatoja soveltuviin kohteisiin. Uomien tilaa 

luonnonmukaisemmiksi saadaan monipuolistamalla virtausoloja, vedensyvyyksiä sekä 

torjumalla liiallista eroosiota. Toimenpiteinä voidaan käyttää mm.  tulvatasanteellisten   

kaksitasouomien, luonnonmukaisten eroosiosuojausten ja pohjakynnysten rakentamista, 

uomien mutkittelun lisäämistä sekä sora-, kivi- ja puuaineksen lisäämistä uomiin.  

Suojavyöhykkeet ja -kaistat, kosteikot, laskeutusaltaat ja tulvatasanteet kuuluvat myös 

oleellisesti luonnonmukaiseen uomaan. Kutusoraikot ja kivimuodostelmat luovat 

lisääntymisympäristöjä ja suojapaikkoja kaloille. Näin turvataan myös kalojen, rapujen ja 

muiden eliöiden elinmahdollisuuksia uomissa. Luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin 

parannetaan virtavesien ja niiden alapuolisten vesistöjen veden laadun lisäksi myös 

maisema- ja virkistyskäyttöä. (Järvelä & Väistilä, n.d., s.134; Syke, 2013, ss. 5–9)   

Monimuotoinen uoma pidättää myös kiintoainesta paremmin kuin suora ja paljas uoma. 

Vanhoja valtaojia peratessa niitä voidaan palauttaa luonnonmukaisemmiksi vaarantamatta 

kuitenkaan peltojen kuivatusta. Suoristetussa uomassa on usein luonnostaan ajan myötä 

tapahtunut mutkittelua, jota on pyrittävä säilyttämään ja hallitusti edistämään eri 

toimenpitein. Esimerkiksi suojavyöhykkeet mahdollistavat uomien mutkittelukehitystä. Myös 

luonnonmukaisia uomia on kunnostettava, esimerkiksi lietekuoppia tyhjentämällä, rumpujen 

ympäristöä siivoamalla padottavasta puuaineksesta sekä suojakaistakasvillisuutta niittämällä 

ja kasvijätettä keräämällä. Kaikki toimenpiteet, joilla viivytetään veden säilymistä valtaojissa 

ja purouomissa kuivana aikana parantavat eliöstön elinolosuhteita. Erityisesti purojen 

riittävä vesisyvyys kuivinakin aikoina on tärkeää. Sitä voidaan turvata esimerkiksi 

pohjakynnysten avulla. (Järvelä & Väistilä, n.d., s.135; Syke, 2013, ss. 5–9) 

Tulvatasanteesta ja pääuomasta muodostuva kaksitasouoma hyödyttää sekä tulvasuojelu-

tarvetta että ympäristönäkökohtaa. Kuvassa 13 näkyy poikkileikkaus kaksiuomien 

rakenteesta. Kapeassa pääuomassa säilyy kohtuullinen vesisyvyys myös pienemmillä 
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virtaamilla, mikä parantaa kalojen elinolosuhteita. Tulvatilanteessa vesi nousee hallitummin 

tulvatasanteelle, joka voi olla toiselta tai molemmin puolin kaivettu. Kasvittuneet 

tulvatasanteet ehkäisevät eroosiota ja pidättävät kiintoainesta kulkeutumasta vesistöön. 

Kaksitasouomat palvelevat luonnon monimuotoisuutta tarjoten monipuolisemman 

elinympäristön eri eliölajeille. (Järvelä & Västilä, n.d., s. 136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peltojen suojakaistojen määrittäminen 

Suojakaistojen avulla estetään maa-aineksen, ravinteiden ja muiden haitallisten aineiden 

kulkeutumista pelloilta vesistöihin ja pohjavesiin. Toiminta perustuu siihen, että suojakaistan 

maaperä köyhdytetään, jolloin juuret nappaavat ylijäävät ravinteet talteen. Samalla kasvusto 

estää juurillansa maa-aineksen kulkeutumista pintavalunnan mukana. Ympäristökorvauksen 

tukiehdot edellyttävät, että vesistön puoleisella lohkolla on vähintään kolme metriä leveyttä, 

jossa kasvaa monivuotinen nurmi-, heinä- tai niittykasvillisuus. Joissain kohdin suojakaistaa 

leveys voi olla alle vaaditun, jos se muutoin on kunnossa. Peltovalvontaohjeessa (2020) 

Kuva 12. Poikkikuvaleikkaus kaksitasouomasta, joiden käyttö pellon peruskuivatuksessa on 

luonnonmukaisempi vaihtoehto. Kuvakaappaus. (Järvelä & Västilä, n.d., s. 132) 
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kirjoitetaan, että vähimmäisvaatimuksina on jättää yhden metrin piennar. Vesilain 

(587/2011) 5 luvussa - Ojitus § 10 kirjoitetaan yhden metrin pientareesta seuraavasti: ”Ojaan 

katsotaan kuuluvan uoman kummallakin puolella yhden metrin levyinen piennar, jollei sitä 

ole määrätty leveämmäksi tai maan laatu vaadi leveämpää piennarta”. Suojakaistojen 

perustaminen on suositus, ja sitä ei ole laissa määrätty pakolliseksi. Eli jos maanviljelijä ei ole 

tehnyt ympäristökorvauksen sopimusta, hänen ei ole pakko perustaa suojakaistaa, mutta 

hänen on noudatettava lain mukaisen pientareen jättäminen. (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2005; Ruokavirasto, 2020) Kuva 13 tulkitsee yksinkertaistettuna 

ympäristökorvauksien tukiehdoista. 

Suojakaista mitataan vaakatasossa pellon ja luiskan taitteesta eli ojan niskasta siten, että 

maasto on suora koko matkalta. Valtaojaa suurempien vesiuomien varsilla tulee olla 3–10 

metriä leveyttä pellon ja vesistön välissä. Se ei saa keskimääräisesti ylittää kymmentä metriä, 

koska silloin on tehtävä erillinen kasvulohko. Suojakaistoihin ei levitetä kasvinsuojeluaineitta 

eikä sitä saa muokata tai lannoittaa. Kun levitetään lannoitetta pellolle, sitä ei saa levittää 

alle viiden metrin päähän vesistöstä. Seuraavasti kasvinsuojeluaineen kohdalla, pellon ja 

vesistön väliin on jätettävä 3–20 metriä. Suuttimen koolla voidaan alentaa tuulikulkeumaa ja 

näin ollen pienentää suojaetäisyyttä. Jos kasvinsuojeluainetta joutuu käyttämään 

suojakaistalla, pitää tehdä lohkokohtaisiin muistiinpanoihin merkintä käytettävästä aineesta. 

Käyttökohteena ovat vaikeasti torjuttavat rikkakasvit ja kasvinsuojeluainetta käytetään 

rajoitusten mukaisesti pesäketorjuntana. Vaikeilla rikkakasveilla tarkoitetaan helposti 

leviäviä kasveja, kuten tuulen avulla leviävä tai puuvartisten ja pensaiden taimettumista. 

Suojakaistalta nurmisato on vuosittain niitettävä ja korjattava pois ennen kuin nurmi ehtii 

lahota ja vapauttaa ravinteet takaisin maahan. Suojakaistalla saa laiduntaa, jos se ei aiheuta 

eroosiota tai vaaranna luonnon monimuotoisuutta eikä vesiensuojelulliset syyt ole tälle 

esteenä.  Tällä menetelmällä köyhdytetään maata ravinteista. Kasvimassa ei saa aiheuttaa 

ympäristölle haittaa, ja sitä ei saa sijoittaa metsään tai joutomaalle. Kasvimassan tarkoitus 

voidaan selvittää tilan viljelijältä ja tällä tavoin tarkistaa ehtojen täyttyminen. (TEHOPlus, 

2012; Laitinen, 2018; Ruokavirasto, 2020; Ruokavirasto, 2021) 
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Kuva 13. Tässä on lyhyesti esitetty ympäristösäädöksiä koskevista asioista. Kuvakaappaus 

Hiltusen (2019) Powerpoint-esityksestä.  

 

 Rakennekalkki ja ravinnekuitu maatalouden vesiensuojelutoimina 

RAKUVE-hankkeessa selvitettiin ravinnekuidun vaikutuksia salaojien kautta syntyvään 

kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumaan sekä rakennekalkin vaikutuksia valuma-aluetasolla 

fosfori- ja kiintoainehuuhtoumaan. Hankkeen toteuttajana vuosina 2019–2020 oli 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ja sen rahoittajana oli 

ympäristöministeriö. (Luodeslampi & Valkama, 2020, ss. 1–3)  

 

Rakennekalkin todettiin vähentävän kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin huuhtoutumista 

pelloilta 13–78 % noin neljän vuoden ajan. Lisäksi rakennekalkin hyötyinä ovat maan 

mururakenteen ja pellon vedenläpäisykyvyn parantuminen. Nostamalla maan pH:ta 

ravinnekalkki lisää näin kasvien fosforin saantia. (Luodeslampi & Valkama, 2020, ss. 3–11.)  
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 Myös ravinnekuitu alensi salaojaveden kiintoainepitoisuutta, kokonaisfosforipitoisuutta 

sekä kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin pitoisuutta noin 50 % käsittelemättömiin alueisiin 

verrattuna. Ravinteiden huuhtoutumisen vähenemisen lisäksi metsäteollisuudessa syntyvät 

orgaaniset sivuvirrat parantaisivat peltojen kasvukuntoa. Niiden sisältämät ravinteet typpi ja 

fosfori korvaisisivat keinolannoitteita ja hiiltä voitaisiin tallettaa maaperään. Orgaanisen 

aineksen kasvattaminen ja sen aikaansaama maan vedenpidätyskyvyn parantuminen sekä 

lisää maaperän kasvukuntoa että samalla pienentää ilmastonmuutosta. Hyväkuntoinen ja 

kestävä maan rakenne vähentää erityisesti eroosiota ja kiintoaineksen mukana kulkeutuvien 

ravinteiden huuhtoumaa. (Luodeslampi & Valkama, 2020, ss. 3–11) 

 Ollinjoen valuma-alueelta tehdyt havainnot 

Kuva 14 näyttää tarkasti maankäytön jakauman Ollinjoen vesiuomien yhteisellä valuma-

alueella. Peltojen osuus suhteessa valuma-alueeseen on pieni, mutta ne sijaitsevat pääosin 

lähellä vesistöjä. Siksi niiden merkitys vesistökuormitukseen kasvaa. Kartassa on käytetty 

rasteriaineistoa 25 hehtaarin tarkkuudella.  

Kuva 14. Ollinjoen ojien yhteisen valuma-alueen maankäyttö. (Maanmittauslaitos, n.d.-a; 

Metsäkeskus, n.d.-a; Syke, n.d.-b) 
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7.7.1 Maatilojen toiminta ja peltojen käyttö 

Tämän luvun tiedot pohjautuvat puhelinhaastatteluihin, jotka on tehty kolmelle 

maanviljelijälle. Nämä ovat henkilökohtaisia tiedonantoja, jotka on toteutettu 14. - 

15.4.2021 välisenä aikana. 

Ollinjoen tilallisilla toteutuu viljelykierto, jossa viljellään noin kaksi vuotta perunaa ja kolme 

vuotta viljaa samalla lohkolla. Ollinjoen varrella perunan kasvatuskierto on pidempi. Näiden 

lisäksi viljellään myös nurmea ja hernettä. Perunaa on vaikeaa kasvattaa ilman kyntöä, joka 

tehdään keväisin Ollinjoen lähialueilla. Viljelijät vuorottelevat keskenään peltojensa käyttöä 

niin, että vuoroviljely mahdollistuu paremmin myös perunan kasvattajilla ja viljatilallisilla. 

Tällöin ehkäistään monokulttuurinen viljely ja vältetään esimerkiksi perunaa uhkaavaa 

yleistä loista – peruna-ankeroista. Eräällä tilalla hyödynnetään öljyretikkaa perunalohkojen 

päisteissä sekä reunoilla saneerauskasvina, joka murskataan ja jätetään peltoon. Öljyretikka 

torjuu erilaisia hyönteisiä ja tuholaisia, kuten ankeroisia. Kasvi parantaa maan rakennetta 

syvälle maaperään ulottuvalla juuristolla ja toimivat kerääjäkasvina, jolloin ravinteita 

liukenee vähemmän pois viljelymailta. 

Kevätkyntö kuormittaa vähemmän vesistöjä kuin syyskyntö. Perunankasvatus tiivistää 

maata, jonka vuoksi kevytmuokkaus ei riitä. Perunan kasvatuksessa lannoitteina käytetään 

fosforia, kaliumia sekä tiettyjä hivenaineita – ei niinkään typpeä. Lopen alueella 

maltokaarivirus sekä kuorirokko ovat ongelma. Maltokaarivirusta vastaan ei ole 

kasvinsuojeluaineita, joten torjuntakeinoina käytetään kestäviä lajikkeita sekä kiertoviljelyä. 

Salaojituksen suunnittelussa on harkittu säätösalaojitusta, mikä vähentää typpipäästöjä 

vesistöön. 

Ollinjoen valuma-alueella ei ole luomuviljelyä, vaan siellä on tavanomaisia viljelysmaita 

(Pöysti, henkilökohtainen tiedonanto, 2021). Tavanomainen viljely tarkoittaa sitä, että 

viljelyksillä saa käyttää keinotekoisia kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita. 

Ympäristökorvaukseen sitoutuneiden maanviljelijöiden tulee noudattaa lannoitteiden 

käytössä RTK-ohjeita (ravinteiden tasapainoinen käyttö), jotka löytyvät Ruokaviraston 

sivuilta Ympäristökorvauksen kohdasta Maatalousmaan säilyttäminen. 
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Yli puolet maatalouden kokonaiskasvihuonepäästöistä, hiilidioksidi- ja dityppioksidipäästöt, 

koostuvat turvepeltojen viljelystä, vaikka prosentteina turvepeltojen osuus viljellystä pinta-

alasta on noin kymmenen prosenttia. (Ilmastoviisas.fi, n.d.) Alueen maaperänä oleva 

saraturve on muodostunut vaateliaiden sarakasvien, lehtisammalten, heinien ja ruohojen 

jäänteistä. (Geologia.fi, n.d.) Vesiuomien yhteisellä valuma-alueella näytteen 1 ja 2 (liite 12) 

pellon alueella on saraturvetta. Näytteenottokohdassa 2 on alueita, jonka ojan vesi tulee 

alueelta, jossa maaperän pintamaalaji on saraturvetta ja pohjamaalaji karkeaa hietaa. 

