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Kovesjoen valuma-alueen kunnostussuunni-
telma

1. Suunnitelman tausta ja tavoitteet

Kovesjoen vesistössä elää vahvahko, luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Lisääntymistä tapahtuu
Kovesjoen koskialueilla sekä siihen laskevien Kuusijoen ja Raivaluoman alaosissa. Joella olevien nou-
suesteiden vuoksi populaatio on kuitenkin pirstoutunut ja paikallinen.

Kovesjoki on yksi suurimmista Kyrösjärveen laskevista virtavesistä. Kovesjoen sekä sen suurimpien
sivu-uomien, Kuusijoen ja Raivaluoman, tilaa on pyritty parantamaan viimevuosien aikana. Pohjois-
Savon ELY-keskuksen teettämänä Kovesjoen virtavesien nykytila ja kunnostusmahdollisuudet selvi-
tettiin virtavesi-inventoinnilla vuonna 2015 Apajax Oy:n toimesta. Samana vuonna Jami Aho laati
Kovesjoen alimmassa koskessa, Koveslahdenkoski, olevalle padolle kalatiesuunnitelman. Kovesjoen
kalakannan tilaa sekä taimenen luontaista esiintymistä kartoitettiin KVVY:n (nyk. KVVY Tutkimus Oy)
toimesta sähkökoekalastuksilla Parkanon ja Kyrösjärven kalastusalueiden yhteishankkeessa vuonna
2016.

Kovesjoki kuuluu jokityypiltään keskisuuriin turvemaiden jokiin ja sen ekologinen tila on tyydyttävä.
Joen ekologinen tila luo joen hydrologisen ja morfologisen muuttuneisuuden ohella uhan taimen-
kannan säilymiselle. Näin ollen taimenen olosuhteiden parantamiseksi on käynnistetty Kovesjoen
kalataloudellinen kunnostushanke ja sen tukemiseksi on tehtävä toimia myös joen valuma-alueella.
Valuma-alueella tehtävät toimet tähtäävät vesistökuormituksen vähentämiseen ja tätä kautta joen
veden ja pohjien laadun parantamiseen.

Tämän suunnitelman päätavoitteena oli selvittää valuma-alueen kunnostustarpeet kaikki maan-
käyttömuodot huomioiden. Suunnittelutyön yhteydessä selvitettiin valuma-alueen merkittävimmät
vesistökuormituslähteet sekä kuormituksen laatu ja määrä. Suunnitelmassa pyrittiin tuomaan esille
tehokkaimmat keinot valuma-alueella syntyvän kuormituksen vähentämiseksi ja pidättämiseksi sekä
ohjaamaan ne oikeille alueille.
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2. Kohdealueen yleiskuvaus ja luontoarvot

Kovesjoen vesistöalue kuuluu Ikaalisten reittiin ja Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Kovesjoen vesis-
töalueen pinta-ala on 225 km2. Joki saa alkunsa Pirttijärvestä ja Kovesjärvestä ja laskee noin 28 km
matkan kohti Kyrösjärven Kovelahtea. Pirttijärven alapuolinen uoma on nimetty Pirttiluomaksi ja se
muuttuu Kovesjoeksi yhtyessään Kovesjärvestä laskevaan uomaan. Pudotuskorkeutta joella on Ek-
holmin (1993) mukaan jopa 65 metriä. Jokeen laskevia suurimpia sivu-uomia ovat joen yläosaan
laskeva Samminluoma, keskivaiheille laskeva Laholuoma/Raivaluoma sekä alaosaan laskeva Kuusi-
joki. Apajax Oy:n tekemän virtavesi-inventoinnin perusteella Koveslahdenkoskessa olevan padon
lisäksi alueen virtavesissä on runsaasti muita rakenteita, jotka estävät kokonaan tai haittaavat mer-
kittävästi kalojen vapaata liikkumista. Kuusijoessa tämän kaltaisia rakenteita on 3 kpl ja Kovesjoessa
8 kpl.

Kovesjoen vesistöalueella on yhteensä 24 järveä, joista suurin osa on pieniä, 0,5-5 ha kokoisia. Suu-
rimpia järviä ovat Kovesjärvi (2,25 km2), Pirttijärvi (0,79 km2), Samminluoman latvoilla sijaitseva Hää-
detjärvi (0,1 km2), sekä Kovesjoen keskiosissa sijaitseva Kotojärvi (0,5 km2).

Kovesjoki kuuluu jokityypiltään keskisuuriin turvemaiden jokiin (Kt) ja sen ekologinen tila on tyydyttä-
vä. Ekologinen tila on arvioitu ainoastaan vedenlaadun perusteella, eikä tietoa biologisten tekijöi-
den mukaisesta tilasta ole. Kovesjokeen laskevien sivu-uomien ekologista tilaa ei ole arvioitu. Aino-
astaan Samminluoman ja Pirttiluoman ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Samminluoman ekologi-
sen tilan arvio perustuu Häädetjärven tilaan ja karttatarkasteluun ja Pirttiluoma Pirttijärven tilaan
sekä karttatarkasteluun. Kovesjärvi on järvityypiltään matala runsashumuksinen järvi (MRh) ja sen
ekologinen tila on fysikaalis-kemiallisten ja biologisten tekijöiden (kasviplankton, perifyton) perusteel-
la erinomainen. Kovesjärvellä esiintyy kuitenkin merkkejä alkavasta rehevöitymisestä, josta kertovat
kesäaikana ajoittain esiintyvät sinileväkukinnat, kalanpyydysten limoittuminen sekä vesikasvillisuu-
den runsastuminen ja pohjan liettyminen matalilla lahdilla. Mataluudestaan (keskisyvyys 1,3 m, mak-
simisyvyys noin 3 m, lähde: WSFS-Vemala) johtuen järvi on hyvin altis valuma-alueelta tulevalle
kuormitukselle ja pienikin humuskuorman lisääntyminen voi aiheuttaa ranta-alueiden liettymistä
(Ecomonitor Oy, 2010). Valuma-alueen järvistä myös Pirttijärvi (MRh), Kotojärvi (MRh) ja Häädetjärvi
(MRh) on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaan, mutta luokittelu perustuu mallin avulla tehtyyn arvi-
oon.

Valuma-alueelle sijoittuvat luonnonsuojelualueet sijaitsevat alueen pohjoisosissa (Kuva 2.1). Osa
alueista on yksityisiä luonnonsuojelualueita ja osa valtion mailla sijaitsevia, suurimpana Häädetkei-
taan Natura-alue (FI0336004). Häädetkeidas on keidas- ja rämesoiden sekä luonnonmetsien muo-
dostama kokonaisuus (2011 ha), josta noin kolmasosa on suojeltu luonnonpuistona (506 ha). Kohde
kuuluu Natura-verkostoon SCI-alueena. Natura-alueeseen kuuluu myös laajahkoja vesialueita
(Häädetjärvi, Vehkuri ja Joutsenlammi) sekä Kovesjoen-Pirttiluoman jokivarsialue, joka on arvokas
pienvesikohde. Suojeluperusteissa olevien luontotyyppien ”humuspitoiset järvet ja lammet (3160)”
pinta-ala on 119 ha ja ”vuorten alapuoliset tasankojoet” (3260) pinta-ala on 1,9 ha.  Natura 2000-
alueiden päivityksen myötä suojeluperusteisiin on ehdotettu lisättäväksi myös luontotyyppi ”Fenno-
skandian luonnontilaiset joet” (3210). Suojeluperusteissa esitetään yhteensä 11 eri luontotyyppiä ja
lisäksi 2 eri eliölajia: saukko ja liito-orava.
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Kuva 2.1. Kovesjoen vesistöalueen luonnosuojelualueet. Tummanvihreä yhtenäinen viiva kuvaa Natura2000-
kohteita, vaaleanvihreä katkoviiva kuvaa valtion suojelualueita, tummanvihreä katkoviiva kuvaa yksityismailla
olevia suojelualueita. Valuma-alueen ja sen osa-alueiden rajat on merkitty karttaan punaisella (lähde: VALUE-
työkalu). Maastokarttarasteri © Maanmittauslaitos 8/2016, Luonnonsuojelualueet © Metsähallitus 10/2017, Natu-
ra-alueet © SYKE (osittain ELY-keskukset) 4/2015.

Kovesjoen kalataloudellista tilaa voidaan pitää poikkeavana, sillä vuonna 2016 toteutetuilla sähkö-
koekalastuksilla todettiin, että vesistössä elää poikkeuksellisen elinvoimainen taimenkanta. Yhdestä-
toista sähkökoekalastetusta koealasta taimenia saatiin saaliiksi seitsemältä koealalta. Koealojen
taimentiheydet olivat kohtalaisen korkeita, sillä kahdella koealalla taimentiheys ylitti
14 kpl/100m2 rajan. Ensimmäisellä kasvukaudella olevia taimenia saatiin saaliiksi viideltä eri koealal-
ta mikä ilmentää, että taimen oli lisääntynyt usealla koskialueella. Kovesjoen taimensaalis muodos-
tui monen ikäisistä yksilöistä. Taimenten pituusjakauman perusteella taimensaalis koostui ainakin
neljän ikäluokan yksilöistä, mikä kuvaa elinkykyistä taimenkantaa.