Näytteen 2 korkeammat fosforin ja typen pitoisuudet selittynevät osaltaan näistä 

suoperäisistä humusvesistä. Esimerkiksi näytteessä 2 kokonaistyppi (N) oli 1027 

mikrogrammaa per litra. Suomessa hyvin ruskeissa vesissä kokonaistyppi voi ylittää 1000 

mikrogramman raja- arvot, humusvesissä 400–800 mikrogrammaa per litra ja luonnon 

kirkkaissa vesissä 200–500 mikrogrammaa per litra. (Vanajavesikeskus, n.d.) Jokivesissä voi 

olla kokonaisfosforipitoisuudet 10–100 kertaiset verrattuna järveen. (Suvi Mäkelä, 

Vanajavesikeskuksen asiantuntija, HAMK Kestävän kehityksen luennolla 24.3.2021) 

Fosforipitoisuus näytteen 2 maaperällä oli 77 mikrogrammaa per litra. 

7.7.2 Huuhtoutumariski vesiuomien yhteisellä valuma-alueella 

Ollinjoen läheisyydestä eroosioherkät vesiuomat näkyvät kuvassa 15, jossa punainen viiva 

osoittaa pahimman huuhtoumariskin. Eroosion suuruuteen vaikuttavat maalaji, maanpinnan 

laatu ja kaltevuus, rinteen pituus, maan vedenläpäisykyky ja liikkuvan veden määrä ja 

virtausnopeus. Kuvassa 15 on tiedot kohteista, joissa ojan virtausnopeus ylittää maalajin 

rajanopeuden. Maalajin rajanopeudella tarkoitetaan suurinta veden virtausnopeutta, jolloin 

maalajite ei vielä lähde liikkeelle eli ei synny eroosiota. (Metsäkeskus, n.d.-e) Kuvaa 15 

tarkastelemalla nähdään, että Ollinjoen lähistöllä olevat pellot ovat maaperältään pääosin 

karkeaa hietaa (KHt) ja jonkin verran hienoa hietaa (HHt). Myös hiekkamoreenia (Mr) 

esiintyy alueella. Taulukossa 1 näkyy rajanopeudet eri maalajeilla. Kuvassa 15 ojan 4 

eroosioriski pellolta on suuri. Tätä havainnollistaa myös liite 16, jossa näkyy lähellä Ollinjokea 

suuri kuormittumisen vaara punaisena alueena pellon rinteellä. Tämän ojan varrelle 

voitaisiin ajatella leveämpää suojakaistaa ja mahdollisesti eroosiota ehkäisevää kasvillisuutta 

ojan varteen. Vaihtoehtoisesti voisi selvittää kaksitasouoman hyötyä tämän ojan kohdalle. 



37 

 

 

Vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa edistää tieto valuma-

alueista ja vesiuomien virtaussuunnista. Toimenpiteitä tulisi suunnitella yhdessä valuma-

alueen muiden viljelijöiden kanssa, jotta ravinnevuotoja päästäisiin vähentämään ja ennalta 

ehkäisemään. (Kipinä-Salokannel, 2013, s. 8) Ympäristöä suojaavia toimenpiteitä toteutetaan 

maastokäyntien avulla yhdessä ELY-keskuksen ympäristöasiakaspalvelun viranomaisten 

kanssa ja suunnitellaan paras menetelmä eroosion vähentämiseksi kuvan 15 kartassa 

esiintyvien punaisten viivojen eli eroosioherkimpien ojien kohdilla. Sama koskee myös 

liitteinä (Liitteet 13-17) olevia peltoeroosiokarttoja. Suunnittelussa on otettava huomioon 

peltokohtainen viljelyhistoria ja nykyinen viljelykierto sekä pellon vesitalous uomineen ja 

salaojaputkineen. Lisäksi maan rakenne ja maan kuntoa on hyvä selvittää 

viljavuustutkimuksilla. Nämä pitää tehdä viiden vuoden välein, mutta turhaa lannoitteiden 

käyttöä voidaan välttää, jos näytteittä otetaan useammin kuin viiden vuoden välein ja 

näytteet ovat maalajikohtaisia. (Farmit, n.d.) 

Liitteissä 13–17 kartat ojittain (1–5) peltojen vesiuomien maa-aineksien 

huuhtoutumisriskeistä. Liitteiden eroosiomallit kuvaavat huuhtouman määrää t/ha/v, ja ne 

perustuvat RUSLE2015-eroosiomalliin, joka on päivitetty 2018. Mallinnus on 

Luonnonvarakeskuksen vuonna 2018 laatima ja tehty 2 metrin korkeusaineiston pohjalta. 

(Rusle-eroosiomalli, 2018) 
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Kuva 15. Vesiuomien maa-aineksen huuhtoutumisriskikartoitus auttaa 

kunnostustoimenpiteiden kohdentamista suoraan ongelmakohtiin. (Metsäkeskus, n.d.-a; 

GTK, n.d.-a) 

 

Taulukko 1. Rajanopeudet eri maalajeilla. Rajanopeus kertoo suurimman veden 

virtausnopeuden, jolloin maalajite ei vielä lähde liikkeelle eli ei synny eroosiota. 

(Metsätalouden vesiensuojelu, n.d.) 
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7.7.3 Suojakaistat vesiuomien yhteisellä valuma-alueella 

Suojakaistojen tarkastelussa on käytetty apuna Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunaa 

(Maanmittauslaitos, n.d.-b). Sen avulla määriteltiin suojakaistat Ollinjoen varrelta, joiden 

todettiin olevan suurimmalta osin hyvä. Suojakaistat ovat leveydeltään keskimäärin kahdesta 

kolmeen metriä. Leveimmät suojakaistat ovat keskimäärin viisi metriä. Yli-Ollin puoleisella 

pellolla pelto ulottuu Paikkatietoikkunan maastokartan mukaan Ollinjokeen kahdesta 

kohtaa, joiden pituudet ovat 47 metriä ja 29 metriä joen myötäisesti. Ortokuvan eli 

ilmakuvan perusteella Yli-Ollin pellolla kasvatetaan nurmea tai heinää, jonka voi havaita 

ilmakuvasta ruohoisena ja pellon reunoille sijoitetuista valkoisista muovitetuista paaleista. 

Karttakuvat eivät välttämättä ole kuitenkaan ajan tasalla. Ollinjoen eteläpäässä on 

niittypelto, joka ulottuu jokeen kartan perusteella, mutta maastokäynnin havainnon 

perusteella joen varteen on jätetty yhden metrin muokkaamaton suojakaista. 

Erään maatilallisen haastattelun pohjalta (henkilökohtainen tiedonanto, 15.4.2021) nousi 

esille epävarmuus suojakaistojen leveydestä. Hän ei ollut varma, pitäisikö suojakaistan olla 

yhden metrin vai kolmen metrin levyinen. Sekavuutta voi tuoda suojakaistojen ohjeistus 

ympäristökorvauksessa, joissa kerrotaan vähimmäisvaatimuksena yhden metrin levyinen 

suojakaista, mutta kuitenkin vaaditaan kolmen metrin levyistä suojakaistaa. Alla on nostettu 

esiin suojakaistoihin ja pientareihin liittyvistä vaatimuksista. 

“Jätä vesistöjen ja valtaojien varsille vähintään yhden metrin levyinen piennar.” 

(Ruokavirasto, Täydentävien ehtojen opas 2021) 

“Ehdon perustasona on tarkastettava, että vesistön varrella on vähintään yhden metrin 

piennar.” (Ruokavirasto, Peltovalvontaohje 2020) 

“Lohkon vesistön puoleisella reunalla on oltava keskimäärin vähintään kolme metriä leveä 

monivuotisen nurmi-, heinä- tai niittykasvillisuuden peittämä suojakaista.” (Ruokavirasto, 

Peltovalvontaohje 2020) 
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Päätukihaun tuet 2019 - Ympäristökorvaus: Ympäristösitoumuksessa kirjoitetaan yhden 

metrin pientareesta valtaojien ja vesistöjen varrella piennarvaatimuksessa, sekä kolmen 

metrin suojakaistasta vesistöjen varrella suojakaistavaatimuksessa. Piennarvaatimuksessa 

huomautetaan kuitenkin, että vesistöjen varrella tulee olla kolmen metrin suojakaista 

ympäristösitoumuksen mukaisesti. Mahdollisesti perustason vaatimus ja 

suojakaistavaatimus sekoittuvat keskenään, koska myös pientareessa puhutaan vesistöön 

ulottuvasta suojakaistan tapaisesta vyöhykkeestä, mikä on määritelty hyväksyttäväksi. 

Täydentävien ehtojen opas 2021 tarkentaa vesistökäsitettä seuraavasti: 

”Vesistöllä tarkoitetaan tässä valtaojaa suurempia vesiuomia kuten puroa, jokea, lampea, 

järveä ja merta sekä muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta 

vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdettä.” 

8 Metsätalous 

Metsätaloudella tarkoitetaan metsänhoitoa, puunkasvatusta sekä sen korjuuta ja myyntiä 

(Mäntyranta, 2019). Metsätalous aiheuttaa pitkäaikaista hajakuormitusta. Metsätalouden 

vesistökuormitus voidaan jakaa ravinne-, kiintoaine-, metalli- ja happamuuskuormitukseen. 

Ravinnekuormitus koostuu pääasiassa fosforista ja typestä. Ihmistoiminnan aiheuttamasta 

kokonaiskuormituksesta vesistöihin metsätalouden keskimääräisen osuuden on arvioitu 

olevan fosforin osalta noin kuusi prosenttia ja typen osalta noin viisi prosenttia. Typpi ja 

fosfori kulkeutuvat vesistöön ojitusalueiden valumavesien mukana useimmiten 

kiintoaineeseen sitoutuneena. Kiintoaineen määrään vaikuttaa eroosio ja sademäärä. 

Eroosio on suurinta runsaiden sateiden aikaan ja lumien sulaessa. Metsätalous aiheuttaa 

eroosiota epäsuorasti, koska maanpintaa sitovaa pintakasvillisuutta poistetaan ja 

pintavesien kulkureittejä muutetaan. Kiintoainekuormitus on ravinnekuormitusta 

merkittävämpi. Kiintoainekuormituksen suuruuteen vaikuttavat toteutettu toimenpide, sen 

etäisyys vesistöön ja kohdealueen maaperän ominaisuudet sekä maaston muodot. Viime 

aikoina metsätalouden vaikutuksissa on kiinnitetty huomiota myös humuskuormitukseen, 

joka tarkoittaa lähinnä liukoisen orgaanisen aineksen huuhtoutumista. (Joensuu ym., 2012, 

ss. 6–8) Metsätalouden vesiensuojelua ohjaavaa lainsäädäntöä sisältyy vesilakiin, 
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ympäristönsuojelulakiin, metsälakiin ja vastaaviin asetuksiin. Suometsätalouden 

vesiensuojelua ohjaa jonkin verran myös kestävän metsätalouden rahoituslaki, Kemera-tuki. 

Voimakas virtaama saa maa-aineksen kulkeutumaan helposti veden mukana. Lähes kaikki 

metsätalouden vesiensuojelurakenteet vaikuttavat virtaamaan, mutta varsinaisia 

virtaamanhallintarakenteita ovat erilaiset setti- ja putkipadot. Virtaamanhallintarakenteiden 

käyttöä voidaan miettiä, mikäli ojitusjärjestelyillä ei pystytä vaikuttamaan virtaamaan 

riittävästi. Virtaamanhallinta on tehokkainta, kun se tehdään ojituksen suunnittelun 

yhteydessä. (Joensuu ym., 2012, s. 56) Esimerkiksi settipatoihin on saatavilla valmiita 

rakenteita, joita voidaan liittää rumpuputkiin. Settipato voi olla hyvin soveltuva ja 

taloudellinen ratkaisu, jos purkuojaan tarvitaan muutenkin rumpu. (Joensuu ym., 2012, s. 61) 

Virtaamanhallinta voi olla kannattavaa ojitusalueilla, joilla esiintyy kovia virtaamapiikkejä ja 

sinne suunnitellaan esimerkiksi laajoja ojituksia (Joensuu ym., 2012, s. 56). 

 Hakkuut ja suojakaistat 

Harvennushakkuun ja metsänhoitotöiden vaikutus vesistöön ei ole yhtä merkittävä kuin 

uudistushakkuun. Uudistushakkuu toteutetaan joko avohakkuuna, jolloin metsäkuviolta 

kaadetaan lähes kaikki puut tai siemenpuuhakkuuna, jolloin metsäkuviolle jätetään puita, 

joiden siemenistä uuden metsän on tarkoitus syntyä luontaisesti. Uudistushakkuissa 

maanpinnan rikkoutuminen ja maanmuokkaus voivat aiheuttaa kiintoaineen 

huuhtoutumista. Maa-aines, jota kasvillisuus ei peitä, saattaa huuhtoutua ojiin sateen ja 

sulamisvesien mukana. (Joensuu ym., 2012, s. 8) Ravinnehuuhtoutumien vähentämiseksi 

vesistöjen, pienvesien ja ojien varsille ei tule jättää latvusmassaa, sillä puustoon 

sitoutuneista ravinteista pääosa on lehdissä ja neulasissa (Joensuu ym., 2012, s. 31). Kannot 

kannattaa jättää metsään, sillä ne vähentävät eroosiota ja kiintoainekuormitusta. Kannot 

myös toimivat hiilivarastoina. (Joensuu ym., 2012, s. 13) 

 

Erirakenteinen metsänkasvatus eli jatkuvapeitteinen kasvatus on metsänhoitoa, jossa metsä 

jää hakkuun jälkeen aina puustoiseksi. Jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa puuntuotos ei ole 

yhdellä hakkuukerralla yhtä suurta kuin viljelymetsätaloudessa, mutta metsänhoidon 

kustannukset ovat pienemmät, kun viljelyä ja taimikonhoitoa ei tarvita ja hakkuutuloja tulee 
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useammin. (Luke, n.d.-b) Eroosiota ja ravinnehuuhtoumaa tapahtuu vähemmän 

jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa, mutta tutkimus tästä on vielä kesken. Jatkuvapeitteisen 

kasvatuksen maisemahaitat ovat pienempiä. Kuvassa 16. on nähtävissä Ollinjoen lähivaluma-

alueella tapahtuneet metsähakkuut sekä maalajien rajanopeudet. 

Kuva 16. Metsähakkuut Ollinjoen lähivaluma-alueella sekä maalajien rajanopeudet 

(Maanmittauslaitos, n.d.-a; Metsäkeskus, n.d.-a) 
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Kuva 17. Kuvassa on nähtävissä kuvan 17 hakkuutapojen selitteet tarkemmin. 

 

 

Kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää myös pintavalutuksen avulla jättämällä 

riittävät suojakaistat tai tekemällä pintavalutuskenttiä. Maan pinnan rikkomattomuus, 

pensaskerroksen säästäminen ja kasvinsuojeluaineiden käytön välttäminen suojakaistalla 

vähentävät eroosiota ja vesistökuormitusta. Pintavalutuksen tarkoituksena on pysäyttää vesi 

tasaiselle maa-alueelle, jossa vedet suodattuvat kasvillisuuden ja maa-aineksen läpi. Näin 

veteen liuenneet ja huuhtoutuneet epäpuhtaudet saadaan sitoutettua pintamaahan ja 

kasvillisuuteen.  Hakkuualan ja veden väliin jäävällä suojakaistalla myös alueen alkuperäisellä 

kasvillisuudella on mahdollisuus selvitä vahingoittumattomana hakkuusta ja vesistön 

reunoille jätettävillä suojakaistoilla on lisäksi tärkeä rooli biologiselle monimuotoisuudelle ja 

maisemalle. Suojakaistan leveys voi vaihdella maiseman muotoja seuraten, jolloin 

maisemahaitat ovat pienenevät. Veteen päin voimakkaasti kaltevilla uudistusaloilla ja 

hienojakoisilla maalajeilla (hiekka, hieta, hiesu, savi ja vastaavat moreenit) tarvitaan tasaisia 

ja karkeajakoisia maita leveämpi suojakaista. Leveä suojakaista on tärkeä erityisesti 

pintavesien purkautumiskohdissa. Myös tulviminen on huomioitava suojakaistaa 

mitoittaessa. (Joensuu ym., 2012, ss. 13–14)   

 

Ollinjoen läheisyydessä maalaji on pääasiassa karkeaa hietaa sekä hiekkamoreenia (Kuva 

15.). Nämä ovat keskikarkeita maalajeja ja toimivat hyvänä metsämaana, sillä ne eivätkä ole 

suuri riski kiintoaineen kulkeutumiselle. Alueelta löytyy myös savimaata, joka kuuluu 

hienojakoisiin maalajeihin. Savimailla ojien reunat eivät pääse sortumaan ja savi on 

kuivanakin erittäin kovaa. Savi värjää kuitenkin helposti vesistöjä ja on maana hyvin tiivistä, 
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mikä aiheuttaa ongelmia puiden juurien kasvulle. (Metsäkeskus, 2013, s. 16; Luoranen ym., 

2007, s. 11, 14) 

 Lannoitus 

Metsiä voi lannoittaa tarpeen mukaan. Lannoitus tulee olla hyvin suunniteltua, tarpeen 

mukaista ja toteutettu oikeana ajankohtana. Metsän lannoitus parantaa puuston kasvua, 

mikä lyhentää metsän kiertoaikaa ja lisää tuloja sekä metsän hiilensidontakapasiteettia. 

Lannoitus suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Vesistöjen varsille jätetään 

lannoittamaton suojakaista, jotta lannoitetta ei pääse vesistöön ja lannoituksen levitystyötä 

valvotaan mittaamalla levitystasaisuutta. Markkinoilla on olemassa metsälannoitteita, joissa 

fosfori on veteen liukenemattomassa muodossa.  Suomessa lannoitettiin vuonna 2018 noin 

60 000 hehtaaria metsää. (Yara, n.d.; Yle, 2018) 

 Suometsätalous ja ojitukset 

Suomessa yleisin suometsien kasvatusmenetelmä on tasaikärakenteinen, 

uudistushakkuuseen päättyvä kasvatus. Menetelmään sisältyvät kiertoaikana tehdyt 

harvennushakkuut, lannoitukset ja ojien kunnostukset. (Saaristo ym., 2020, s. 12) 

Suometsätalousalueella tehtävät toimenpiteet ovat merkittävä kuormituksen lähde ja ne 

aiheuttavat vesistöpäästöjä vuosikymmeniä eteenpäin. (Lehtimäki, 2021) Uudempien 

tutkimuksien mukaan suometsätalous voi olla jopa toiseksi suurin ihmisperäinen 

vesistökuormittaja, maatalouden jälkeen (Haahti ym., 2020, s. 9). Kunnostusojitus on 

toimenpiteistä haitallisin ja merkittävin kiintoaineskuormituksen lähde. Ojapintojen 

altistuminen eroosiolle lisää kiintoaineskuormaa valumavesissä. (Saaristo ym., 2020, s. 14) 

Vesistövaikutusten määrään vaikuttavat puuston määrä, turvelaji, turpeen läpäisevyys, ojien 

syvyys ja sijoittuminen sekä ojitusalueen sijainti valuma-alueella (Saaristo ym., 2020, s. 12). 

Suurinta kiintoaineen huuhtoutuminen on ohutturpeisilla soilla, joilla ojat ulottuvat 

kivennäismaahan asti (Saaristo ym., 2020, s. 14). Ohutturpeisilla soilla orgaanisen kerroksen 

paksuus jää alle 0,3 metriä (Metla, n.d.). Lopen soista (Kuva 18.) ainoastaan Rautasuon 

keskisyvyys on 0,3 metriä. Muita matalia soita alueella ovat Isosuo II, Luukkolankorpi, 
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Niittumäensuo ja Perttulankorpi. (Moisanen, 2013, s. 103, 108) Vesistön läheisyydessä 

tehdyt uudistushakkuut ja maanmuokkaus lisäävät väliaikaisesti vesistöihin kohdistuvaa 

kuormitusta. Uudistushakkuu voi lisätä etenkin typen ja fosforin huuhtoutumista. (Saaristo 

ym., 2020, s. 15)  

 

Ojien kaivuu ja perkaus lisäävät kiintoaineen huuhtoutumista. Ojaluiskat ja kaivumassat ovat 

alttiita virtaavan veden aiheuttamalle syöpymiselle. (Joensuu ym., 2012, s. 8) Vähäistä 

suuremmista ojituksista tulee tehdä ilmoitus ELY-keskukselle. Ilmoituksen perusteella 

arvioidaan lupa- tai ojitustoimituksen tarve sekä toimenpiteen vaikutuksia valuma-

aluekohtaisesti. Ennakkovalvonnan lisäksi ELY-keskus voi jälkikäteen valvoa kohteiden 

vesiensuojelun toteutumista maastotarkastuksin. (Ymparisto.fi, 2013) 

 

Vuoden 2018 elo-syyskuussa Vuorensyrjään on tehty kunnostusojituksia 8,8 hehtaarin 

alueelle Metsä Groupin toimesta (Liite 18) (Kolari, 2021). Vuorensyrjä sijaitsee Rautasuon 

alueella (GTK, n.d.-a). Kyseessä on ollut tilakohtainen metsäojitus, jonka tarkoituksena on 

ollut ojan kunnossapito. Toimenpiteessä vettä on johdettu toisen maalla olevaan ojaan tai 

puroon. Lähin alapuolinen vesistö on ollut Palojoki. Toimenpiteiden vaikutusten on arvioutu 

rajautuvan pääasiassa hankealueelle. Mahdolliseen vaikutusalueeseen kuuluvat lisäksi 

Palojoki ja Sakarajärvi. Alue on ojitettu ja sen puusto on uudistushakattu vuoden 2018 

talvena. Maanmuokkaus ja kunnostusojitus on tehty samana vuonna ja alue on kunnostettu 

vuonna 2019. Vesiensuojelurakenteina ovat olleet ennen valtaojaa lietekuopat ja viiden 

metrin pituiset kaivukatkot sekä ennen Palojokea lietekuopat ja kymmenen metrin pituiset 

kaivukatkot. Hankkeella ei arvioitu olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. (Kolari, 2021) 

 

Vuonna 2016 Punelianjärven vesistöalueella Pillisuolla (Kalamaja) on tehty 

kunnostusojituksia kuuden hehtaarin alueelle UPM-Kymmene Oy:n toimesta (Liite 19). 

Välittömässä läheisyydessä ei ole vesistöjä. Maastossa ei esiinny suuria kaltevuuksia eikä 

alue ole eroosioherkkä. Kaivuutyöt on tehty laikkumätästysten ja tarpeen vaatiessa 

naveromätästysten yhteydessä, jolloin vesiä ei ole ollut tarpeen johtaa perattaviin ojiin. 

Kuivatuksen kannalta tarpeelliset vanhat ojat on perattu töiden yhteydessä. 

Vesiensuojelurakenteina kuvioilla 95, 100 ja 102 ovat olleet perkaus- ja kaivukatkot. Kuvion 
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100 länsi- ja itäpuolen ojien veden johtamisessa on käytetty lisäksi viiksiä, kankaista 

pintavaluntakenttää ja pintavaluntaa apuna. Puron rannalle on jätetty 20 metrin 

suojavyöhykkeet. Kuviolle 95 on tehty lietekuopat perkauksen päättymiskohtiin. (Kolari 

2021) 

Kuva 18. Kartassa on nähtävissä UPM-Kymmene Oy:n ja Metsä Groupin kunnostusojitukset. 

Punaisella on merkitty kartoitetut suoalueet. (Maanmittauslaitos, n.d.-a; GTK, n.d.-a) 

 

 

9 Ekologinen tila 

 

Pintavesien ekologista tilaa kansallisella tasolla arvioi Suomessa ympäristöhallinto. 

(Ymparisto.fi, n.d.-a) Karkeistettuna pintavesien ekologinen luokittelu tapahtuu käyttäen 

ensiarvoisesti biologisia laatutekijöitä. Tyypillisesti ekologista arvioita tehdessä verrataan 

pohjaeläinten, kalojen piilevien, planktonlevien ja vesikasvien tilaa ihmistoiminnan 
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ulottumattomaan, luonnonvaraiseen kantaan. Toissijaisesti arviossa on mukana veden 

laatutekijät, kuten happamuus (pH), veden läpinäkyvyys, eli näkösyvyys ja kokonaisravinteet. 

Myös hydromorfologiset tekijät, penger, padot ja säännöstely huomioidaan. (Ymparisto.fi, 

n.d.-b; Aroviita ym., 2019, ss. 17, 66) 

Kuva 19. Ekologinen tila. (Maanmittauslaitos, n.d.-a) 

 

 

 

Valuma-alueen ekologista tilaa nähdään ympäristöhallinnon, Syke:n ja ELY-keskuksen (n.d.) 

Vaikuta Vesiin -karttapalvelun kautta. Aineistossa on kuitenkin puutteita. Ympäristöhallinto 

ei ole arvioinut tai julkaissut kaikkia valuma-alueen vesistöjen ekologista tilaa koskevia 

selvityksiä. Nojaten raportin CORINE-aineistoon alueella on 2176,96 hehtaaria vesistöä. 

Näistä yhteensä 1662 hehtaaria (lisäksi jokiosuus 32 kilometriä) verran on saanut ekologisen 

arvion. Neljänneksestä vesialasta puuttuu siis ekologinen arvio.  
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Ollinjoki on itsessään edustettuna osana Vanjoki-Saavajoki-Hunsalanjoki-Rautajoki 

vesistökokonaisuutta, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Huomioitavaa on, että 

Ollinjoki edustaa vai pientä osaa tästä 32 kilometrin pituisesta jokimuodostumasta. Näin 

ollen on vaikea arvioida jokiosuuden todellista kuntoa, ilman perusteellista selvitystä juuri 

kyseiseltä jokiosuudelta. (Taulukko 2 Vanjoki Saavanjoki-Hunsalanjoki-Rautajoki) Hämeen 

ELY-keskuksen mukaan Ollinjoki ei ole rajattu, tyypitelty ja luokiteltu vesimuodostuma, joten 

paikkakohtaista vesienhoidon ainestotietoja siitä ei ole. (Hulkko, 2021) 

Taulukko 2. Syke & ELY-keskus (n.d.) 

Nimi:  Vanjoki-Saavajoki-Hunsalanjoki-Rautajoki 

Ekologisen luokittelun taso Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus 

Ekologinen tila Hyvä 

Ekologinen tila tarkennettu Hyvä 

Joen pituus (km) 32 

 

Taulukko 3. Syke & ELY-keskus (n.d.) 

Nimi:  Sakara 

Ekologisen luokittelun taso Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus 

Ekologinen tila Erinomainen 

Ekologinen tila tarkennettu Erinomainen 

Järven pinta-ala (ha) 227 
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Taulukko 4. Syke & ELY-keskus (n.d.) 

Nimi:  Punelia 

Ekologisen luokittelun taso Laajaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus 

Ekologinen tila Erinomainen 

Ekologinen tila tarkennettu Erinomainen 

Järven pinta-ala (ha) 826 

 

Taulukko 5. Syke & ELY-keskus (n.d.) 

Nimi:  Keritty 

Ekologisen luokittelun taso Suppeaan aineistoon perustuva ekologinen luokitus 

Ekologinen tila Hyvä 

Ekologinen tila tarkennettu Hyvä 

Järven pinta-ala (ha) 570 

 

Taulukko 6. Syke & ELY-keskus (n.d.) 

Nimi:  Saarijärvi 

Ekologisen luokittelun taso Vedenlaatuluokitus 

Ekologinen tila Tyydyttävä 

Ekologinen tila tarkennettu Tyydyttävä 

Järven pinta-ala (ha) 39 
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 Joen morfologian tutkiminen 

Joen morfologian tutkimisessa käytettiin apuna SYKE:n Pintavesien tilan luokittelu ja 

arviointiperusteet vesienhoidonkolmannella kaudella raportin sivuja 64–67 ja 136–142. 

Maastokäynneillä selviteltiin alustavasti joen morfologisia ominaisuuksia. Valuma-alueen 

vesistöjen muuttuneisuutta arvioitiin myös vanhojen karttojen ja GIS-analyysin avulla. 

 

 Karkea morfologinen arvio 

Maastotutkimukset morfologian parissa rajoittuivat yhteen ainoaan päivään. 