Taimenten esiintymisessä voidaan kuitenkin havaita eroja eri vesistöjen välillä. Kovesjoen kaikilta
koealoilta taimenia saatiin saaliiksi, mutta Kuusijoesta taimenia saatiin saaliiksi vain alimmalta koe-
alalta. Koekalastusten tulosten perusteella Kuusijoen kalataloudellinen tila on heikompi kuin Koves-
joen. Taimenen esiintymättömyys Kuusijoen muilla koealoilla saattaa johtua veden laadullisista tai
määrällisistä tekijöitä (veden vähyys alivirtaamakausilla). Myös Kuusijoessa tehdyt perkauksen ovat
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saattaneet muuttaa vesistön rakennetta taimenille soveltumattomaksi. Myös Raivaluomasta taime-
nia saatiin saaliiksi vain vesistön alaosalta.

Vuonna 2016 toteutetun sähkökoekalastuksen tutkimuksen ylin koeala sijaitsi Kovesjoessa Kotojärven
alapuolella. Taimenen esiintymisestä Kotojärven yläpuoleisella Kovesjoen osuudella tai Samminluo-
massa ei ole tietoa. Paikallistietämyksen mukaan taimenia on menneinä vuosikymmeninä havaittu
myös Kovesjärven lasku-uomassa.

Taimenista otettujen DNA-näytteiden perusteella Kovesjossa, Kuusijoessa ja Raivaluomassa elävä
taimenkanta sijoittuvat samaan sukuhaaraan, mikä ilmentää taimenkantojen läheistä sukulaisuutta
toisilleen. Kovesjoen reitillä esiintyvät taimenkannat poikkeavat huomattavasti viljelyksessä olevista
ja istutuksista eniten käytetyimmästä taimenkannoista (Isojoen, Rautalammin reitin ja Luutajoen
taimenkannat). Tulosten perusteella voidaan todeta, että Kovesjoen alueen virtavesissä elää eriy-
tynyt taimenkanta.

3. Valuma-alueen kuvaus ja maankäyttö

Kovesjoen valuma-alue (225 km2) koostuu seitsemästä eri osa-alueesta (kuva 3.1). Kovesjoen oma
alue on jaettu kolmeen osaan (ylä-, keski- ja alaosa) ja jokeen laskevat suurimmat sivu-uomat
muodostavat omat osa-alueensa, joita ovat Kovesjärven, Samminluoman, Laholuoman ja Kuusijo-
en valuma-alueet (Taulukko 3.1). Valuma-alue sijoittuu Parkanon, Ikaalisten, Jämijärven, Kankaan-
pään ja Karvian kuntien alueille.

Kovesjoen vesistöalueen järviprosentti on pieni. Suurimmillaan se on Kovesjärven ja Samminluoman
osa-alueilla, joilla sijaitsevat vesistöalueen suurimmat järvet Kovesjärvi ja Häädetjärvi (Taulukko 3.1).
Muilla osa-alueilla järviprosentti jää selvästi alle 10 %. Valuma-alue on etenkin vesistöalueen poh-
joisosissa pääasiassa metsäinen. Peltojen osuus kasvaa vesistöalueen alaosissa ja on suurimmillaan
Kovesjoen alaosan ja Kuusijoen osa-alueilla.

Vesistöalueen hydrologia on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut valuma-alueen voimak-
kaiden kuivatustöiden sekä purojen perkausten johdosta. Tämä näkyy joessa luonnontilaa voimak-
kaampana humusleimana ja virtausolojen luontaista nopeampina muutoksina. Metsätalous on pin-
ta-alallisesti Kovesjoen vesistöalueella merkittävin maankäyttömuoto, jonka lisäksi alueen keski- ja
alaosissa harjoitetaan maanviljelyä, joka on keskittynyt Kovesjoen ja siihen laskevien suurimpien sivu-
uomien varsien viljaville maille. Asutuksen tiheys on suurimmillaan viljelyalueilla ja harvenee kohti
vesistön latva-alueita.

Kovesjoen alaosissa harjoitetaan enimmäkseen viljanviljelyä ja nurmien osuus on noin 26 % peltopin-
ta-alasta (taulukko 3.2 ja taulukko 3.3). Kuusijoella ja Laholuomassa viljely painottuu sekä nurmi- että
viljanviljelyyn. Kovesjoen keskiosissa viljely painottuu nurmiviljelyyn. Valuma-alueen yläosissa ja
Samminluomassa viljely on viljanviljelypainotteista. Kovesjärven valuma-alueella puolestaan suurin
osa pelloista on nurmiviljelyssä.
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Kuva 3.1. Kovesjoen vesistöalue ja sen osavaluma-alueet (lähde: VALUE-työkalu). Valuma-alueiden rajat on
esitetty punaisella sävyllä. Kovesjoki on korostettu karttaan sinisellä. Maastokarttarasteri © Maanmittauslaitos
8/2016.
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Taulukko 3.1. Kovesjoen vesistöalueen osa-alueiden kokonaispinta-alat (km2) sekä pelto-, metsä ja vesialojen
osuus osa-alueen kokonaispinta-alasta (%) sekä haja-asukkaiden ja loma-asuntojen lukumäärä. Metsäaluee-
seen on sisällytetty myös rakennetut alueet sekä suot. Lähde: WSFS-Vemala, VALUE-työkalu.

Taulukko 3.2. Syyskynnettyjen (kevätviljapellot) peltojen pinta-alat eri kaltevuusluokissa (luokat <0,5 % - >6 %).

Taulukko 3.3. Nurmiviljeltyjen peltojen pinta-alat eri kaltevuusluokissa (luokat <0,5 % - >6 %).

Kovesjoen vesistöalueella sijaitsee runsaasti suoalueita. Etenkin Kovesjoen valuma-alueen keski- ja
yläosissa sekä Samminluoman ja Laholuoman valuma-alueilla turvemaiden osuus on suuri suhteessa
valuma-alueen pinta-alaan. Vesistöalueella harjoitetaan turvetuotantoa. Kovesjoen yläosan alueel-
la sijaitsee Ahvenlammin (tuotantopinta-ala 21 ha) ja Mustanevan (tuotantopinta-ala >6 ha) turve-
tuotantoalueet. Kyseiset alueet sijaitsevat Pirttijärven eteläpuolella lähellä Pirttiluomaa, joka yhdistyy
noin kilometri Mustanevan tuotantoalueen alapuolella Kovesjärven lasku-uomaan ja muuttuu varsi-
naiseksi Kovesjoeksi. Ahvenlammin turvetuotantoalueelle on haettu 6,5 ha lisätuotantoaluetta (Pir-
kanmaan ELY). Ympäristölupahakemus on vireillä. Alueella ei ole vesienkäsittelyrakenteita, kuten
pintavalutusta, vaan vesien käsittely tapahtunee pelkällä laskeutuksella. Mustanevan kokonaispin-
ta-ala on 18 ha. Vesienkäsittelyrakenteina ovat sarkaojien lietteenpidättimet ja lietesyvennykset,
kaksi laskeutusallasta sekä kesäaikaan pintavalutus pumppaamalla.

Pelto (%) Metsä (%) Ves i (%) Suo (%) Kokoala  (km2)
Haja-  as ukas
(lkm)

Loma- as unto
(lkm)

Kovesjoen a la osan a lue 16,7 79,8 3,5 <1 18,8 69 16

Kovesjoen keskiosa n a lue 9,2 87,8 3,0 9,0 13,7 41 2

Kovesjoen yläos an a lue 1,3 90,6 8,0 11,0 40,4 6 29

Kovesjärven valuma -alue 2,0 82,2 15,8 3,7 15,3 19 33

Kuus i joen va luma-a lue 13,2 81,3 5,4 5,5 68,1 132 49

Lahol uoma n valuma -alue 6,0 87,8 6,2 10,9 51,2 56 35

Samminluoman valuma-alue 2,4 86,0 11,6 14,0 13,0 7 7

< 0,5 % 0,5 -1,5 % 1,5-3,0 % 3,0-6,0 % > 6,0 %

Koves joen a laosan a lue 55,6 38,5 83,0 97,8 5,9

Koves joen keskiosan a lue 16,5 7,2 20,5 12,8 0,4

Koves joen yläos an a lue 45,0 17,1 0,9 0,0 0,0

Koves järven va luma-a lue 6,4 3,2 1,9 1,3 0,0

Kuusi joen va luma-a lue 285,9 132,0 126,2 57,3 1,9

Laholuoman va luma-a lue 86,1 39,4 42,2 17,4 0,6

Samminluoman valuma-a lue 3,8 10,0 10,0 2,3 0,0

Syys kynnetyt pel lot, ha
Os a-a lue

< 0,5 % 0,5 -1,5 % 1,5-3,0 % 3,0-6,0 % > 6,0 %

Koves joen a laosan a lue 19,4 13,5 29,0 34,2 2,1

Koves joen keskiosan a lue 24,5 10,8 30,5 19,2 0,6

Koves joen yläos an a lue 5,0 1,9 0,1 0,0 0,0

Koves järven va luma-a lue 17,6 8,8 5,1 3,7 0,0

Kuusi joen va luma-a lue 158,1 73,0 69,8 31,7 1,1

Laholuoman va luma-a lue 66,9 30,6 32,8 13,6 0,4

Samminluoman valuma-a lue 1,2 3,0 3,0 0,7 0,0

Nurmivi l jely,  ha
Os a-a lue
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Kovesjärven valuma-alueella sijaitsee Murronnevan tuotantoalue, jonka tuotantokunnossa oleva
ala on noin 17 ha. Toiminta on vuosia ollut ympäristönsuojelulain (86/2000) vastaista. Päästötarkkai-
lutulosten perusteella alueen kuivatusvesien ravinne- ja kiintoainepitoisuudet ovat olleet ominais-
kuormitussoiden tasoon nähden melko korkeita. Tuotantoalue on asetettu syksyllä 2017 toimintakiel-
toon ja sen toiminnalle on vaadittu hakemaan ympäristölupaa (PIRELY/6183/2015).  Tuotantoalueel-
la on pintavalutuskenttä, jonka toiminnassa on ollut vakavia ongelmia ja kohteen vesienkäsittely ei
ole laillisessa tilassa.