Maastohavaintojen perusteella havaittiin kaksi nousuestettä joen lyhyillä koskiosuuksilla. 

Ympäristöhallinto ei ole määrittänyt esteellisyyttä, mutta ilmoittaa, että paikalla olisi kalatie. 

Kalatien toimivuudesta ei ole tietoa. (Syke & ELY-keskus, n.d.). Lisäksi alempana on ainakin 

neljä voimalaitoksen patoa, jotka estävät vaelluskalapopulaatioiden pääsyn yläjuoksulle. 

(Virtavesien hoitoyhdistys Ry, n.d.). Jossakin vaiheessa joen koski on suoristettu ja sittemmin 

jaettu kahteen selkeään osuuteen. Koskiosuuksilla oli selkeästi havaittavissa suuret määrät 

kiviä penkereillä, jotka on nostettu koskesta, kun koskea on perattu. Tämä on nähtävissä 

kuvissa 21 ja 23.  
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Kuva 20. Punelian Säännöstelypato Itähaarassa 

 

Penkkojen eroosiota ei ollut havaittavissa, mutta veden korkeus osaltaan esti havaintojen 

tekemisen.  Pohjan liettymistä ei tutkittu maastossa, mutta ojien kiintoainekuorma kuitenkin 

voi viitata liettymiseen tai kasvaneeseen liettymisen riskiin. 

Lyhyttä kohtaa koskesta on kunnostettu 1990 luvulla. Virtaa on rikottu ja kiihdytetty 

siirtämällä sinne kiviainesta. (Ranta, 2013, s. 22) Soraa on myös voitu tuoda virtaan 

kutusoraksi, mutta tätä tietoa ei voida vahvistaa. Kosken pohjaa ei tutkittu empiirisesti, joten 

on mahdotonta arvioida voiko koski soveltua virtavesien kalojen kutupaikaksi ja mikä sen 

todellinen ekologinen tila on. 
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Kuva 21. Perattua koskea Itähaarassa 

 

Kuva 22. Länsihaara 
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Vanhat kartat.fi (n.d) palvelun karttoja vertaamalla tämän päivän maastokarttaan voidaan 

havainnoida maankäytön muuttuneen rajusti. Alueen soita on kuivattu näihin päiviin saakka, 

jotta metsä- ja peltoviljelylle saataisiin tilaa. Lukuisat ojat laskevat vetensä Ollinjokeen 

muuttaen sen tilaa. 

Aikaisin kartta pitäjältä on Venäjän keisarikunnan teettämä vuodelta 1884. Siitä voidaan jo 

nähdä ihmisen vaikutus alueella. Kartasta voidaan nähdä, että jokeen laski tuolloin kaksi 

uomaa. Näistä toinen on mahdollisesti ihmisen suoristama luonnonuoma. Vertaamalla kuvan 

23 karttaa ja nykyistä maastokarttaa, nähdään että kyseinen oja mukailee osin ojan 3 

nykyistä uomaa. Huomionarvoista kuitenkin on, että 1884 kartta on mahdollisesti epätarkka, 

johtuen aikalaisten käyttämistä kartoitusmetodeista, joten ei voida sulkea pois virheen 

mahdollisuutta. 

Kuva 23. Ollinjoen luonnolliset uomat 
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Joen uoman paikka on siirtynyt verratessa 1884 uoman sijaintiin. Vuonna 1979 uoma on 

saavuttanut nykyisen paikkansa. Tämän jälkeen ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia 

uoman sijainnissa. Vuoden 1987 jälkeen itähaara on avattu uudelleen, todennäköisesti 1990-

luvun kunnostusten aikana. Kun verrataan Vanhat kartat.fi (n.d.) palvelussa 1884 vuoden 

karttaa ja nykykarttaa, voidaan todeta, että käytännössä kaikki alueen alkuperäiset 

purohabitaatit ovat kadonneet. Vertaamalla 1884 vuoden karttaa 1958 nähdään, että 

ihminen on voimakkaasti muokannut ympäröivää maisemaa. Kosteikkoalueita on kuivatettu 

ja ojien määrä on käytännössä saavuttanut nykyiset mittasuhteet. 
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Kuva 24. Ollinjoen uomien vaihtelu (Maanmittauslaitos, n.d.-a). 

 

 

Joen syvyysdatan saatavuus on rajoitettua. Raporttia varteen saatiin erään henkilön 

luotaama osuus alajuoksulta. Hänen mukaansa luotaamisessa käytettiin Deeper Sonar pro + -

laitetta. Laite mittaa syvyyttä pinnantuntumasta ultraäänen avulla. (deeper, n.d.) Laite 

luottaa sijaintitiedoissa kolmanteen osapuoleen, tablettiin tai puhelimeen. Tämä laite jäi 

tuntemattomaksi. Syvyys mitattiin 2019 loppukesällä ja kesällä 2020.  Veden korkeustasoksi 

lähde arvioi 2019 tavallista matalammaksi ja 2020 vaihtelevaksi. (Soratie, henkilökohtainen 

tiedonanto, 13.4 2021) Kansallisarkistosta löydettiin vuoden 1906 syvyyskartat, mutta vain 

64 metrin osuudelta alajuoksulta. Täten vertailusta ei katsottu olevan hyötyä. 
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Kuva 25. Ollinjoen syvyyskartta. (Maanmittauslaitos, n.d.-a) 

 

 

Virtaavien vesien syvyys vaihtelee tulvahuippujen ja alivirtaamien mukaan. (Hanski, 2000 s. 

28) Syvyyskartta ei siis ole tieteellisten standardien mukainen, mutta muuta tietoa ei 

yksinkertaisesti ole. Raportin syvyysdataan tulisikin suhtautua kriittisesti, ja syvyys tulisi 

tarkistaa. 

 

Syvyyskartta mallinnettiin QGIS 3.18 ohjelmalla käyttäen paikallisen lähdehenkilön luotaamia 

syvyystietoja. Kaikki 5087 mittauspistettä interpoloitiin.   Mallinnuksesta leikattiin uoma 

SYKE:n UOMA 10 datalla, joka puskuroitiin 15 metrillä. Tähän puskurointietäisyyteen 

päädyttiin alkuperäisen sijaintitiedon epätarkkuuden perusteella. 

 

Ympäristöhallinto on määritellyt Vanjoki-Saavanjoki-Hunsalanjoki-Rautajoki hydrologis-

morfologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. (Syke & ELY-keskus, n.d.) Jokaisen joen morfologinen 
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arviointi on tapauskohtainen ja arvot ovat viitteellisiä. Morfologista arviointia suoritetaan 

yleensä vain suurille joille. (Aroviita ym., 2019, ss. 65–66, 69). 

Koska raportin morfologinen arviointi on osittain puutteellista, ja arvot ovat viitteellisiä, 

tarkkaa luokittelua ei ole mielekästä tehdä. Voidaan todeta, että joki on ihmisen 

vaikutuksesta muuntunut. Joella on pato kalateineen, sen koskiosuus on jaettu kahteen 

osaan ja sitä on perattu sekä myös myöhemmin kunnostettu. Jokea on ruopattu aikanaan. 

Tällä muuntuneisuudella on jonkinasteinen vaikutus eliöstöön ja monimuotoisuuteen.  

 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistöihin 

Ilmatieteenlaitoksen (n.d.) mukaan Suomen ilmasto jaetaan viiteen luokkaan ja niistä Kanta-

Häme kuuluu eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Tämän vyöhykkeen tyypillisimpiä 

puulajikkeita ovat metsäkuusi, mänty, haapa, lepät ja koivut. Kesät ovat lämpimiä ja pitkiä, 

jolloin maaperä kuivuu ja lämpenee hyvin. Puusto on runsasta. Kasvien 

menestymisvyöhykkeistä Loppi kuuluu II-vyöhykkeeseen (Kersalo & Pirinen, 2009, s. 60). 

Kanta-Hämeessä vuoden keskilämpötila on ollut noin +4 ja +4,5 °C välillä. Vuoden kylmin 

kuukausi on helmikuu ja lämpimin heinäkuu. Keskimääräinen sadanta vaihtelee 600–700 

millimetrin välillä. (Ilmatieteenlaitos, 2013) Vuosina 1971–2000 vuotuinen sadanta on 

vaihdellut 600–650 millimetrin välillä. Sadepäiviä vuoden aikana on ollut yleensä 180–200 

kappaletta. (Kersalo & Pirinen, 2009, ss. 60–61)  

Ilmaston lämpenemisen myötä Suomen ilmasto-olosuhteissa tulee tapahtumaan muutoksia. 

Niiden laajuutta on arvioitu erilaisiin skenaarioihin perustuvilla laskelmilla. Arvioiden mukaan 

lämpötila nousee, sademäärät kasvavat, myrskytuulet voimistuvat, lumipeite ja routa 

vähenevät ja pilvisyys lisääntyy. (Ilmasto-opas.fi, 2017) 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistöjen tilaan ovat jo havaittavissa ja tulevaisuudessa ne 

tulevat olemaan entistä selvempiä (Mäkelä ym., 2021, ss. 16–17). Toisin kuin useimmissa 

maissa, Suomessa ilmastonmuutos ei ole riski veden määrälle. Riskejä ovat kuitenkin 
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hulevesitulvien kasvaminen, vesistötulvien muutokset, äärisääilmiöiden aiheuttamat riskit 

sekä kuivuuden lisääntyminen. (Syvälä, 2019) 

Sadanta tulee lisääntymään ja etenkin rankkasateet yleistyvät. Tämän myötä myös 

kesätulvat pienissä jokivesissä lisääntyvät. (Mäkelä ym., 2021, ss. 16–17) Toisaalta 

lämpötilan nousu lisää haihduntaa ja siten aiheuttaa kuivuutta. Sateiden ajoittumisessa tulee 

olemaan selkeä muutos, sillä etenkin talvisateet yleistyvät. (Syvälä, 2019) Karjaanjoen 

vesistössä talvitulvia esiintyy jo nykyisin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ne tulevat 

yleistymään.  (Veijalainen ym., 2012, s. 70) 

Tulevaisuudessa etenkin Etelä-Suomessa valunta tulee kasvamaan. Ravinteet pelloilta ja 

metsistä huuhtoutuvat vesistöihin entistä helpommin aiheuttaen rehevöitymistä. Veden 

lämpötilan kasvaessa sinilevä lisääntyy, veden happitila heikkenee ja bakteerien määrä 

mahdollisesti kasvaa. Toisaalta lyhyempi jääpeiteaika auttaa vesistöjen happitilanteeseen. 

(Mäkelä ym., 2021, ss. 16–17) 

 Maaperä  

Kartasta (kuva 26) nähdään Ollinjoen valuma-alueen maalajeina on pääosin hiekkamoreenia 

(84,41 %). Muita maalajeja ovat karkea hieta (3,7 %), hiekka (2,36 %), rahkaturve (1,83 %), 

saraturve (1,77 %), sora (1,26 %), kalliomaa (0,88 %), hieno hieta (0,02 %) sekä täytemaa 

(0,01 %). Vesiuomien eli pienen valuma-alueen maalajit ovat pääosin karkeaa hietaa sekä 

hiekkamoreenia. Lisäksi alueella on pieniä pinta-aloja kalliomaata, hiekkaa, sara- ja 

rahkaturvetta. (GTK, n.d.-b) 
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Kuva 26. Ollinjoen valuma-alueiden maalajit. (GTK, n.d.-b) 

 

 Pohjavesialueet  

Ollinjoen valuma-alueella sijaitsee viisi eri pohjavesialuetta. Näiden alueiden määrällinen ja 

kemiallinen tila on hyvä, eikä niissä ole havaittu erityisiä riskejä. Kaikki alueet kuuluvat 

pohjavesiluokkaan 2 ja lisäksi yksi kuuluu E-luokkaan. (Ramboll, 2019)  
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Kuva 27. Ollinjoen valuma-alueella sijaitsevat pohjavesialueet. (Maanmittauslaitos, n.d.-a; 

Syke, n.d.-a) 

 

ELY-keskus luokittelee pohjavesialueita 1- ja 2-luokkiin, joista ensimmäiseen kuuluvat 

vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet. Toiseen luokkaan kuuluvat pohjavesialueet 

soveltuvat pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella 

vedenhankintakäyttöön, mutta niitä ei hyödynnetä aktiivisesti yhdyskunnan 

vedenhankinnassa tai talousvetenä. E-luokituksen saavat pohjavesialueet, jonka 

pohjavedestä jokin pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. (Ymparisto.fi, 

2020b)  

Taulukko 7. Ollinjoen valuma-alueella sijaitsevat pohjavesialueet. 
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Pikku-Punelian pohjavesialueella vesi purkautuu järviin. Rajamäennummen pohjavesialueella 

vesi purkautuu Rautasuohon. Iso-Malva A pohjavesialueella vesi virtaa luoteeseen kohti 

Punelia-järveä. Pitkälammin pohjavesialueella virtaus suuntaa kohti Pikku-Punelian alueella 

sijaitsevaa kalliopainannetta. Iso-Malva B pohjavesialueen eteläosassa virtaus suuntaa kohti 

Palolammia, eli poispäin Ollinjoesta. Pohjoisosassa virtaus suuntaa kohti suoalueita. Tämä 

pohjavesialueen E-luokituksen perusteena on Komion luonnonsuojelualueella sijaitseva 

luonnontilainen lähde sekä suoalue, joka on pohjavesivaikutteinen. (Ramboll, 2019)  

 Ollinjoen uomien valuma-alueen lajistoa 

Ollinjoen jokipenkoilla puustona on kuusta, koivikkoa, pajukkoa sekä haapaa. Projektia 

tehdessä vedenpinta on sulamisvesien vuoksi korkealla ja puuston tyvi on paikoin veden 

pinnan alapuolella. Alueen metsät ovat pääosin tuoretta kangasmetsää. Puusto on hyvin 

vanhaa luonnontilaista kuusikkoa, jossa kenttäkerroksessa on indikaattorilajeina mustikkaa, 

riidenliekoa ja sanikkaita. Pohjakerros on hyvin paksun sammalen peitossa, pääosin 

sammallajina on seinäsammal ja kerrossammal. Puiden oksilla kasvaa naavaa sekä 

paisukarvetta. (Luomus, n.d.) Korkeuseroiltaan tasaisemmilla alueilla, lähempänä 

peltoalueita on pieniä pinta-aloja, joissa valtalajeina haapaa ja koivua. Kenttä- ja 

pohjakerroksen indikaattorilajeja on haastavaa toistaiseksi tunnistaa, sillä maanpinta on 

syksyn lehtien peitossa, eikä uusia kasvustoja ole vielä havaittavissa. 