Murronnevan pohjoispuolella sijaitsee Ristinevan turvetuotantoalue, jonka vedet on käännetty Vuo-
rijoen valuma-alueelle (35.535). Murronnevan turvetuotantoalueesta hieman luoteeseen sijaitseval-
le Untilannevalle on suunniteltu turvetuotantoa ja hanketta koskeva ympäristölupahakemus on vi-
reillä Länsi-Suomen aluehallintovirastossa. Hakemus koskee 77,9 ha suuruista tuotantoaluetta ja alu-
eella on aikomus tuottaa energia- ja palaturvetta. Alueen kuivatusvedet on tarkoitus ohjata pinta-
valutuskentän (valuma-alue 100 ha) kautta Ristinevan tuotantoalueen kanssa yhteistä laskuojaa
pitkin Ritajokeen, eli vedet on suunniteltu ohjattavaksi pois Kovesjärven valuma-alueelta, Vuorijoen
valuma-alueelle.

Kovesjoen yläosan alueella, Kotojärven yläpuolisen jokiosuuden alueella sijaitsevat Kangaslammin-
nevan ja Kotonevan turvetuotantoalueet. Kangaslamminnevan tuotantopinta-ala on tällä hetkellä
noin 30 ha ja sillä ei ole vesienkäsittelyrakenteita, kuten pintavalutusta, vaan vesien käsittely tapah-
tuu pelkällä laskeutuksella. Kohteelta on vireillä ympäristölupahakemus 45,1 ha tuotantopinta-alalle,
joista tukitoiminnoille (vesienkäsittelyrakenteet, pintavalutuskenttä sekä tekniset alueet) on varattu
5,7 ha.  Kotonevan turvetuotantoalueen kokonaispinta-ala on 15 ha ja tuotantopinta-ala 7 ha. Ve-
sienkäsittelyrakenteina ovat sarkaojien lietteenpidättimet ja lietesyvennykset sekä kaksi laskeutusal-
lasta. Alueella ei ole varsinaista pintavalutusta tai kosteikkokäsittelyä, vaan vedet johdetaan toisen
laskeutusaltaan jälkeen umpeen kasvavaa ojaa pitkin Kovesjokeen.

Kuusijoen valuma-alueella sijaitsee Aholanniitun ja Hautahohkan turvealueet, joiden vedet laskevat
Kuusijärveen ja siitä edelleen Kuusijokeen. Aholanniityn tuotantopinta-ala on 31 ha. Vesienkäsittely
tapahtuu perusvesiensuojelurakenteilla, eli virtaamansäätöpadoilla ja laskeutusaltailla, mutta alu-
eelle tullaan perustamaan 2 ha kasvillisuuskenttä tuotannosta poistuvalle alueelle.  Hautahohkan
turvetuotantopinta-ala on 19,1 ha ja vesiensuojelurakenteina ovat laskeutusallas ja 1,7 ha kokoinen,
ympärivuotisessa käytössä oleva pintavalutuskenttä.  Näiden lisäksi Kuusijoen alaosiin laskee Vapon
Mustakeitaan kuivatusvesiä. Mustakeitaan Kuusijoen alueelle laskevan tuotantolohkon pinta-ala on
26,7 ha. Vesiensuojelurakenteina ovat perusvesienkäsittelyrakenteiden lisäksi kosteikko.

Merkittäviä pistekuormittajia ei Kovesjoen vesistöalueella turvetuotantoalueita lukuun ottamatta
ole.

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän WSFS-Vesistömallijärjestelmän Vemala-kuormitusosuuden
mukaan Kovesjoen valuma-alueella viemäriverkoston ulkopuolella olevien asukkaiden lukumäärä
on yhteensä 330. Suurin osa asutuksesta painottuu Kuusijoen (haja-asukasmäärä 132), Kovesjoen
alaosan (haja-asukasmäärä 69), Laholuoman (haja-asukasmäärä 56) ja Kovesjoen keskiosan alu-
eelle (haja-asukasmäärä 41) (Taulukko 3.1). Kovesjoen yläosassa ja Kuusijärvellä asutus on harvaa,
mutta näillä alueilla puolestaan loma-asuntojen lukumäärä korostuu suhteessa vakituiseen asutuk-
seen (29 ja 33).
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4. Kokonaiskuormitus ja kuormituslähteet

Kovesjoen vesistöalueen typpi- ja fosforikuormitus muodostuu suurimmilta osin joen lähivaluma-
alueella sekä Kuusijoen ja Laholuoman valuma-alueilla (kuvat 4.1 ja 4.2). Omalla lähivaluma-
alueella fosforikuormitus on suurinta joen alaosan lähivaluma-alueella, mutta typpikuormitus puoles-
taan on suurinta joen yläosan lähivaluma-alueella. Kovesjärven, Samminluoman ja Kovesjoen kes-
kiosan alueilla kuormitus on vähäisintä.

Kovesjoen yläosan, Kovesjärven ja Samminluoman alueilla merkittävimpänä kuormittajana voidaan
pitää metsätaloutta sekä kahdella ensin mainitulla lisäksi turvetuotantoa. Myös maatalouden
kuormitus korostuu, vaikka sen pinta-ala on vähäinen. Metsätaloudessa suurimman vesiympäristöön
kohdistuvan uhan muodostaa kuivatukseen liittyvät kunnostusojitukset. Kovesjoen keski- ja alaosissa
sekä Laholuoman ja Kuusijoen alueilla maatalous on selvästi merkittävin kuormittaja (kuvat 4.1 ja
4.2). Myös Kuusijoella ja Laholuomassa metsätaloudessa muodostuu runsaasti kuormitusta, mutta se
jää maatalouden kuormituksen varjoon. Haja-asutuksen kuormituksen suuruus noudattelee luonnol-
lisesti asukasmääriä ja on suurimmillaan Kovesjoen alaosan, Kuusijoen ja Laholuoman alueilla.

Kovesjoen vesistöalueella turvetuotanto kuormittaa Kovesjoen yläosan, Kovesjärven ja Kuusijoen
valuma-alueita. Kovesjoen yläosan alueella turvetuotannon kuormitus muodostaa merkittävän
osan osa-alueen kokonaiskuormituksesta (kuva 4.1 ja kuva 4.2). Kuusijoella turvetuotannon merkitys
on kokonaiskuormituksen kannalta vähäinen. Kovesjärven alueellakin turvetuotannon kuormitus on
laskennallisesti noin 3 % alueen kokonaiskuormituksesta, mutta ns. ihmistoiminnan muodostamasta
kuormituksesta se muodostaa fosforin osalta noin 6 % ja typen osalta noin 8 %. Turvetuotannon
kuormituksen suuruus perustuu Kuusijoen turvetuottajien osalta vuoden 2016 ilmoitettuihin kuormitus-
lukuihin. Kovesjoen yläosan ja Kovesjärven alueen tuottajien osalta ilmoitettuja tietoja ei ole. Kuor-
mitus on laskettu perustuen tuotantoalueen kokoon sekä lähialueen suurimpien turvetuotantoaluei-
den ominaiskuormituslukuihin, jotka perustuvat vesienkäsittelyjärjestelmien (pintavalutus, kosteikko,
jne.) yläpuolisiin tietoihin. Yläpuolisia tietoja päädyttiin käyttämään, koska Kovesjoen yläosan ja
Kovesjärven osa-alueiden vesienkäsittelyssä on puutteita ja etenkin Kovesjoen yläosan alueella tur-
vetuotantoalueet sijaitsevat aivan Kovesjoen läheisyydessä ja turvetuotantoalueilla muodostuva
kuormitus purkautuu jokeen käytännössä sellaisenaan, eli pidättymistä ei ehdi tapahtua.