Metsäalueilta havaitaan runsaat määrät kanalintujen ulosteita, kuten teeri, pyy ja metso. 

Paikallisten mukaan alueella on havaintoja myös muun muassa hömötiaisesta. Ulostejälkiä 

on valkohäntä- sekä metsäkauriista. Myös pelloilla näkyy kauriiden jälkipainanteita.  

Paikallisten mukaan Ollinjoessa esiintyy paljon simpukoita, joiden tarkempi lajimääritys on 

tekemättä. Maastopäivän aikana havaittiin simpukka (kuva X), joka nostettiin joesta 

tunnistusta varten. Kuvat simpukasta lähetettiin Jyväskylän yliopiston tutkija Sabrina 

Nykäselle (Henkilökohtainen tiedonanto, 20.4.2021), joka tunnisti lajin sysijokisimpukaksi 

(Unio tumidus). 
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Kuva 28. Ollinjoesta nostettu simpukka, joka tunnistettiin sysijokisimpukaksi. 

 

 Vieraslajit 

Vieraslajihavainnot on rajattu Ollinjoen valuma-alueella, ja ne ovat pääosin luotettavaksi 

merkattuja. Poikkeuksena merkityt nisäkkäät, jotka ovat varmistamattomia ja merkinnät 

ovat tehneet harrastajat. Vieraslajihavainnot ovat vuosilta 1945–2021. Havainnot on kerätty 

vieraslajihavaintoja kerääviltä sivustoilta (Taulukko 8). 

Taulukko 8. Alueen havaitut vieraslajit (laji.fi, n.d.; vieraslajit.fi, n.d.). 

Jättipalsami Impatiens glandulifera 

Kanadankoiransilmä Erigeron canadensis 

Kanadanvesirutto Elodea canadensis 

Komealupiini Lupinus polyphyllus 

Kurtturuusu Rosa rugosa 

Minkki Neovison vison 

Paimenmatara Galium album 

Pajuasteri Symphyotrichum salignum 

Piennarmatara Galium xpomeranicum 
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Puistolemmikki Myosotis sylvatica 

Punalehtiruusu Rosa glauca 

Rikkanenätti Rorippa sylvestris 

Rusoamerikanhorsma Epilobium adenocaulon 

Terttuselja Sambucus racemosa 

Valkohäntäkauris Odocoileus virginianus 

Valkokarhunköynnös Convolvulus sepium 

 

Ollinjoen uomien valuma-alueen merkityt vieraslajihavainnot ovat terttuselja sekä 

puistolemmikki, molemmat havainnot ovat merkitty luotettaviksi (Laji.fi, n.d.). Lisäksi 

maastopäivän aikana on havaittu kurtturuusua myös uomien valuma-alueen sisältä. 

 

10 Näytteenotto 

Pintavesien ekologinen tila tulee luokitella ensisijaisesti biologisten laatutekijöiden avulla, 

joita ovat kasviplankton, päällyslevät, makrolevät, muu vesikasvillisuus, pohjaeläimistö ja 

kalasto. Lisäksi huomioon tulee ottaa hydrologis–morfologiset ja fysikaalis–kemialliset 

tekijät. Hydrologis-morfologisia tekijöitä ovat muun muassa virtausolot, jokien esteettömyys, 

pohjan ja rantavyöhykkeen rakenne ja pohjavesiyhteys. Fysikaalis-kemiallisia tekijöitä ovat 

muun muassa näkösyvyys, lämpö- ja happiolot, suolaisuus ja ravinteet. Nämä tekijät ovat 

vesistöjen luontaisia tekijöitä, jotka muuttuvat usein ihmistoiminnan seurauksesta. Lisäksi 

tulee ottaa huomioon kansallisesti määritellyt vesiympäristölle haitalliset aineet, jotka on 

määritelty Valtionneuvoston asetuksessa 1022/2006. Näiden raja–arvoja sovellettaessa tulee 

huomioida, että näytteenoton ja laatutekijöiden tarkastelun tulisi tapahtua vähintään neljä 

kertaa vuodessa, jotta yhden luokittelukauden kriteerit täyttyvät ja tuloksesta saadaan 

luotettava. (Aroviita ym., 2019, ss. 16–17) 

 

Ollinjoen ekologisen tilan arvioimista varten alueella otettiin vesinäytteitä ja tehtiin 

virtausmittauksia 6.–7.4.2021 Lammin biologisen aseman toimesta. Näytteiden ja 

mittauksien tulosten perusteella voidaan tehdä arvioita joen ja sen ympäristön tilasta, 
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selvittää mahdollisia kuormituspisteitä sekä suunnitella kunnostustoimenpiteitä. Tämän 

luvun lähteenä on käytetty näytteenottaja Esa-Pekka Tuomisen selostusta 

näytteenottomenetelmistä (henkilökohtainen tiedonanto, 6.4.2021). 

 

Lisäksi 19.4.2021 alueella tehtiin mittauksia kestävän kehityksen opiskelijoiden toimesta. 

Tuolloin käytössä oli virtaamamittauslaite ODO MF Pro sekä YSI Professional Plus -laite, jolla 

mitattiin veden lämpötila, pH, veden happipitoisuus ja hapen kyllästysprosentti, 

sähkönjohtavuus sekä hydrostaattinen paine. Säätila oli mittaushetkellä aurinkoinen, hieman 

tuulinen. Näytteenottopäivänä lämpötila oli aamulla lähellä nollaa, mutta kohosi iltapäivään 

mennessä liki +10 asteeseen. Näytteenottopäivää edeltävät päivät olivat olleet useamman 

päivän poutaa ja sateetonta. Opiskelijoiden tekemien fysikaalis–kemiallisten mittauksien 

tuloksia ei tässä raportissa tarkastella lähemmin, vaan niitä pidetään enemmänkin tukevana 

taustatietona Lammin biologisen aseman antamille tuloksille. 
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10.1.1 Vesinäytteenoton menetelmät 

Vesinäytteet kerättiin seitsemästä näytepisteestä Ollinjoesta sekä siihen laskevista ojista 

(kuva 29).  

Kuva 29. Näytteenotto- ja virtausmittauspisteet Ollinjoella ja siihen laskevissa ojissa. 

(Maanmittauslaitos, n.d.-a) 

 

Näytteitä kerättiin pullouittimella sekä rosterikauhalla 2 litran suuruisiin muovipulloihin. 

Jokaisesta vesinäytteestä 1,6 litraa käytettiin kiintoainespitoisuuden mittaamiseen ja 0,4 

litraa erilaisten fysiokemiallisten ominaisuuksien analysointiin. Vesinäyte kerättiin 10–20 

senttimetrin syvyydestä, jotta siihen ei joudu mukaan suurta määrää veden pinnalla kelluvia 

roskia tai pohjasta irtoavaa sedimenttiä. Tällöin näyte on mahdollisimman todenmukainen. 

(Tuominen, henkilökohtainen tiedonanto 6.4.2021) 

19.4.2021 otettiin vielä vesinäytteet kahdesta suuresta ojasta (kuva 30). Näytteet otettiin YSI 

Professional Plus laitteella. Mittausta varten 10 litran ämpäriin nostettiin pintavedestä yhden 

huuhtomiskerran jälkeen vettä, jonne laitteen anturi upotettiin suojaholkin kanssa. Mittarin 

lukemien annettiin tasaantua, jonka jälkeen tulokset kirjattiin ylös puhelimeen, ottamalla 

kuva laitteen monitorista. 
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Kuva 30. Ojien 3 ja 5 valuma-alueiden näytteenottopaikat, joista otettiin sekä virtaama että 

vesinäytteet. (Maanmittauslaitos, n.d.-a) 

 

 Virtausmittauksien menetelmät 

Veden virtauksen nopeutta mitattiin Lammin biologisen aseman toimesta virtausmittarilla 

seitsemästä eri pisteestä Ollinjoen valuma-alueella. Virtausnopeuden mittaamiseen 

käytettiin Schiltknecht MiniAir 2 -laitetta.  

Virtaaman mittaamista varten laskettiin uoman poikkileikkauksen pinta-ala. Tätä varten 

mitattiin uoman leveys sekä syvyys. Syvyys mitattiin mittatikulla, joka upotettiin uoman 

pohjaan. Syvyys mitattiin useasta kohtaa koko uoman leveydeltä, koska tämä voi vaihdella 

eri kohdissa. Pienissä puroissa syvyys ja virtaus mitataan usein viidestä kohtaa uoman 

varrelta ja virtaama lasketaan näiden keskiarvon perusteella. Ollinjoella Teväntötien sillan 

kohdalla uoman leveys oli mittaushetkellä 4,45 metriä, joten syvyys ja virtaus mitattiin 

useammasta kohdasta.  (Tuominen, henkilökohtainen tiedonanto, 6.4.2021) 
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Kuva 31. Ollinjoen uoman poikkileikkaus Teväntötien sillan kohdalla. 

 

Lisäksi 19.4.2021 laskettiin virtaama vielä kahdesta Ollinjokeen laskevasta ojasta (kuva 30) 

ODO MF Pro -laitteella kestävän kehityksen opiskelijoiden toimesta. Mittauksen alussa 

laskettiin joen uoman leveys, joka syötettiin laitteeseen. Ojien kapeudesta johtuen uomista 

otettiin vain yksi mittaus. Mittausta varten yksi opiskelijoista kahlasi uomaan 

kahluuvarusteet päällä, ja suoritti mittauksen. Laitteeseen syötettyjen arvojen sekä 

mittaustulosten perusteella laite laskee uoman pinta-alan ja sen perusteella virtaaman. 

Saadut tulokset siirrettiin mittauksen jälkeen tietokoneelle tsv–tiedostona. 

Taulukko 9. Opiskelijoiden tekemien virtausmittauksien tulokset ojista 3 ja 5 (esitetty 

kuvassa 3). 

 

 Vesinäytteenoton ja virtausmittauksen tulokset 

Vesinäytteistä analysoitiin sähkönjohtokyky, pH, sameus, kiintoainepitoisuus, väriluku, 

fosfaattifosfori, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Orgaanisen hiilen kokonaismäärän eli 

TOC:n tulokset eivät ehtineet valmistua tätä raporttia varten, joten ne on jätetty pois 

analysoinnista.  

Mittauskohde 
Virtaama 
m3/s 

Virtaama 
m3/vrk 

Oja 3 0.0111776 965.74  

Oja 5 0.0012672 109.49 

 



68 

 

 

Taulukko 10. Laboratoriotulokset Lammin biologisen aseman keräämistä vesinäytteistä. 

Näyte-

piste 

Näytteen-

ottoaika 

Sähkön-

johtokyky 

mS/m/25°C pH 

Sameus 

FTU 

Kiinto-

aine 

mg/l 

Väriluku 

410nm 

(mg/Pt/l) 

Fosfaatti-

fosfori 

P/PO4 

µg/l 

Kokonais-

typpi tot 

N µg/l 

Kokonais-

fosfori 

tot P µg/l 

1 12:40 8,9 6,47 2,4 2,3 68 3 890 15 

2 12:30 7,4 5,92 8,4 3,4 170 27 1127 77 

3 12:00 4,9 6,49 1,0 0,6 83 3 576 8 

4 11:25 6,6 6,14 11,3 9,4 174 11 1013 41 

5 11:40 4,3 5,71 3,5 1,8 214 5 1223 19 

6 10:55 3,2 5,59 1,3 0,5 147 4 610 19 

7 9:50 4,9 6,45 1,1 0,9 87 3 600 10 

Virtausmittauksista ja uomien poikkileikkauksien pinta-alasta laskettiin virtaama 

vuorokausitasolla ja sekunnissa (Taulukko 11). Kohteen 7 virtausmittaus tehtiin 6.4.2021, 

mutta tuolloin tapahtuneen laiterikon vuoksi loput virtausmittaukset tehtiin seuraavana 

päivänä. Kohteen 2 ojassa ei 7.4.2021 havaittu virtausta ja edellisenä päivänä virtaus oli 

aistinvaraisesti arvioituna ollut pientä. Kohteen 4 virtaus oli melko pientä johtuen siellä 

havaitusta tukoksesta. Näytteenottajan arvion mukaan todellinen virtaus ilman tukosta on 

voimakkaampi. 

 

Taulukko 11. Tulokset Lammin biologisen aseman suorittamista virtausmittauksista. 

Sijainti 

Virtausmittaukset 

(pvm, klo) 

Virtaama 

(m3/vrk) 

Virtaama 

(m3/s) Muut huomiot 

1 7.4.2021 12:30 3866 0,045   

2 7.4.2021 12:20 0–266   

Ei virtausta havaittu 7.4.2021. Edellisenä päivänä 

(6.4.2021) vedenpinnassa oli pientä liikettä, mutta 

varmasti alle minimi mittausarvon (0,01 m/s) 

3 7.4.2021 11:40 225726 2,613 

Virtausta ei voitu mitata lähempää yläjuoksulta, koska 

joki on liian leveä ja syvä siellä. 350 m alajuoksulta, 

sillalta kummankin virtauspaikan kohdalta. 
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4 7.4.2021 11:25 349 0,004 

Puro oli patoutunut yläjuoksulta, jos/kun tukos 

avautuu virtaukset oletettavasti samaa luokkaa 

näytteenottopaikan 4 kanssa. 

5 7.4.2021 11:05 1010 0,012   

6 7.4.2021 10:10 422 0,005   

7 6.4.2021 9:40 228075 2,640 

Virtaama mitattiin 6.4.2021, mutta muut mittaukset 

tehtiin 7.4.2021 laiterikon takia. Virtaama mitattiin 

150 m yläjuoksulta sillan kohdalta. 

 Tulosten analysointi 

Vesinäytteiden tulosten analysointi perustetaan Pintavesien tilan luokittelu ja 

arviointiperusteille vesienhoidon kolmannella kaudella, joka sisältää ekologisen ja 

kemiallisen tilan arvioinnin ja luokittelun periaatteet ja kriteerit. Edellä mainittu opas on 

toteutettu SYKE:n, LUKE:n ja ELY-keskusten yhteistyönä. Suomessa pintavesien ekologista ja 

kemiallista tilaa on luokiteltu toistaiseksi kolme kertaa. Ensimmäinen arviointi valmistui 

2008, toinen vuonna 2013 ja em. kolmas kausi on tehty vuosille 2022–2027. (Aroviita ym., 

2019, s. 0) 

Ollinjoki on osa 32 kilometrin pituista Vanjoki-Saavajoki-Hunsalanjoki-Rautajoki-

kokonaisuutta, joka on pintavesityypiltään keskisuuri turvemaiden joki (Syke, n.d.-c). 