Kuva 4.1. Kovesjoen vesistöalueen osa-alueiden eri maankäyttömuotojen sekä laskeuman ja luonnonhuuh-
touman muodostama fosforikuormitus. (Lähde: turvetuotanto: ELY/ominaiskuormituslaskelmat, muut: WSFS-
Vemala)
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Kuva 4.2. Kovesjoen vesistöalueen osa-alueiden eri maankäyttömuotojen sekä laskeuman ja luonnonhuuh-
touman muodostama typpikuormitus. (Lähde: turvetuotanto: ELY/ominaiskuormituslaskelmat, muut: WSFS-
Vemala)

5. Hydrologia ja veden laatu

5.1 Hydrologia

Kovesjoella ei ole valtakunnallisia virtaaman tai valunnan mittauspisteitä. Hydrologiset tiedot perus-
tuvat Suomen ympäristökeskuksen kehittämään ja ylläpitämään WSFS-hydrologiseen mallijärjestel-
mään (Watershed simulation and forecasting system) (Vehviläinen ym. 2005). WSFS -hydrologinen
mallijärjestelmä arvioi tarkasteltavan alueen hydrologiaa käyttäen pohjatietoina sääasemien sa-
danta-, lumi- ja lämpötilatietoja sekä virtaamamittausasemien tietoja. Sen taustalla on erilaisia mal-
leja haihdunnalle, lumen kertymiselle ja sulamiselle, maaperän kosteudelle, pohjavedelle, veden
valunnalle, virtaamalle sekä vedenkorkeuksille. Mallia käytetään myös alueella syntyvän kuormituk-
sen arviointiin, vedenkorkeusarviointiin, tulvariskien arviointiin jne. Mallin tiedot päivitetään vuoro-
kausiaskeleella, eli tiedot ovat reaaliaikaisia. Järjestelmää käytetään laajasti Suomessa.

Hydrologiset tiedot poimittiin mallista vuosilta 2007–2016. Tiedoista laskettiin keskiarvot ja ääriarvot
virtaamalle (Taulukko 5.1). Keskiyli- ja keskialivirtaaman tiedot perustuvat vuotuisten minimi- ja mak-
simiarvojen keskiarvoihin.

Kovesjoen keskivirtaamasta yhteensä noin 27 % muodostuu Kovesjoen yläosan ja Kovesjärven osa-
valuma-alueilla, joskin Kovesjärveltä tulevan virtaaman osuus on yksinään vain alle 10 %. Kotojärven
alapuolelle laskeva Samminluoma lisää Kovesjoen virtaamaa hiukan, mutta alajuoksua kohden
mentäessä joen virtaama lisääntyy merkittävästi Raivaluomasta ja Kuusijoelta tulevien vesien myö-
tä, jotka muodostavat 21 ja 32 % Kovesjoen alajuoksun virtaamasta. Alivirtaaman tulee olla taime-
nen kannalta sellainen, ettei uoman pohja jäädy tai kuivu. Kovesjoen alaosissa vettä riittää taime-
nen kannalta hyvin, mutta ylempänä vettä voi kuivaan aikaan virrata niukasti. Kovesjoen vesistö-
alueen keskivalumaksi muodostuu keskivirtaamien ja valuma-alueen pinta-alan perusteella noin 12
l/s/km2.
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Taulukko 5.1. Kovesjoen vesistöalueen osavaluma-alueiden ylivirtaama (HQ), keskiylivirtaama (MHQ), keskivir-
taama (MQ), keskialivirtaama (MNQ) ja alivirtaama (NQ) (l/s), sekä osa-alueiden keskivirtaaman osuus alajuok-
sun virtaamasta (%) perustuen WSFS-hydrologisen mallijärjestelmän tietoihin vuosilta 2007-2016.

Vuoden 2017 näytteenotto pyrittiin ajoittamaan tulvahuippuun, mutta WSFS-hydrologisen mallijär-
jestelmän tietoihin verrattuna näytteenottohetkien virtaamat (taulukko 5.2) olivat keskiylivirtaamaa
pienempiä. Ylivirtaamatilanteesta voidaan silti etenkin kevään osalta puhua, sillä virtaamat olivat
suurimmalla osalla näytepaikoista keskivirtaamaa suurempia. Ylävirtaa kohden virtaamat olivat
kuitenkin lähempänä keskivirtaamaa.

Taulukko 5.2. Kovesjoen ja sen sivu-uomien virtaamat vuoden 2017 näytteenottokerroilla.

Valuma-alue km2 HQ MHQ MQ MNQ NQ %

Kovesjoen alaos an a lue 18,8 24126 12754 2529 430 234 100

Kovesjoen kes kiosan alue 13,7 7609 4712 959 175 90 38

Koves joen yläosan  a lue 40,4 2836 2042 655 141 63 26

Kovesjärven valuma-a lue 19,5 3761 1807 209 10 10 8

Kuusi joen va luma-alue 68,1 8802 4779 811 146 54 32

Laholuoman va luma-a lue 51,2 10526 6087 530 33 15 21

Samminluoman va luma-a lue 13,0 2510 1367 145 13 11 6

Kevät Syksy

Hav.pa ikan nimi

m3/s m3/s

Koves joki , a la juoks u *4,42 3,21

Kuusi joki , a lajuoks u 1,70 0,83

Kuus i joki ,  Vä l ikyläntien  s i l ta 0,95 0,50

Kuusi joen yj, Parkanontien al i tus kohta 0,54 0,36

Raiva luoma,  a la juoksu 1,45 0,73

Koves joki  Markinniemi ,  Laholuomantien a l i tus 1,27 0,99

Samminluoma,  a la juoksu 0,14 0,01

Koves joki , Kotojärven ap. 1,12 0,75

Koves joki , Kotojärven yp. 0,26 0,60

Koves joki yläjuoks u 0,10 0,24

Koves järven l uus ua 0,18 0,19

Koves järv. lask. oja mts 0,12 0,09

Virtaama
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5.2 Vedenlaatututkimukset vuonna 2017

Kovesjoen vesistössä taimenen luontaista lisääntymistä tapahtuu Kovesjoen koskialueilla sekä siihen
laskevien Kuusijoen ja Raivaluoman alaosissa. Kovesjoki kuuluu jokityypiltään keskisuuriin turvemai-
den jokiin ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. Joen ekologinen tila luo joen hydrologisen ja morfo-
logisen muuttuneisuuden (joen perkaukset, nousuesteet) ohella uhan taimenkannan säilymiselle.
Taimenta pidetään puhtaan veden indikaattorilajina, jolla on vaativat elinolosuhdevaatimukset.
Taimenelle soveltuvan veden tulee olla runsashappista ja viileää. Happipitoisuuden tulisi olla vähin-
tään 7 mg/l ja veden lämpötilan enintään 19 °C (Ollikainen 2015). Myös runsas kiintoaineen määrä
on ongelmallinen taimenelle, mutta veden riittävyys ja pH rajoittavat kuitenkin selvimmin sen elin-
mahdollisuuksia (Janatuinen ym. 2013).

Aikuinen taimen pystyy sinnittelemään happamassa vesistössä, eikä välttämättä kuole ennen pH:n
laskemista alle tason 5,0. Ennen tätä kuitenkin tapahtuu haitallisia muutoksia, jotka vaikuttavat kalo-
jen fysiologiaan ja siten heikentävät niiden elinkykyä. Taimenen lisääntyminen häiriintyy pH:n lähes-
tyessä tasoa 5,0–5,6. Viimeistään pH:n laskiessa alle tason 4,0, happamuus on varmasti mätimunille
tappavaa. (Degerman ym. 2001, Louhi & Mäki-Petäys 2003)

Vedenlaatututkimusten tavoitteena oli tutkia Kovesjoen ja sen sivu-uomien vedenlaatua sekä Ko-
vesjokeen valuma-alueelta kohdistuvan kuormituksen määrää ja sen alueellista jakautumista. Ko-
vesjoen valuma-alueen eri osa-alueille sijoitettiin 12 havaintopaikkaa (kuva 5.1). Näytteet otettiin
lopputalvella ja syksyllä 2017. Lisäksi Kovesjärven veden laatua tutkittiin Kovesjärven suojeluyhdistyk-
sen kanssa yhteistyössä. Näytteenoton toteutti KVVY ry ja näytteet analysoitiin KVVY ry:n laboratori-
ossa, joka on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T064. Näytteistä analysoi-
tiin veden sameus, kiitoaineen määrä, pH, alkaliniteetti, kemiallisen hapenkulutuksen määrä, koko-
naistyppi-, nitraatti-nitriittityppi- ja ammoniumtyppipitoisuus sekä kokonaisfosfori- ja fosfaattifosforipi-
toisuus.
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Kuva 5.1. Kovesjoen alueen vesinäytteenottopisteet vuonna 2017. Perus- ja yleiskarttarasteri © Maanmittauslai-
tos 6/2012.

5.3 Kovesjoen pääuoma

Kovesjoki saa alkunsa Kovesjärvestä, josta se laskee noin 28 km matkan kohti Kyrösjärven Kovelah-
tea. Kovesjokeen yhtyy useampia isoja sivu-uomia, joista suurimpia ovat joen yläosaan laskevat
Pirttiluoma ja Samminluoma, keskivaiheille laskeva Laholuoma/Raivaluoma sekä alaosaan laskeva
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Kuusijoki. Kovesjoen pääuomaan sijoitettiin yhteensä viisi vedenlaadun havaintopaikkaa, joista ylin
havaintopaikka sijaitsi Kovesjärven luusuassa (P11) ja alin Kovesjoen alajuoksulla (P1) juuri ennen
joen laskua Kovelahteen. Kaksi pisteistä sijaitsi Kotojärven ylä- ja alapuolella (P9 ja P8) sekä yksi en-
nen Raivaluoman liittymää (P6).

Kovesjärvi
Kovesjärveltä otettiin näytteitä kahdesti kesällä 2017 (27.7. ja 14.8.). Vesi oli tutkittuina ajankohtina
lievästi sameaa, lievästi hapanta ja vedessä oli selvä humusleima. Järven kyky sietää happamoit-
tavaa kuormitusta (alkaliniteetti) oli näytteenottohetkillä välttävä. Veden ravinnetaso vastasi lievästi
rehevälle vedelle ominaista tasoa ollen kuitenkin runsashumuksiselle järvelle normaali. Levämääräs-
tä kertova a-klorofyllipitoisuus oli heinäkuun lopussa lievästi rehevän ja elokuussa rehevän veden
tasolla. Happiolosuhteet olivat hyvät.

Kovesjärven luusua (P11)
Kovesjoen vesi oli Kovesjärven luusuassa tutkittuina ajankohtina vuonna 2017 melko kirkasta ja kiin-
toaineen määrä oli vähäinen (kuva 5.3). Veden pH oli hapahko (6,0-6,3) ja alkaliniteetti oli välttävä
tai jopa heikko (0,033-0,076 mmol/l) (kuva 5.2). Vedessä ei ollut siten merkittävää puskurikykyä va-
luma-alueelta tulevia happamia vesiä vastaan. Veden pH-taso oli tutkimusten valossa taimenelle
riittävän korkea. Ekologisen luokituksen luokkarajoihin verrattuna veden pH säilyi Kovesjärven luusu-
assa erinomaisena.

Vesi oli humussävytteistä, sillä kemiallinen hapenkulutuksen perusteella humusleimaa voitiin luon-
nehtia vahvaksi. Luonnontilaisten jokivesien fosforitasona voidaan pitää 20 µg/l ja typpitasona
600 µg/l. Kovesjoen ravinnetaso oli Kovesjärven luusuassa jokivesien luonnontasolla (kuva 5.4 ja ku-
va 5.6). Fosforipitoisuus vaihteli 13–15 µg/l ja typpipitoisuus 460–500 µg/l. Ekologisen luokituksen luok-
karajoihin verrattuna Kovesjoen fosforipitoisuus oli erinomaisessa ja typpipitoisuus hyvässä luokassa.
Hygieeninen vedenlaatu oli maaliskuussa moitteeton ja syyskuussakin todettiin lähinnä lievää hygi-
eenistä nuhraantumista (kuva 5.8).

Kuva 5.2. Veden pH ja alkaliniteetti jokihavaintopaikoilla maaliskuussa ja syyskuussa 2017. Havaintopaikat P11,
P9, P8, P6 ja P1 sijaitsevat Kovesjoen pääuomassa, muut havaintopaikat sivu-uomissa.

Kovesjoki, Kotojärven yp (P9) ja ap (P8)
Kovesjoen vedenlaatua tutkittiin Kotojärven ylä- ja alapuolella sijaitsevilla havaintopaikoilla. Heti
Kotojärven alapuolella Kovesjokeen yhtyy pohjoisen suunnasta Samminluoma.

Kovesjoen vesi oli Kotojärven yläpuolella varsin kirkasta ja kiintoaineen määrä oli vähäinen. Veden-
laatu oli sameuden ja kiintoaineen osalta hyvin samankaltaista kuin Kovesjärven luusuassa. Suo-
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vesien vaikutukset olivat voimistuneet, sillä veden pH-taso laski selvästi ollen vain 5,1–5,3. Havaitulla
pH-tasolla taimenen lisääntyminen voi jo häiriintyä. Ekologisen luokituksen luokkarajoihin nähden
veden pH oli tutkittuina ajankohtina tyydyttävällä tasolla. Kovesjoen pääuoman havaintopaikoista
pH-taso oli Kotojärven yläpuolella selvästi alhaisin. Alajuoksulle päin siirryttäessä veden pH kohosi.
Myös puskurikyky happamoitumista vastaan oli Kotojärven yläpuolella selvästi pienin. Vastaavasti
humusleima oli voimakkain. Ravinnetaso oli luonnontilaisille jokivesille ominainen. Fosforipitoisuus oli
täälläkin ekologisen luokituksen luokkarajoihin verrattuna fosforin osalta erinomainen ja typen osalta
hyvä.

Kotojärven alapuolella suovesien vaikutukset vähenivät. Veden pH-taso kohosi, alkaliniteetti suureni
ja humusleima pieneni. Ravinnetaso kohosi fosforin osalta lievästi. Maaliskuussa myös typpitasossa
todettiin hienoinen nousu. Ravinnepitoisuudet olivat ekologisen luokituksen luokkarajoihin verrattu-
na hyvällä tasolla. Liukoisten ravinteiden osuus kasvoi myös hiukan.

Kuva 5.3. Veden sameus ja kiintoaineen määrä jokihavaintopaikoilla maaliskuussa ja syyskuussa 2017. Havain-
topaikat P11, P9, P8, P6 ja P1 sijaitsevat Kovesjoen pääuomassa, muut havaintopaikat sivu-uomissa.

Kuva 5.4. Veden kemiallinen hapenkulutus ja kokonaistyppipitoisuus jokihavaintopaikoilla maaliskuussa ja syys-
kuussa 2017. Havaintopaikat P11, P9, P8, P6 ja P1 sijaitsevat Kovesjoen pääuomassa, muut havaintopaikat sivu-
uomissa.
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Kuva 5.5. Veden nitraatti-nitriittityppipitoisuus ja ammoniumtyppipitoisuus jokihavaintopaikoilla maaliskuussa ja
syyskuussa 2017. Havaintopaikat P11, P9, P8, P6 ja P1 sijaitsevat Kovesjoen pääuomassa, muut havaintopaikat
sivu-uomissa.

Kuva 5.6. Veden kokonaisfosforipitoisuus ja fosfaattifosforipitoisuus jokihavaintopaikoilla maaliskuussa ja syys-
kuussa 2017. Havaintopaikat P11, P9, P8, P6 ja P1 sijaitsevat Kovesjoen pääuomassa, muut havaintopaikat sivu-
uomissa.

Kovesjoki, Raivaluoman liittymän yp (P6)
Kovesjoen vedenlaatua tutkittiin Raivaluoman liittymän yläpuolella sijaitsevalla havaintopaikalla.
Kotojärven alapuolella maatalouden osuus kasvaa, mutta merkittävän suureksi peltoprosentti ei
kohoa. Vedenlaadussa havaitut muutokset Kotojärven alapuolisen havaintopaikan ja Raivaluoman
liittymän yläpuolisen havaintopaikan välillä jäivät vähäisiksi. Vesi sameni lievästi ja kiintoaineen
määrä suureni. Taimenen kannalta kiintoaineen määrä ei kuitenkaan kohonnut hälyttävän suureksi.
Puskurikyky happamoitumista vastaan kasvoi ja veden pH-taso kohosi. Veden pH vaihteli tutkittuina
ajankohtina 6,0–6,1, mitä voi pitää taimenen elinolosuhteita ajatellen riittävänä tasona. Ravinne-
tasossa todettiin lievää nousua. Sekä fosfori- että typpipitoisuudet olivat ekologisen luokituksen mu-
kaan hyvässä luokassa. Syksyllä todettiin lievää hygieenistä nuhraantumista.

Kovesjoki, alajuoksu ennen laskua Kovelahteen (P1)
Vedenlaatu heikkeni Kovesjoen alajuoksulla selvästi Raivaluoman liittymän yläpuoliseen havainto-
paikkaan verrattuna. Havaintopaikkojen välille laskevat Raivaluoman ja Kuusijoen vedet. Näyt-
teenottojen yhteydessä mitattujen virtaamien perusteella virtaama oli alajuoksulla yli kolminkertai-
nen.

Vesi oli alajuoksulla selvästi sameampaa ja myös kiintoainepitoisuudessa todettiin selvä nousu, mihin
merkittävimmin vaikuttivat Kuusijoen suunnalta tulevat vedet. Hajakuormituksen vaikutukset näkyi-
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vät alkaliniteetin ja veden pH-tason kohoamisena sekä ravinnetason kasvuna. Nitraatti-nitriittitypen
suurempi osuus viittasi kuormituksen olevan peräisin maataloudesta. Fosforipitoisuus ylitti luonnonti-
laisten jokivesien tason kaksin- tai kolminkertaisesti. Typpitaso oli enimmillään puolitoistakertainen
luonnontasoon nähden. Etenkin syksyllä myös hygieeninen kuormitus voimistui alajuoksulla.

Kuva 5.7. Veden rautapitoisuus ja alumiinipitoisuus jokihavaintopaikoilla maaliskuussa ja syyskuussa 2017. Ha-
vaintopaikat P11, P9, P8, P6 ja P1 sijaitsevat Kovesjoen pääuomassa, muut havaintopaikat sivu-uomissa.

Kuva 5.8. Alustavien enterokokkien ja lämpökestoisten koliformisten bakteerien määrä jokihavaintopaikoilla
maaliskuussa ja syyskuussa 2017. Havaintopaikat P11, P9, P8, P6 ja P1 sijaitsevat Kovesjoen pääuomassa, muut
havaintopaikat sivu-uomissa.