Alueelta kerättyjen näytteiden tuloksia luokitellaan kokonaisfosforin, kokonaistypen ja pH:n 

osalta taulukon 12 perusteella, kyseisen jokityypin raja-arvojen mukaisesti. Tuloksien 

luokittelussa käytetään luokkia erinomainen (vihreä väri), hyvä (sininen väri), tyydyttävä 

(keltainen väri), välttävä (oranssi väri) ja huono (punainen väri). 

Taulukko 12. Keskisuurten turvemaiden jokien vedenlaadun raja-arvot. (Aroviita ym., 2019, 

s. 155) 
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Taulukossa seurantakaudeksi on merkitty vuosi, joka tarkoittaa, että näytteitä tulisi ottaa 

useammin ja käyttää ekologisen tilan arvioinnissa näiden näytteiden keskiarvoja. Koska tätä 

raporttia tehdessä näytteitä on Ollinjoesta otettu vain kerran, ei niitä voida pitää täytenä 

totuutena veden laadusta. 

Näyte 1 

Näyte 1 otettiin metsäalueen läpi kulkevasta ojasta, joka kulkee Sakara-järven Urolanlahden 

ja Laihua-lammen välissä. Tämä oja ei siis laske suoraan Ollinjokeen, mutta siitä virtaava vesi 

päätyy Uronlahden kautta Ollinjokeen. 

Kuva 32. Näytteenottopaikka 1. 

 

Taulukko 13. Näytteenottopaikan 1 pH, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. 

 

Näyte pH 
Kokonaistyppi 

µg/l 
Kokonaisfosfori 

µg/l 

1 6,47 890 15 
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Näytteenottopaikan tulos on pH:n ja kokonaisfosforin osalta erinomainen ja kokonaistypen 

osalta hyvä.   

Näyte 2 

Näyte 2 otettiin peltolohkon ja metsäalueiden välisestä ojasta. Oja laskee Sakaran 

Urolanlahteen. Samoin kuin näytepaikassa 1, tämä oja ei laske suoraan Ollinjokeen, mutta 

siinä virtaava vesi päätyy Urolanlahden kautta Ollinjokeen. 

Kuva 33. Näytteenottopaikka 2. 

 

Taulukko 14. Näytteenottopaikan 2 pH, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. 

 

Näytteen 2 tulos on pH:n osalta erinomainen, kokonaistypen osalta tyydyttävä ja 

kokonaisfosforin osalta välttävä. Tässä näytteessä kokonaisfosfori oli selkeästi suurempi kuin 

muissa näytteissä. 

Näyte pH 
Kokonaistyppi 

µg/l 
Kokonaisfosfori 

µg/l 

2 5,92 1127 77 
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Näyte 3 

Näytteenottopaikka 3 sijaitsee Ollinjoen yläjuoksulla. Tässä kohdassa joki tekee jyrkän 

mutkan. Näyte kerättiin yksityisalueella sijaitsevalta laiturilta. Virtausmittaus numero 3 

tehtiin noin 350 metriä alempaa Tevännön pikatien sillalta, koska uoma on 

näytteenottopaikalla syvä ja leveä. Yläjuoksulta kerätyn näytteen tarkoituksena on selvittää 

yläpuoliselta järveltä eli Sakaralta virtaavan veden laatu. 

Kuva 34. Näytteenottopaikka 3 Ollinjoen yläjuoksulla.  

 

Taulukko 15. Näytteenottopaikan 3 pH, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. 

 

Näytteen 3 tulos pH:n ja kokonaisfosforin osalta on erinomainen, kokonaistypen osalta hyvä. 

Näyte 4 

Näyte pH 
Kokonaistyppi 

µg/l 
Kokonaisfosfori 

µg/l 

3 6,49 576 8 
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Näyte 4 otettiin Ollinjokeen laskevasta ojasta numero 1 (kuva 3). Näyte otettiin kohdasta, 

jossa oja kulkee peltoalueille johtavan kapean tien ali. Ojasta tehty virtausmittaus ei antanut 

todenmukaisia lukemia, koska oja oli tukkeutunut. Tukoksella saattaa olla vaikutusta myös 

vesinäytteen tuloksiin. 

Kuva 35. Näytteenottopaikka 4. 

 

Taulukko 16. Näytteenottopaikan 4 pH, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. 

 

Näytteen 4 tulos pH:n ja kokonaisfosforin osalta on erinomainen, kokonaistypen osalta 

tyydyttävä. 

Näyte 5 

Näytteenottopaikka 5 sijaitsee Ollinjokeen laskevassa ojassa numero 4 (kuva 3). Oja sijaitsee 

peltolohkon ja metsän välissä. 

Näyte pH 
Kokonaistyppi 

µg/l 
Kokonaisfosfori 

µg/l 

4 6,14 1013 41 
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Kuva 36. Näytteenottopaikka 5. 

 

Taulukko 17. Näytteenottopaikan 5 pH, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. 

 

Näytteen 5 tulos pH:n ja kokonaisfosforin osalta on erinomainen, kokonaistypen osalta 

tyydyttävä. 

Näyte 6 

Näyte 6 otettiin Ollinjokeen laskevasta ojasta numero 2 (kuva 3). Oja kulkee Ollinjoen 

itäpuolella olevan suuren peltoalueen läpi. Ojan läheisyydessä on viime aikoina raivattu 

metsää pelloksi. 

Näyte pH 
Kokonaistyppi 

µg/l 
Kokonaisfosfori 

µg/l 

5 5,71 1223 19 
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Kuva 37. Näytteenottopaikka 6.  

 

Taulukko 18. Näytteenottopaikan 6 pH, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. 

 

Näytteen 6 tulos pH:n ja kokonaistypen osalta on hyvä, kokonaisfosforin osalta erinomainen. 

Näyte 7 

Näytteenottopaikka 7 sijaitsee Ollinjoen alajuoksulla, uoman länsipuolella sijaitsevan 

peltolohkon kohdalla. Virtausmittaus tehtiin noin 150 metriä ylempää Teväntötien sillan 

kohdalta. Alajuoksulta kerätty näyte kertoo Ollinjoen alapuolella olevaan Teväntöön 

virtaavan veden laadun. 

Näyte pH 
Kokonaistyppi 

µg/l 
Kokonaisfosfori 

µg/l 

6 5,59 610 19 
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Kuva 38. Näytteenottopaikka 7.  

 

Taulukko 19. Näytteenottopaikan 7 pH, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. 

 

Näytteen 7 tulos pH:n ja kokonaisfosforin osalta on erinomainen, kokonaistypen osalta hyvä. 

 Yhteenveto näytteiden tuloksista 

Näytteiden pH:n, kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta tulokset olivat pääsääntöisesti 

erinomaisia ja hyviä. Huonoin yksittäinen saatu mittaustulos näiden ominaisuuksien osalta 

on näytteen 2 kokonaisfosfori ja kokonaistyppi.  

Fosfaattifosforin pitoisuus on usein tuotantokaudella pieni, koska levät käyttävät sen 

hyödykseen. Talvisin pitoisuudet ovat usein 5–10 µg PO4-P/l, rehevissä vesissä jopa 20–50 

µg PO4-P/l. (Oravainen, 1999) Näytteenottopaikasta 2 mitattiin suurin tulos fosfaattifosforin 

osalta: 27 µg PO4-P/l. Muissa näytteissä pitoisuudet olivat melko pieniä.  

Näyte pH 
Kokonaistyppi 

µg/l 
Kokonaisfosfori 

µg/l 

7 6,45 600 10 
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Oravaisen (1999) mukaan Suomen sisävedet ovat vähäsuolaisia ja sähkönjohtavuuden arvot 

ovat välillä 5–10 mS/m, voimakkaasti viljellyillä alueilla 15–20 mS/m. Kaikissa Ollinjoesta 

otetuissa näytteissä tulokset vaihtelevat välillä 3,2–8,9 mS/m. Tulokset ovat siis 

normaaleissa lukemissa.  

Vesi luokitellaan humuspitoiseksi, kun väriluku on 50–100 mg/Pt/l. Veden väri vaihtelee 

säätekijöiden mukaan. (Vanajavesikeskus, n.d.). Veden värin tuloksista voidaan päätellä, että 

Ollinjoessa vesi on mittaushetkellä humuspitoista. Näytteessä 3 eli Ollinjoen yläjuoksulla 

väriluku on 83 mg/Pt/l ja näytteessä 7 eli alajuoksulla väriluku on 87 mg/Pt/l. Selkeästi suurin 

väriluku on näytteessä 5 (214 mg/Pt/l.). 

Veden sameus vaihtelee vuodenajoittain ja yleisesti jokivesissä sameus on voimakkaampaa 

kuin järvivesissä. Kirkkaan veden sameuden raja-arvo on 1,0 FTU. (Vanajavesikeskus, n.d.). 

Näytteen 3 tulos oli 1,0 FTU ja näytteen 7 tulos 1,1 FTU. Voidaan siis todeta, että Ollinjoen 

yläjuoksulla vesi on kirkasta ja alajuoksulla vain hivenen sameampaa. Suurimmat lukemat 

saatiin näytteistä 4 ja 2, joiden lukemat olivat 11,3 FTU ja 8,4 FTU.  

Kiintoaineita tarkastellessa näytteessä 4 kiintoainepitoisuus on huomattavasti suurempi kuin 

muissa näytteissä. Ojasta mitattu virtaama on kuitenkin mittaushetkellä ollut pieni, joten 

taulukossa 20 esitetty kiintoainekuormitus vuorokauden aikana on pieni. Ojassa 1 

kiintoainepitoisuus on pieni, mutta suhteutettuna virtaamaan sen tuottama 

kiintoainekuormitus on suuri, koska ojan virtaama on voimakas. Taulukosta nähdään myös, 

että näiden mittausten perusteella Ollinjoen alajuoksulla eli näytteessä 7 vuorokauden 

kiintoaineskuormitus on huomattavan paljon suurempi kuin yläjuoksulla eli näytteessä 3. 

Koska kyseessä on kuitenkin vain hetkellisen mittauksen tulos, sitä ei voida pitää täysin 

totuutta kuvaavana. 
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Taulukko 20. Näytepisteiden kiintoainekuormien ja virtaaman perusteella laskettu 

vuorokauden kiintoainekuorma. Näytteen 2 laskennassa on käytetty virtaamalle arvioitua 

maksimiarvoa. 

Näyte  
Kiintoaine 

mg/l 

Virtaama 

(m3/vrk) 

Virtaama 

l/vrk 

Kiintoainekuorma 

mg/vrk 

Kiintoainekuorma 

kg/vrk 

1 2,3 3866 3866141 8698817 8,70 

2 3,4 0–266,4 266400 917600 0,92 

3 0,6 225726 225726234 131673637 131,67 

4 9,4 349 349354 3275195 3,28 

5 1,8 1010 1010243 1852112 1,85 

6 0,5 422 421848 202487 0,20 

7 0,9 228075 228075480 210531212 210,53 

 

11 Virkistysalueet 

Metsälaki ei sisällä erityisiä määräyksiä virkistyskäytön huomioimisesta yksityismetsissä. Laki 

tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden käsitellä metsiä siten, että ne soveltuvat virkistyskäyttöön. 

Metsälain 6 pykälän mukaan hakkuun kohteella ollessa metsän monimuotoisuuden 

säilyttämisen, maiseman tai metsän monikäytön kannalta erityistä merkitystä, voidaan 

hakkuu tehdä kohteen erityisluonteen edellyttämällä tavalla. Metsänhoito-ohjeet ja 

suositukset antavat lisäksi ohjeita maiseman ja virkistyskäytön huomioimiseen metsien 

käsittelyssä. Suurin osa Suomen metsistä on PEFC-järjestelmän mukaan sertifioituja. PEFC-

sertifiointi asettaa osaltaan metsien virkistyskäyttöä koskevia vaatimuksia. (MTK, n.d.-baa) 

 

Vuonna 2021 ELY-keskus päätti vetäytyä PEFC-sertifioinnin kehittämistyöryhmästä, johon se 

oli liittynyt vuonna 2019. Päätöstä perusteltiin sillä, että tietyillä kriteereillä ei päästä 

monimuotoisuustavoitteisiin eikä maanomistajille anneta riittävää kannustusta 

ekologisempien valintojen tekemiseen. PEFC-sertifikaatti nimittäin määrittelee vain 

minimitason mutta vastuu panostaa ekologisesti vaikuttavampiin toimenpiteisiin on 
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maanomistajalla. Tästä syystä PEFC-sertifiointia ei saisi mainostaa ekologisesti kestävänä. 

(ELY-keskus, 2021) 

 

Hämeen virkistysalueyhdistys pyrkii turvaamaan ja kehittämään alueellisia 

virkistysmahdollisuuksia sekä suojelemaan maakunnan luonnon ja maiseman 

omaleimaisuutta. Yhdistys avustaa maanhankinnassa ja koordinoi seudullisten 

virkistysalueiden ylläpitoa ja kehittämistä. Kunta, jonka alueella virkistysalue sijaitsee vastaa 

pääsääntöisesti sen hoidosta. Valtion maanhankinta-avustus välittyy alueostoihin 

virkistysalueyhdistyksen kautta. (Hämeen virkistysalueyhdistys, n.d.)  

 

Punelian melontareitti kulkee Ollinjoen läheisyydessä ja toimii virkistyskäytössä (Kuva 39). 