5.4 Kovesjokeen laskevat sivu-uomat

Kovesjärveen laskeva oja (P12)
Kovesjärven pohjoispuolella sijaitseva osa valuma-alueesta on voimakkaasti ojitettua suota. Järven
pohjoispuolella sijaitsee myös pienialainen turvetuotantoalue. Kovesjärveen pohjoisen suunnasta
laskevissa vesissä suovesien vaikutukset olivat molempina havaintoajankohtina selvästi todettavissa.
Vesi oli voimakkaan hapanta (pH 4,6–4,9). Puskurikykyä happamoitumista vastaan ei ollut alkalini-
teetin perusteella lainkaan. Humusleima oli niin ikään erittäin voimakas. Kemiallinen hapenkulutus
vaihteli 34–60 mg O2/l. Ravinnepitoisuudet olivat fosforin osalta vain hiukan luonnontasosta kohon-
neet. Typpipitoisuus oli maaliskuussa niin ikään hiukan luonnontason suurempi. Syyskuussa luonnon-
taso ylittyi selvemmin.
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Pirttiluoma (P10)
Pirttiluoma saa alkunsa Pirttijärvestä ja se yhtyy Kovesjokeen noin 3 km etäisyydellä Kovesjärvestä.
Valuma-alue on pääosin voimakkaasti ojitettua suota. Valuma-alueen eteläosassa on myös luon-
nontilaista suoaluetta, josta osa on ojittamatonta puutonta nevaa. Pirttiluoman ekologinen tila on
arvioitu hyväksi.

Suovesien vaikutukset ovat Pirttiluomassa selvästi havaittavissa. Maaliskuussa veden pH oli 5,4 ja
syyskuussa vain 4,6. Puskurikyky happamoitumista vastaan oli heikko. Veden pH-taso oli laskenut
taimenen elinolosuhteita ajatellen liian alhaiseksi.

Vesi oli kirkasta tai vain lievästi sameaa, mutta humuksen voimakkaasti ruskeaksi värjäämää. Hu-
musleima oli sekä maaliskuussa että syyskuussa erittäin voimakas. Ravinnetaso oli maaliskuussa
luonnontasoa suurempi. Fosforipitoisuus ylitti luonnontason kaksinkertaisesti ja typpipitoisuuskin ylitti
luonnontasona pidetyn pitoisuuden (600 µg/l). Syksyllä ravinnetaso oli jokivesien luonnontasolla sekä
fosforin että typen osalta.

Samminluoma (P7)
Samminluoma yhtyy Kovesjokeen Kotojärven alapuolella. Samminluoma saa alkunsa Häädetjärves-
tä, jonka ympäristössä ovat laajat luonnontilaiset suurelta osin lähes ojittamattomat suoalueet. Va-
luma-alueella sijaitsevat suoalueet ovat muutoinkin selvästi maltillisemmin ojitettuja. Valuma-
alueella sijaitsee muutamia melko pienialaisia peltoja. Samminluoman ekologinen tila on arvioitu
hyväksi.

Valuma-alueen luonne heijastuu selvästi myös vedenlaatuun. Valuma-alue koostuu lähes yksin-
omaan suosta, mutta suoalueiden luonnontilaisuuden sekä maltillisemman ojituksen vuoksi suovesi-
en vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. Veden pH oli selvästi korkeampi kuin Kovesjoessa Kotojärven
alapuolella ja samaa tasoa kuin Kovesjoen alajuoksulla tai Kuusijoessa, jossa maatalousvaltaisilta
alueilta tulevat vedet kohottavat sekä alkaliniteettia että veden pH:ta. Myös humusleima oli selvästi
alhaisempi kuin Kotojärven alapuolella, joskin humusleimaa voidaan silti Samminluomassakin luon-
nehtia vahvaksi. Ravinnetaso oli luonnontilaisille jokivesille ominainen. Syksyllä typpi oli pääosin nit-
raattimuodossa, mikä viittaa peltoalueilta tulleiden vesien vaikutukseen. Samanaikaisesti todettiin
myös hygieenistä kuormittumista viitaten niin ikään joko pelloilta tai haja-asutuksesta tulleen haja-
kuormituksen vaikutukseen.

Raivaluoma (P5)
Raivaluoman valuma-alue on varsin laaja, ja sen järviprosentti on hyvin pieni. Valuma-alueen lat-
voilla sijaitsee laajat Puurokeitaan ja Hannankeitaan soidensuojelualueet. Valuma-alueella sijaitsee
sekä voimallisesti ojitettuja suoalueita, mutta myös maltillisemmin ojitettuja sekä ojittamattomia suo-
alueita. Pellot ovat painottuneet Raivaluoman läheisyyteen.

Veden pH (5,4) oli selvästi pienempi kuin Kovesjoessa ennen Raivaluoman liittymää (P6). Happa-
muustaso oli tutkittuina ajankohtina liian alhainen taimenelle. Puskurikyky happamoitumista vastaan
oli heikko. Suovesien vaikutukset näkyivät lisäksi voimakkaana humusleimana. Etenkin syksyllä hu-
musleima oli tutkittuna ajankohtana erittäin voimakas. Ravinnetaso oli luonnontasosta kohonnut
hajakuormituksen seurauksena. Fosforipitoisuudet ylittivät luonnontason noin kaksinkertaisesti. Syksyl-
lä todettiin myös hygieenistä kuormittumista.

Kuusijoki (P4, P3 ja P2)
Kuusijoen valuma-alueen vedet laskevat Kovesjokeen aivan valuma-alueen eteläosassa, joten Kuu-
sijoen vesien vaikutukset kohdistuvat vain Kovesjoen alajuoksulle. Kuusijoki yhtyy Kovesjokeen noin
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2 km etäisyydellä ennen sen laskua Kovelahteen. Kuusijoki saa alkunsa valuma-alueen keskiosassa
sijaitsevasta Kuusijärvestä. Kuusijoen vedenlaatua tutkittiin kolmella havaintopaikalla (P4, P3 ja P2).

Kuusijoki virtaa lähes koko matkan peltoalueiden halki. Etenkin maaliskuun havaintoajankohtana
vesi oli Kuusijoessa selvästi sameampaa ja myös kiintoainetta todettiin enemmän kuin Kovesjoessa
sekä sen muissa sivu-uomissa. Syyskuussa tilanne oli samankaltainen, mutta ero muihin havainto-
paikkoihin jäi vähäisemmäksi. Sameus lisääntyi selvästi Kuusijoella alajuoksulle päin siirryttäessä.
Myös ravinnetaso suureni sekä typen että fosforin osalta alajuoksulle päin. Fosforipitoisuus oli yli kol-
minkertainen ja typpipitoisuuskin enimmillään kaksinkertainen luonnontasoon nähden. Ravinnetaso
oli suurempi kuin Kovesjoessa ja muissa sivu-uomissa. Merkittävä osa ravinnekuormituksesta kohdistui
Kovesjokeen siten juuri Kuusijoen valuma-alueelta. Valuma-alueen peltovaltaisuuden ansiosta alka-
liniteetti oli muita jokialueita parempi, mutta tälläkin alueella vain tyydyttävää tasoa. Veden pH
maaliskuussa 6,0–6,3 ja syyskuussa 6,4–6,6. Veden pH oli siten mittausten perusteella taimenelle riit-
tävä. Kuusijoessa veden sameus ja kiintoaineen runsas määrä heikentävät kuitenkin taimenen viih-
tyvyyttä.

5.5 Veden laatu pitkällä aikavälillä

Kovesjoen alajuoksun havaintopaikalta (P1) on vedenlaatutuloksia käytettävissä 1980-luvulta alka-
en. Pitkällä aikavälillä Kovesjoen vedenlaadussa ei voida havaita merkittäviä muutoksia. Jokivesis-
tölle tyypillisesti vedenlaatu vaihtelee voimakkaasti eri vuosina ja vuodenaikoina näytteenottoajan-
kohdan osuessa erilaisiin valumatilanteisiin.

Kovesjoen veden pH on vaihdellut tutkittuina ajankohtina 4,9–7,2. pH-lukujen mediaani on 6,3. Ve-
den pH-tasossa, samoin kuin veden alkaliniteetissa, on todettavissa pitkällä aikavälillä loiva nouseva
suuntaus (kuva 5.9 ja kuva 5.10). Taimenen elinympäristövaatimuksia ajatellen veden pH laskee
ajoittain liian alhaiseksi.

Vesi on ollut parhaimmillaankin sameaa, mutta heikoimmillaan vedessä on todettu voimakasta
samentumista (kuva 5.14). Myös kiintoaineen määrä on ollut ajoittain erittäin suuri, mikä vaikuttaa
heikentävästi taimenen elinolosuhteisiin (kuva 5.11). Kemiallisen hapenkulutuksen perusteella hu-
musleima on ollut niin ikään erittäin voimakas, ja siinä on pitkällä aikavälillä todettavissa loiva nou-
seva suuntaus (kuva 5.13).

Kuva 5.9. Kovesjoen veden happamuus eri havaintoajankohtina.
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Kuva 5.10. Kovesjoen veden alkaliniteetti eri havaintoajankohtina.

Kuva 5.11. Kovesjoen veden sameus eri havaintoajankohtina.

Kuva 5.12. Kovesjoen veden kiintoainepitoisuus eri havaintoajankohtina.
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Kuva 5.13. Kovesjoen veden kemiallinen hapenkulutus eri havaintoajankohtina.