Melontareitin varrella on mahdollista tutustua erilaisiin palveluihin. Punelian melontareitin 

opastus päättyy Punelian padolle ja melontareitti Sakaran ja Urolanlahden jälkeen 

Ollinjoelle. (Visitloppi, n.d.; InfoGIS, n.d.) Maakuntakaavan mukaan melontareittiä 

suunnitellaan jatkettavaksi Tevännön ja Ollinjoen lävitse (Hämeen liitto, 2020). Kuntaan on 

otettu yhteyttä, eikä kunnan ole tällä hetkellä tarkoitus jatkaa Punelialle päättyvää 

melontareittiä pidemmälle (Suomalainen, 2021). Melontareitin jatkaminen Ollinjoen läpi 

Pilpalaan tarjoaisi melojille mahdollisuuden tutustua Pilpalan myllyyn ja Hyrryn lähteeseen, 

joka on Etelä-Suomen suurin lähde.  Pilpalassa on järjestetty menneinä vuosina myös 

kyläkävelyitä. (Palokari, 2012) 

 

Asukkaille tehdyistä kyselytuloksista (Liite 20) käy ilmi, että Ollinjoen käyttäjät kokevat 

ongelmallisena erityisesti rehevöitymisen, joka aiheuttaa haittaa Ollinjoen virkistyskäytölle. 

Rehevöitymisen vuoksi veneily ja melonta ovat vaikeutuneet. Lisäksi veneenlaskupaikan 

sijainti ja Ollinjoella kulkevien moottoriveneiden nopeudet koetaan haitallisina. 

Veneenlaskupaikan sijainti nähdään ongelmallisena joen kunnon, turvallisuuden ja 

virkistyskäytön näkökulmasta. Moottoriveneliikenteen koetaan heikentävän 

virkistyskäyttömahdollisuuksia sekoittamalla pohjamutaa, sortamalla penkkoja, 

aiheuttamalla melu- ja hajuhaittoja sekä jättämällä toisinaan kelluvia polttoaineläiskiä 

veteen. Ratkaisuna vastaajat ehdottavat esimerkiksi nopeusrajoitusten asettamista tai täyttä 

moottorivenekieltoa. Sakara järvellä on käytössä vesiliikenteen nopeusrajoitus 10 km/h ja 
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Tevännöllä on kielletty taas kokonaan liikkuminen moottoriveneillä tai muilla koneellisilla 

vesikulkuneuvoilla. Poikkeuksena on kuitenkin sähkömoottoriset veneet ja esimerkiksi 

liikuntavammaisen henkilön polttomoottori käyttö. (Traficom, 2020) 

 

Kuva 39. Virkistysreitit ja luonnonsuojelualueet Ollinjoen valuma-alueella. 

(Maanmittauslaitos, n.d.-a; Syke, n.d.-a; InfoGIS, n.d.) 

 

12 Toimenpide-ehdotukset 

Toimenpide-ehdotukset on laadittu näytteenottojen tulosten, alueesta tehtyjen selvitysten, 

maastossa käymisen ja aiheeseen liittyvän teorian pohjalta, ja niillä pyritään parantamaan 

niin Ollinjoen ekologista tilaa, kuin myös mahdollistaa laajempaa virkistyskäyttöä alueella.  
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12.1.1 Maatalous 

Kun pellon kuntoa lähdetään parantamaan, on tärkeää huomioida, että jokainen pelto on 

omanlaisensa, säätilat vaihtelevat ja ilmasto muuttuu. Mitä enemmän tiedetään pellon 

ominaisuuksista ja viljelyhistoriasta, sen helpompi on löytää parhaat toimet maaperän 

parantamiseksi. Vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa auttaa 

tieto peltojen valuma-alueista ja vesiuomien virtaussuunnista. Toimenpiteitä tulisi 

suunnitella yhdessä valuma-alueen muiden viljelijöiden kanssa, jotta ravinnevuotoja 

päästäisiin vähentämään ja ennalta ehkäisemään suoraan pahimmissa ongelmakohteissa 

kuten eroosioherkissä pelloissa ja vesiuomissa.  

 

Oleellinen osa toimivaa vesitaloutta pellolla on kunnollinen salaojitus. Vanhat, 

toimimattomaksi käyneet salaojitukset vaihdetaan uusiin säätösalaojituksiin. Sen etuna on, 

että maa pysyy kosteana ja vähentää huuhtoutuvien ravinteiden määrää maassa. Ollinjoen 

lähistön hietamaat soveltuvat hyvin säätösalaojitettavaksi niiltä osin, missä pellon kaltevuus 

ei ole liian jyrkkä. Myös monimuotoisten uomien suosiminen pidättää veden mukana 

kulkeutuvaa kiintoainetta paremmin, kuin suora ja paljas uoma. Maa-aines ei lähde 

kulkeutumaan helposti esimerkiksi sadeveden mukana. Tulvatasanteesta ja pääuomasta 

muodostuvat kaksitasouomat hyödyttäisivät sekä tulvan suojelutarvetta että edistäisi 

luonnon monimuotoisuutta, etenkin niillä Ollinjoen lähistön alavilla pelloilla, joille tulvavesi 

herkästi nousee. 

 

Talviaikainen kasvipeitteisyys on tehokas keino eroosion hallinnassa. Se sitoo maata ja 

vähentää ravinteiden kulkeutumista. Esimerkiksi liitettä 16 tarkastelemalla voidaan 

huomata, että talviaikainen kasvipeitteisyyden säilyttäminen näillä eroosioherkillä 

(punaisella) alueilla on tärkeää. Myös suorakylvö on tehokas kylvömenetelmä eroosion ja 

vesistökuormituksen vähentämisessä. Sitä voisi mahdollisuuksien mukaan harkita uudelleen 

aloitettavaksi Ollinjoen valuma-alueella ja löytää uusi urakoitsija tai esimerkiksi yhteinen 

konehankinta.   
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Suojakaistan määritelmän voisi olla hyvä tarkentaa; mitä tarkoittaa 1 metrin piennar ja mikä 

sen merkitys on vesistöön. Peltovalvontaohjeessa perusehtoa tulee täsmentää, koska nyt 1 

metrin piennar on sallittua vesistön varrella. Lisäksi tehdä selkeä ero, milloin käytetään 

piennarta ja milloin suojakaistaa, etteivät termit sekoitu keskenään suojakaistasta 

puhuttaessa.   

 

Selvitetään rakennekalkin ja ravinnekuitujen vesiensuojeluvaikutukset ja vaikutukset 

maaperään, optimaaliset käyttömäärät ja levityksen ajoitus vesiensuojelun kannalta. 

Ravinnekalkin hyötyinä ovat maan mururakenteen ja pellon vedenläpäisykyvyn 

parantuminen, pintavalunnan ja sen aiheuttaman eroosion väheneminen sekä maan pH:n 

nousemisen myötä kasvien fosforin saannin parantuminen. Ravinnekuidut lisäävät 

orgaanista ainetta pelloilla, mikä parantaa maamikrobien ja lierojen olosuhteita sekä lisää 

maaperän vedenpidätyskykyä. Kuitujen avulla voidaan vähentää eroosiota ja maa-ainekseen 

sitoutuneen fosforin huuhtoutumista.  

12.1.2 Metsätalous 

Metsissä tehtävät toimenpiteet, kuten uudistushakkuut, maanmuokkaukset, kantojen nosto, 

lannoitukset ja ojitukset lisäävät vesistöihin tulevaa kuormitusta. Metsätalouden suurin 

vaikutus on kiintoainekuormitukseen ja jonkin verran typpi- ja fosforipäästöihin. 

Jatkuvapeitteinen kasvatus tai avohakkuun jälkeen kantojen jättäminen paikalleen vähentää 

eroosiota ja kiintoaineskuormitusta, sekä maisemahaittoja. Hakkuun jälkeen vesistöjen, 

pienvesien ja ojien varsille ei tule jättää latvusmassaa sillä ravinteita on runsaasti lehdissä ja 

neulasissa ja aiheuttavat kuormitusta vesistöön. Vesistöjen lähelle olisi hyvä jättää 

suojakaistat kaikkia metsänhoitotoimenpiteitä tehdessä. Suojakaistat vähentävät eroosiota 

ja vesistökuormitusta, antavat alkuperäiskasvillisuudelle mahdollisuuden kasvaa, lisäävät 

monimuotoisuutta ja vähentävät maisemahaittoja. Myös metsän lannoituksessa on 

muistettava suojakaistat ja lannoituksen oikea ajankohta, mikäli lannoitus koetaan 

tarpeelliseksi. Käytettäväksi suositellaan valmistetta, jossa fosfori on veteen 

liukenemattomassa muodossa. 
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Laboratorioanalyysissä vesinäytteissä suurimmat kiintoainemäärät olivat näytekohdissa neljä 

(9,4 mg/l), kaksi (3,4 mg/l), yksi (2,3 mg/l) ja viisi (1,8 mg/l).  Lähellä näytteenottopaikkaa 

kaksi oli jatkuvan kasvatuksen metsää (kuusikkoa), sekä vajaa kymmenvuotiasta koivikkoa. 

Näytteenottopaikan ojassa kaksi, ei havaittu virtausta. Suolla ja rannan tuntumassa koivikon 

vieressä oli hyvin kosteaa. Eli ei havaittuja merkkejä siitä, että metsätalousalueelta tulisi 

runsaasti kiintoainevalumaa kyseiseen ojaan, todennäköisempi syy on pellolta sateiden ja 

sulamisvesien mukana valuvat vedet. Ensimmäisen näytteenottopaikan ojassa vesi virtaa 

Laihuasta Urolanlahteen, eikä sivua merkittävästi metsätalousaluetta. 

 

Viidennen näytteenottopaikkaan ojaan vettä tulee metsälähteestä sekä metsäojasta, jonka 

jälkeen vesi kulkee pellonreunaa. Metsäojaa on metsätöiden ohessa paranneltu, ja siihen on 

esimerkiksi laitettu rumpu, jonka päältä kulkee metsätie. Rummulta peltoon asti metsäpuro 

on luonnontilaisen oloinen (Liite 21). Vesi on kirkasta ja virtaa nopeasti, puron reunat ovat 

siistit. Ei merkkejä rehevöitymisestä. Lähteeltä tuleva oja ja rummusta peltoon asti tuleva oja 

on todennäköisesti suojeltu Vesilain 11 §:n mukaan, koska ne näyttävät olevan 

luonnontilaisia noroja (Vesilaki 2011/587). Kyseisiä ojia ympäröivä metsä (Kuva X kiinteistö ja 

vanha metsä) on todennäköisesti monimuotoisuuden kannalta arvokas kohde. Metsässä oli 

runsaasti vanhaa monimuotoisuudelle arvokasta kuusikkoa ja lahopuuta. (Liite 22) Tämän 

takia suositellaan kiinteistön 433-412-2-140 länsireunassa olevan metsän lajistokartoitusta ja 

metsänomistajaa suositellaan perehtymään suojelurahoituksiin. Rahoituksesta kerrottu 

tarkemmin osiossa 4. 
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Kuva 40. Kartassa on nähtävissä kiinteistö ja sillä sijaitseva vanha metsäalue. 

(Maanmittauslaitos, n.d.-a, Maanmittauslaitos, n.d.-c) 

 

 

Näytteenottopaikassa neljä vesi oli tummaa ja oja oli leveä, eikä virtausta juuri näkynyt. Ojan 

päällä oleva tie oli hieman sortunut ja hidastanut virtaamaa. Pientä rehevöitymistä 

havaittavissa (kasvillisuutta vedessä), mutta asiaa tulisi tarkastella paremmin kesällä. 

Kauemmas joesta siirryttäessä ojan saviseinämien eroosio oli selkeää ja oja kulki reilusti 

muuta kasvillisuutta alempana. Kyseisestä ojasta etelään suota on ojitettu ja ojitusvedet 

laskevat jokeen hieman ennen Ollinjoen alajuoksun siltaa sekä neljännen 

näytteenottopaikan ojaan. Suolta valuva ravinnekuorma todennäköisesti lisää 

rehevöitymistä. Vielä kauemmas joesta mentäessä vesimäärä väheni ja veden väri ei enää 

ollut yhtä tummaa kuin suo-ojitusten kohdalla, veden pinnassa kuitenkin alkoi näkyä 

sateenkaaren väreissä välkkyvää pintaa, joka voi olla rautabakteerin aiheuttamaa tai 

mahdollisesti öljyä tai muuta polttoainetta. Pellolle tultaessa ainetta oli pinnassa jopa koko 

ojan leveydeltä. Pellon vieressä on metsää, jossa on tehty vuonna 2010–2015 välillä 

avohakkuu, jolla saattaa olla vaikutusta ojan runsaaseen kiintoaineskuormaan. Metsää ei 

ilmeisesti ole uudistettu, vaan se on kasvanut täyteen koivikkoa itsekseen. Nykyään se on 

maastokartassa merkitty avoimena vesijättöalueena. 
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Metsätalousalueelta ei tule runsasta kiintoainesvalumaa Ollinjokeen. Todennäköisempi syy 

on pellolta sateiden ja sulamisveden mukana valuvat vedet. Metsätalouden vaikutuksissa 

keskityimme erityisesti lähivaluma-alueeseen, koska sen aiheuttama kuormitus Ollinjokeen 

on merkittävämpää kuin koko valuma-alueen. On kuitenkin muistettava, että metsätalous 

aiheuttaa pitkäaikaista hajakuormitusta koko valuma-alueella ja siksi sen vaikutuksia on 

vaikea arvioida ilman laajempaa, pitkäkestoista tutkimusta. Lisäksi suometsätalouden 

ojituksista tulee jatkuvaa uutta tutkimustietoa, joka saattaa muuttaa nykyisiä oletuksia 

metsätalouden vesistövaikutuksista. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) 

koordinoimassa Hiidenveden kunnostus -hankkeessa tehdyssä vesistöselvityksessä tuli ilmi, 

että metsätalous aiheuttaa kuormitusta isolla valuma-alueella. Hankkeessa on tehty joitain 

kunnostussuunnitelmia. Hankkeessa selvitetyt asiat, tehdyt toimenpiteet ja tarkat 

kohdealueet eivät ole julkista tietoa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry tulee 

järjestämään kohdealueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja 

kyläyhdistyksille maksuttoman yleisötilaisuuden, jossa kerrotaan lisää keinoista haja-

asutuksen jätevesien sekä metsätalouden aiheuttamien vesistövaikutusten vähentämiseksi. 

Suositellaan, että Tevännön osakaskunnan edustaja ja Ollinjoen lähivaluma-alueen 

metsänomistajat voisivat myös osallistua yleisötilaisuuteen. Lisätietoja voi kysyä Jussi 

Vesteriseltä, puhelinnumero 050 307 9648. (LUVY, 2021.) 