Veden happipitoisuus on ollut tutkittuina ajankohtina taimenelle riittävä, sillä happipitoisuus on
vaihdellut 7,4–13,3 mg/l (kuva 5.12). Fosforipitoisuudet ovat vaihdelleet 25-110 µg/l ja typpipitoisuu-
det 440-2100 µg/l (kuva 5.15 ja kuva 5.16). Ekologisen luokituksen luokkarajoihin verrattuna fosforipi-
toisuus on ollut enimmillään huono ja typpipitoisuus välttävä. Parhaimmillaan tilanne on ollut hyvä.
Ravinnetasossa on havaittavissa loiva laskeva suuntaus, mutta etenkin fosforipitoisuuksissa on todet-
tavissa voimakasta vaihtelua.

Kuva 5.14. Kovesjoen veden happipitoisuus eri havaintoajankohtina.
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Kuva 5.15. Kovesjoen veden kokonaisfosforipitoisuus eri havaintoajankohtina.

Kuva 5.16. Kovesjoen veden kokonaistyppipitoisuus eri havaintoajankohtina.

5.6 Kuormitus vuonna 2017

Veden laadussa ja eri aineiden kuormituksessa voimakkaimmat muutokset tapahtuivat Kovesjoen
keskiosan alapuolella Raivaluoman yhtymäkohdan yläpuolisen näytepisteen (Markinniemi, Laho-
luomantien alitus, P6) ja Kovesjoen alajuoksun välillä (Kuva 5.13 ja Taulukko 5.3). Pääosa kuormituk-
sesta tulee Kuusijoelta, mutta myös Raivaluoma on kuormittajana merkittävä (Taulukko 5.3). Koves-
joen yläosissa ravinteiden, raudan ja kiintoaineen kuormitus oli sekä keväällä- että syksyllä vain mur-
to-osan alajuoksun kuormituksesta. Tulosten perusteella Kotojärvi ei pidätä merkittäviä määriä siihen
tulevasta kuormituksesta, mutta toisaalta sen luusuassa kuormitus ei myöskään juuri kasva sen ylä-
puolisen pisteen kuormituksesta. Kotojärven alapuolelle laskeva Samminluoma ei kuormita Kovesjo-
kea merkittävästi, mitä osoittivat jo vedenlaatutuloksetkin.

0

20

40

60

80

100

120

µg/l Kokonaisfosforipitoisuus

0

500

1000

1500

2000

2500

µg/l Kokonaistyppipitoisuus



22

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

Kuva 5.17. Vesistökuormitus vuoden 2017 näytteenottokerroilla.

Taulukko 5.3. Vesistökuormituksen osuus (%) alajuoksun kuormituksesta eri näytteenottopisteillä.

6. Alueen luontoarvojen huomioiminen kunnostustyössä

Valuma-alueella toimiminen on pääuomaan kohdistuvia virtavesikunnostuksia hieman vapaam-
paa ja oleellista esimerkiksi vesiensuojelurakenteiden rakentamisessa on estää samentumien kul-
keutuminen pääuomaan. Tässä oleellisena on huomioida oikea ajankohta, jolloin toimenpiteitä
toteutetaan sekä käytettävät materiaalit sekä koneiden käyttötavat.
Koska hanke tähtää Kovesjoen ekologisen tilan ja ennen kaikkea taimenen populaation tilan pa-
rantamiseen, alueen luontoarvot huomioidaan kaikissa toimenpiteissä. Erityistä huomiota kiinnite-
tään taimenen elinvaatimuksiin.

Rakentamista vaativissa kunnostustoimissa:
- Toimet ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan alivirtaama-aikaan, käytännössä tämä aika on

vuodesta ja sääoloista riippuen keski-loppukesästä loppusyksyyn.
- Ei toimita lintujen pesimäaikana.

Näytteenottopi ste Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy

% % % % % % % %

Koves joki ,  a la juoksu 100 100 100 100 100 100 100 100

Kuus i joki ,  a la juoks u 37,1 25,9 46,4 34,1 50,3 32,9 40,9 31,1

Ra ivaluoma, a l ajuoksu 27,3 14,0 27,4 19,3 26,7 20,3 32,9 22,8

Koves joki Marki nni emi 13,0 11,9 21,6 21,0 16,4 15,2 26,8 27,8

Samminluoma,  a la juoksu 2,3 0,4 2,2 0,2 1,6 0,2 5,0 0,3

Koves joki , Kotojärven a p. 6,6 6,3 20,4 14,3 12,6 8,9 20,2 20,9

Koves joki ,  Kotojärven yp. 0,9 2,2 4,7 15,1 2,6 7,2 2,9 19,8

Koves järven l uusua 0,9 0,7 2,7 5,1 1,5 2,2 2,8 6,4

Koves joki  ylä juoksu 0,8 1,1 2,5 3,0 2,1 1,4 3,5 3,3

K-aine Kok.N Kok.P Fe
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- Ehkäistään kaikilla mahdollisilla tavoilla kunnostustoimenpiteistä aiheutuvan samentumisen
ja kiintoainekuormituksen syntyminen tai eteneminen vesistössä.

o Käytetään työnaikaisia rakenteita, kuten esimerkiksi patoja tai suodatinkankaita es-
tämään työssä syntyvien samentumien eteneminen vesistössä.

o Ei käytetä eroosioherkkiä materiaaleja patorakenteissa.
- Konetyötä vaativien kunnostustoimien sijoittuessa pääuoman lähelle, koneilla ei ajeta pää-

uomassa tai sen pientareilla, jotta ei aiheuteta pintamaan rikkoutumista tai joen penkerei-
den romahtamista.

7. Kunnostussuunnitelma

7.1 Suunnittelussa käytetyt menetelmät

Tässä suunnitelmassa tavoitteena oli määritellä kunnostustarpeiden laajuus sekä alueet ja toimenpi-
teet joilla vesistökuormitusta saataisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti vähennettyä.

Työ käynnistyi tiedotustilaisuudella keväällä 2017, jossa paikalliset asukkaat toivat esille oman näke-
myksensä valuma-alueen ongelmista. Varsinainen suunnittelu pohjautui ilmakuva- ja karttatarkaste-
luihin sekä vuoden 2017 aikana toteutettuihin vedenlaatututkimuksiin, joiden pohjalta toteutettiin
maastokartoitukset. Valuma-alueen kunnostustarpeita ja –keinoja pyrittiin tuomaan esille jo ennen
maastokartoituksia ja kartoituksissa pääpaino oli pohjatyössä esille tulleiden asioiden varmentami-
nen. Maastossa tehtyjä havaintoja kirjattiin ylös ja pääosa kohteista valokuvattiin.

Karttatarkastelut, maastokartoitukset ja vedenlaatuhavainnot loivat kunnostussuunnittelun perustan,
jonka tukena hyödynnettiin maatalouden vesistökuormitukseen liittyen Suomen ympäristökeskuk-
sen kehittelemää VIHMA -mallia (Puustinen 2010) sekä KUTOVA-mallia (Hjerppe ym. 2012). KUTOVA
-mallia hyödynnettiin myös valuma-aluetoimenpiteiden kustannusten muodostumisen arvioinnissa.
Lisäksi suunnittelussa hyödynnettiin Metsäkeskuksen tuottamaa tietoa valuma-alueen ojitushistori-
asta ja uomien eroosioherkkyydestä. Suunnittelussa käytettyjen työkalujen ja mallien kuvaus on
esitetty tarkemmin liitteessä 11.

KUTOVA- ja VIHMA- malleissa tarkastelu koskee ainoastaan fosforikuormitusta ja sen vähentämiskei-
noja. Tämän vuoksi tässä suunnitelmassa kuormituksen vähentämisessä huomio keskittyy fosforiin.
Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä saadaan kuitenkin vaikutettua kiintoainekuormitukseen,
kiintoaineeseen sitoutuneisiin ravinteisiin ja rautaan, liukoisessa muodossa oleviin ravinteisiin ja rau-
taan, sekä humusainekseen ja siihen sitoutuneisiin ravinteisiin ja rautaan, mutta reduktioprosentit
eivät ole samat kuin fosforikuormituksella. Tässä suunnitelmassa keskitytään fosforikuormitukseen.

7.2 Maatalouden vesistökuormituksen vähentämistoimet

Ensisijaista maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä on saada ravinteet pysymään pel-
lolla ja vasta toissijaista on pidättää ravinteet mahdollisimman lähelle peltoja, jolloin niiden palaut-
taminen takaisin pellolle on mahdollista (Ulvi & Lakso 2006).

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä ovat ensisijassa kaikki sellaiset viljely- ja muokkauskäytän-
töjen muutokset, joilla saadaan vähennettyä pelloilta lähtevää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta
edeltävään tilanteeseen verrattuna (Tattari ym. 2015). Tästä on hyötyä viljelijälle myös taloudellises-
sa mielessä. Lähtökohtana on maatilan tuotantosuunta ja mahdollisuudet tehdä tarvittavia muu-
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toksia. Tärkeimmät pelloilla tehtävät toimenpideryhmät ovat lannoitustasojen madaltami-
nen/lannoituksen optimointi ja peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys.

Maatalouden menetelmiä on painotettava Kovesjoen keski- ja alaosan alueilla sekä Kuusijoen ja
Laholuoman valuma-alueilla, joilla maatalous muodostaa suurimman osan kokonaiskuormitukses-
ta. Laskennallisesti viljelykäytäntöjen muutoksella Kovesjoen vesistöalueella muodostuvaa kuormi-
tusta saadaan vähennettyä yhteensä noin 12 %. Menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta on esitelty
kappaleissa 7.2.2–7.2.5. Kyseisten käytäntöjen käyttöönotto tapahtuu toimenpiteen 1 (kappale
7.2.1) toteutuksen kautta.