12.1.3 Virkistyskäyttö 

Ollinjoella on kaksi siltaa, joiden ali melominen ei ole aina mahdollista. Toinen silloista 

sijaitsee virtausmittauspisteessä kolme ja toinen virtausmittauspisteessä seitsemän. 

Virkistyskäytön näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että näillä paikoilla kanootti tulisi vetää 

maihin ja laskea uudelleen veteen. Veneenlaskupaikkaa voisi myös käyttää mahdollisena 

lähtöpaikkana, jos melonnan haluaisi aloittaa Ollinjoelta. Virtaamamittauskohdassa 

seitsemän, sillan kohdalla, meloja joutuu nousemaan pellolle tai kosteikolle. Hyvä 

nousupaikka tulisi kunnostaa tai rakentaa alajuoksun sillan kupeeseen. Veneenlaskupaikalla, 

joka sijaitsee virtaamamittauspaikassa kolme, on tähän hyvin tilaa.  Melontaan liittyviä 

esteitä ei ole kartoitettu Ollinjoen alajuoksulta Pilpalaan. Pilpala tarjoaisi melojille 

nähtävyyksiä, jos reitillä ei ole melontaa estäviä tekijöitä ja jos nousu Pilpalassa onnistuu 
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kanootilla. Melonnan estäviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi jokien kapeus, mataluus, 

kivikkoisuus ja voimakas virtaama. Satelliittikuvista katsottuna Tevännöltä jatkuva joki 

Sinervälle näyttää jokseenkin kapealta. Jos jokea pitkin ei pysty melomaan, kanootti tulisi 

voida vetää maihin ja laskea uudelleen veteen. Näkyvältä jatkuva joki Kuuslammille Pilpalaan 

näyttää myös jokseenkin kapealta. Satelliittikuvista näkee, että edellä mainittuja jokia 

ympäröi puusto. Tämä voi osaltaan luoda virheellisen vaikutelman näiden kapeudesta. 

Rantoja ja jokia pitkin Ollinjoen veneenlaskupaikalta tulee matkaa Pilpalaan noin 3,5 

kilometriä. 

 

Maakuntakaavaan on merkitty melontareitti Ollinjoen lävitse. Lopen kuntaan on otettu 

yhteyttä asiaan liittyen sähköpostitse. Kuntaan otettiin sähköpostitse yhteyttä, jotta 

saataisiin selville, aiotaanko melontareitti toteuttaa lähitulevaisuudessa ja löytyykö kunnalta 

tätä varten rahoitus mahdollisiin vesistöjen hoitotoimenpiteisiin. Kunnan ei ole tällä hetkellä 

tarkoitus jatkaa Punelialle päättyvää melontareittiä pidemmälle (Suomalainen, 2021). Jos 

melontareitti aiotaan myöhemmin toteuttaa, toimenpiteeksi ehdotetaan melontareitin 

käyttökelpoisuuden kartoittamista Ollinjoelta Pilpalaan saakka. Melontareitin jatkaminen 

tänne tarjoaisi melojille mahdollisuuden tutustua alueen arvokkaisiin nähtävyyksiin. 

Alajuoksun sillalle tarvitaan veneennostopaikka tai vastaava, koska sillan ali ei voi meloa. 

Reitille voisi mahdollisesti tehdä myös levähdyspaikan eväiden nauttimista varten. Veneilyn, 

melonnan ja kaiken muun virkistyskäytön edellytyksenä on, että Ollinjoelta poistetaan 

vesikasvillisuutta ja tehdään muita mahdollisia kunnostustoimenpiteitä. Pienialainen niitto 

viikatteella on sallittua, mutta laaja-alaisempi niitto vaatii luvan. Erityisesti ilmaversoisia 

kasveja, esimerkiksi järviruokoa, -kaislaa ja osmankäämejä voidaan hävittää tehokkaasti 

niittämällä. Paras niittoaika on loppukesästä tai talvella jäältä, mutta ei lintujen 

pesimäaikaan. Niittojäte tulee aina poistaa ja siirtää kauemmaksi alueelta. (Ketola, 2020, ss. 

32–33) Kuvassa 41 kerrotaan ilmaversoisille vesikasvilajeille soveltuvista menetelmistä ja 

niittoajankohdista tarkemmin. 
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Kuva 41. Ilmaversoisille vesikasvilajeille soveltuvat menetelmät ja niittoajankohdat (Ketola, 

2020, s. 33).  

 

 

Veneen käyttö on mahdollista aloittaa veneenlaskupaikalta, josta matkaa Sakaralle on alle 

0,5 km. Veneilyn osalta ratkaisuna voisi olla täysi moottoriveneiden käyttökielto tai 

nopeusrajoitus, tästä alueen asukkaiden on keskenään keskusteltava. Moottorivene kielto 

edistää virkistyskäyttöarvoa sekä vähentää melu-, haju- ja öljyhaittoja. Joen kapeuden, 

mataluuden ja vesikasvillisuuden vuoksi jo soutuveneellä kulkeminen Ollinjoella on paikoin 

tällä hetkellä haastavaa. Moottoriveneilyn mahdollisesti jatkuessa suositellaan, että sille 

asetetaan mahdollisimman pieni nopeusrajoitus. Kapealla joella kovat nopeudet voivat 

aiheuttaa turvallisuusriskin mahdollisille uimareille ja sortaa rantapenkkoja, joiden maa-

aines sekoittuu veteen. 

 

12.1.4 Ekologinen tila 

Tehtyjen tutkimusten sekä näytteenoton tuloksien perusteella Ollinjoen tila vaikuttaa 

hyvältä. Koska kuitenkin näytteitä on otettu vain kerran ja näytteenotto ajoittui kevääseen, 

eivät tulokset kerro kokonaiskuvaa joen todellisesta tilasta. Joesta saatavat analysoitavat 

mittaustulokset voivat olla hyvin vaihtelevat riippuen esimerkiksi joen pinnan kasvustosta ja 

joen eläimistöstä. Joen pintaa peittävä kasvusto voi esimerkiksi aiheuttaa joen pohjalla 
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olevaan veteen suuria laatumuutoksia kuten muuttamalla joen happitilannetta 

epäsuotuisammaksi muille eliöille tai kaloille.  

Ollinjoen ekologinen tila sekä sen toivottu virkistyskäyttö hyötyisi laajemmasta 

kartoituksesta, jossa huomioonotettaisiin koko vuoden kierto. Kartoituksen pohjana tulisi 

käyttää Pintavesien tilan luokittelu ja arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella –

opasta, joka on SYKE:n, LUKE:n ja ELY–keskusten julkaisema. Opas sisältää Suomen 

pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan arvioinnin luokittelun periaatteet ja kriteerit. 

Kartoituksessa tulisi ottaa huomioon ohjeistuksen mukaisesti biologiset laatutekijät kuten 

kasviplankton, päällyslevät, makrolevät, muu vesikasvillisuus, pohjaeläimistö sekä kalasto. 

Laatutekijät tulee havainnoida asiantuntija ja havaintokertoja tulee olla vähintään neljä 

vuodessa. Lisäksi fysikaalis–kemiallista tilaa kertovia näytteitä tulisi ottaa samoista 

mittauspisteistä vähintään 4 kertaa vuoden aikana ja saatujen tulosten mediaania käyttää 

arvioinnin perustana. Kartoituksessa tulee huomioida myös joen hydrologis–morfologinen 

tila, kartoittamalla joen esteettömyys, pohjan ja rantavyöhykkeen rakenne sekä 

pohjavesiyhteys. 

12.1.5 Monimuotoisuuden parantaminen virtavesissä 

Luonnon monimuotoisuuden edesauttamiseksi lähiseudun vesistöissä voitaisiin suorittaa 

ennallistamistoimenpiteitä. Ollinjoen kosken kunnostaminen olisi vain yksi askel virtavesien 

eliöstön elinvoimaisuuden palauttamiseksi. 

Kosken kunnostus ja kunnon selvittäminen. Ollinjoen koskiosuus on muutettu aikanaan 

kaksihaaraiseksi. Läntistä haaraa on aikanaan ilmeisesti kunnostettukin. (Kuvat 42, 43) 

Epäselvää on, onko tämän kunnostuksen tuloksia seurattu mitenkään, tai onko koskelle 

tehty jälkisäätöjä. Koskessa on myös kaksi patorakennelmaa, kalateineen, jotka voivat 

muodostaa vaellusesteen kosken yläpuolelle. Ympäristöviranomainen ei ole luokitellut 

Punelian säännöstelypadon esteellisyyttä.  (Syke & ELY-keskus, n.d.). 
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Kuva 42. Ollinjoen kosken kunnostettu länsihaara. 

 

Itähaaran muokkaaminen voi aiheuttaa ristiriidan joen eri käyttäjien keskuudessa. Vesillä 

liikkujat tarvitsevat valtaväylän vesiliikenteelle. Alivirtaamien aikana valtaväylä voi vaikuttaa 

negatiivisesti ranta-alueesta riippuvaisiin eliöihin, kuten kalanpoikaisiin. (Virtavesien 

hoitoyhdistys, n.d.). 

Kuva 43. Ollinjoen kosken itähaara. 
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Länsihaaran tilan selvittäminen voisi olla ensimmäinen askel ennallistamistoimenpiteissä. 

Kalatien toimivuus ja padon esteellisyys olisi tärkeä selvittää. Paremman rakentamisesta 

voitaisiin harkita, mikäli kosken vaellusesteet eivät ole poistettavissa tai muokkaaminen ei 

ole esimerkiksi taloudellisesti järkevää. 

On välttämätöntä aloittaa kosken tilan järjestelmällinen tutkimus. Koskien kunnostus on 

monivaiheinen ja monivuotinen prosessi, joten resurssien mukainen seuranta ja mahdollinen 

jatkokunnostussuunnitelma olisi syytä tehdä. 

Koskea ei kannata lähteä edes kunnostamaan, jos seurantaa ja jälkihoitoa ei voi tehdä. 

Kunnostettava koski tarvitsee ainakin yhden jälkisäädön 1) Suuren tulvan jälkeen 2) 

Alivirtaamien aikana. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa koskea hoidettaisiinkin 

jatkuvasti. (Virtavesien hoitoyhdistys, n.d). 

On täysin mahdollista, että mitään suuria toimenpiteitä koskelle ei tarvitse tehdä ja 

suhteellisen yksinkertaisilla toimilla päästään jo pitkälle, mutta tämä selviää ainoastaan 

perinpohjaisella työllä. 

Purojen ennallistaminen. Ollinjoki on itsessään ja koskiosuudeltaan suhteellisen pieni. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että paikallisten toimenpiteiden ohella 

tehdään toimia alueen välittömässä läheisyydessä. Tässä yhteydessä olisi suositeltavaa, että 

vanhoja suoristettuja ja ojitettuja metsäpuroja lähdettäisiin ennallistamaan. 

Kunnostetut metsäpurot toisivat alueen virtavesien eliöstölle lisää elinympäristöjä. Tämän 

ohella kunnostus parantaa vesien laatua, suojaa eroosiolta, vähentää kiintoaineiskuormaa ja 

nostaa maiseman arvoa. (Ymparisto.fi, n.d.-c) 
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Kuva 44. Vastakunnostettua Renkajokea. 

 

Kuva 45. Vastakunnostettua Renkajokea. 

 

Purot ovat jokea pienempiä virtaavia vesistöjä, alle joen 100 neliökilometrin valuma-alueen 

kokoisia. (Jutila E., 2012, s. 1) Kaikki purotyypit Etelä-Suomessa ovat joko vaarantuneita tai 

uhanalaisia. (Syke, n.d.-d.) Vertaamalla Ollinjoen karttoja vuosilta 2021 ja 1884 voidaan 

todeta, että käytännössä kaikki seudun virtavedet ovat voimakkaasti ihmisen muuttamia. 

Alkuperäisiä purohabitaatteja ei ole alueella juurikaan jäljellä. 
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Oja 3 on mahdollisesti *ainoa suoraan jokeen laskenut luonnonpuro. (Kartta 46) Näin ollen 

se on ainoa suoraan jokeen laskeva ennallistamiskohde. Mikäli maanomistajien sekä 

osakaskunnan intressit saadaan kohtaamaan, olisi oja mahdollista ennallistaa.  

*Lisäksi ylävirralla on yksi lyhyt luonnonpuro, mutta sen sijaintia tänä päivänä on vaikea 

arvioida. (Kartta 46) 

Teväntöjärveen laskevat Kreivinoja ja Lahnaoja ovat selkeästi vuoden 1884 kartan mukaan 

olleet luonnonvaraisia puroja. Nämä olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta 

ensiluokkaisia kunnostuskohteita. 

Kuva 46. Ollinjoen länsipuolen luonnonuomat 1884. 
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Kuva 47. Kreivinoja 1884. Kartassa virheellinen vuosiluku.  

 

Kuva 48. Lahnaoja 1884. 
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12.1.6 Vieraslajeista 

Alueen vieraslajitilanne vaikuttaa olevan hallinnassa, raportissa esitetty tulos nojaa 

kansalliseen vieraslajihavaintojärjestelmään sekä yhteen maastopäivän aikana tehtyyn 

kurtturuusuhavaintoon. Havaintojärjestelmään ei kuitenkaan hyvin todennäköisesti kirjata 

kaikkia havaintoja kansalaisten puolesta, jolloin epävarmuustekijä havaintojen todelliselle 

luvulle on suuri. Koska vieraslajitilanne vaikuttaa kuitenkin olen uomien valuma-alueella sekä 

Ollinjoen valuma-alueella hallinnassa, tulee asiaan kiinnittää huomiota ennakoivasti ja 

informoida alueen käyttäjiä oikeaoppisesta vieraslajin hävityksestä sekä kaikkien 

vieraslajihavaintojen merkitsemisestä kansallisiin järjestelmiin. Näin toimimalla voidaan 

ennaltaehkäistä suuria vieraslajileviämisiä, sillä lisääntyneiden havaintojen perusteella 

torjuntatoimiin voidaan reagoida nopeasti. 
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Liite 18: Metsä Group:n ilmoitus Vuorensyrjän kunnostusojituksesta. 
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Liite 19: UPM-Kymmene Oy:n ilmoitus Kalamajan kunnostusojituksesta. 
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Liite 20: Ollinjoen asukkaille tehty Google Forms kysely. 
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Liite 21: Viidennen näytteenottopaikan metsäpuro. 
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Liite 22: Vanhassa metsässä sijaitseva lahopuu. 

 