7.2.1. Tilakohtainen suunnittelu (toimenpide 1)

Maatalouden vesistökuormituksen vähentämiseen tähtäävien viljelymenetelmien käyttöönotto to-
teutetaan tehokkaimmin tilakohtaisen viljelysuunnittelun kautta yhteistyössä maatalouden vesien-
suojeluun perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa. Tilakohtaista suunnittelua tulee toteuttaa paino-
tusalueiden (ks. kohta 7.2) kaikilla maatiloilla tuotantosuunnasta riippumatta. Suunnitelmissa huomi-
oidaan maatilan toiminta kokonaisvaltaisesti, joten siitä koituu hyötyä myös viljelijälle itselleen. Tila-
kohtaista, vesiensuojelupainotteista viljelysuunnittelua tulee pitää ensisijaisena keinona maatalou-
den kuormituksen vähentämisessä.

Maatalouden toimien toteuttamiseksi valuma-alueen viljelytiloille hahmotellaan asiantuntijatahon
toimesta alustava tilakohtainen neuvontapaketti, joka tehdään mm. ilmakuva- ja karttatarkastelun
perusteella. Toisessa vaiheessa tiloille tarjotaan neuvontapakettia henkilökohtaisesti. Viljelijän suh-
tautuessa myönteisesti neuvontaan, laaditaan tilakohtainen, mm. vesien ja ympäristön hoitoon
sekä tilan tuotannon ja talouden kehittämiseen tähtäävä viljelysuunnitelma yhteistyössä viljelijän
kanssa (vaihe 3). Kaikissa vaiheissa suunnittelun taustalla tulee kulkea tässä suunnitelmassa esitetyt
viljelytekniset menetelmät, jotka on esitetty kappaleessa 7.2.2–7.2.5. Suunnitelman valmistumisen
jälkeen viljelytekniset menetelmät otetaan mahdollisimman nopeasti käyttöön (vaihe 4). Menetel-
mien käyttöönotto ja viljelytekniset muutokset kirjautuvat maatalouden seurantajärjestelmiin vilje-
lyilmoitusten kautta, jolloin tässä suunnitelmassa esitettyjen viljelykäytäntöjen toteutumisen seuran-
ta mahdollistuu (vaihe 5).

Tilakohtaisen neuvontapaketin laadinta tapahtuu esimerkiksi ostopalveluna asiantuntijataholta.
Tilamäärä on Kovesjoen keski- ja alaosan alueilla sekä Kuusijoen ja Laholuoman valuma-alueilla
yhteensä arviolta 100-150. Neuvontapaketin laadinnan kustannukset ovat tilakohtaisesti arvioituna
200–300 € sisältäen asiantuntijan suunnittelutyötunnit yleiskuvan saamiseksi tilan sen hetkisistä viljely-
käytännöistä, peltojen kunnosta ja sitä kautta kehittämismahdollisuuksista. Mikäli viljelijä kiinnostuu
tilakohtaisesta suunnittelusta, se toteutetaan esimerkiksi Neuvo 2020-järjestelmän kautta. Neuvo
2020-järjestelmässä neuvonta tapahtuu julkisen rahoituksen kautta, jossa rahoitusta on varattu jopa
7000 € tilaa kohden. Viljelijälle neuvonta on käytännössä ilmaista, sillä viljelijälle kohdistuu ainoas-
taan neuvonnan arvonlisävero.

Toimenpiteiden toteutumista ja tavoitepinta-alojen saavuttamista valuma-alueella tulee seurata
esimerkiksi viljelyilmoituksista tehtävien koosteiden avulla, joissa eritellään eri viljelymenetelmien pin-
ta-alaperusteinen määrä valuma-alueella. Käytössä olevia viljelykäytäntöjä ja niiden pinta-aloja
verrataan tässä suunnitelmassa esitettyihin viljelykäytäntöihin ja suosituspinta-aloihin (tp 1 a, b…),
jolloin voidaan tehdä päätelmiä siitä, ovatko alueen viljelytekniset muutokset vesiensuojelun kan-
nalta riittäviä ja tuleeko alueelle ohjata lisää neuvonta- ja suunnittelupalveluja.
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7.2.2. Peltojen talviaikaisen eroosion torjunta (toimenpide 1/1)

Yleistä
Suurin osa ravinteiden huuhtoutumisesta pelloilta tapahtuu kasvukauden ulkopuolella syys- ja talvi-
aikaisten sateiden ja lumen sulamisvalumien mukana. Peltojen talviaikaista eroosiota ja sitä kautta
ravinnehuuhtoumia saadaan tehokkaimmin torjuttua pitämällä pellot talven yli kasvipeitteisinä.
Tämä on toteutettavissa siirtämällä perinteinen syyskyntö kevääseen, siirtymällä suorakylvöön tai
nurmiviljelyyn. Keväällä kynnettäessä kuormitusta saadaan edelleen vähennettyä ohjaamalla kyn-
tösuunta poispäin vesistöstä. Ilmastonmuutos ja runsassateiset talvet tekevät syyskynnöistä viljelijän-
kin näkökulmasta kannattamattomia, sillä ravinteita ja pellon maa-ainesta huuhtoutuu talven aika-
na suuria määriä köyhdyttäen peltomaata. Siirtyminen kevätkyntöihin säästää lannoituskuluissa.
Jatkuvasti tulvan alle jäävät pellot ja erittäin kaltevat pellot tulisi jättää viljanviljelyn ulkopuolelle ja
pitää ympärivuotisesti nurmipeitteisinä. Eroosion torjunta ei toimenpiteenä kuitenkaan yksin riitä vä-
hentämään pelloilta huuhtoutuvia ravinteita riittävästi, vaan sen rinnalla on pyrittävä peltojen fosfo-
rimäärien alentamiseen.

Talviaikaisen eroosion torjuntaan pyrkivien keinojen toteutukseen on mahdollista saada viljelytukia.

Osa-alue 35.551 Kovesjoen alaosan alue
KUTOVA-mallin mukaan peltojen talviaikaisen eroosion torjunta on kustannustehokasta ja kannatta-
vaa Kovesjoen alaosan alueella yli 1,5 % peltokaltevuuksilla. Toimenpiteelle soveltuvaa peltopinta-
alaa on tällä osa-alueella yhteensä 188 peltohehtaarilla (liite 2). Peltojen talviaikaisen eroosion tor-
junnalla fosforikuormitus vähenee vuositasolla noin 39 kg, joka on lähes 7 % osa-alueella muodostu-
vasta kokonaiskuormituksesta. Veden laadun parantumisen kannalta sen merkitys voi olla varsin
suuri kun eroosion väheneminen näkyy jokiveden sameuden ja kiintoainepitoisuuden ja sitä kautta
pohjien liettymisen vähentymisenä. Vedenlaatututkimuksissa ravinnetason ja kiintoainepitoisuuksien
kohoaminen korostuivat juuri Kovesjoen alaosissa. Tämä menetelmä olisi erittäin tehokas keino vä-
hentää lähivaluma-alueelta tulevaa kuormitusta ja parantaa veden laatua Kovesjoen alaosassa.

Osa-alue 35.552 Kovesjoen keskiosa alue
Kovesjoen keskiosan alueella peltojen talviaikaiseen eroosion torjuntaan soveltuvaa pinta-alaa on
33 peltohehtaaria, joilla kaltevuus on yli 1,5 %. Fosforikuormitusta saadaan vähennettyä tällä mene-
telmällä vuositasolla noin 3 kg, joka on noin 1 % osa-alueen kokonaiskuormituksesta. Merkitys on
siten vähäinen, mutta vesistöön rajautuvilla kaltevilla pelloilla sillä voi olla paikallisesti havaittava
vaikutus veden laatuun, kun toimenpiteen ohella käytetään suojavyöhykkeitä ja pyritään peltojen
P-lukujen alentamiseen.

Osa-alue 35.553 Kovesjoen yläosan alue
Kovesjoen yläosissa peltojen talviaikaisella eroosion torjunnalla osa-alueella muodostuvaa fosfori-
kuormitusta saadaan vähennettyä noin 1 %. Koska osa-alueen peltopinta-ala on pieni ja pellot si-
jaitsevat kaukana pääuomasta, tällä alueella eroosion torjunnan avulla aikaansaatava vaikutus
pääuoman veden laatuun on vähäinen.

Osa-alue 35.554 Kovesjärven valuma-alue
Kovesjärven valuma-alueella talviaikaisella eroosion torjunnalla saatavissa oleva vähentävä vaiku-
tus osa-alueen fosforikuormituksen muodostumiseen on vain alle puolen prosentin luokkaa. Osa-
alueen peltopinta-ala on pieni ja pellot eivät sijaitse aivan Kovesjärven rantaviivan tuntumassa,
joten tällä alueella maatalouden toimenpiteillä saatavissa oleva fosforivähenemä on joka tapauk-
sessa pieni.
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Osa-alue 35.555 Kuusijoen valuma-alue
Kuusijoen valuma-alueella peltojen talviaikaiseen eroosion torjuntaan soveltuvaa pinta-alaa on 315
peltohehtaaria.  Näiden peltojen kaltevuus vaihtelee 0,5-6 % välillä, eli toimenpiteestä on hyötyä
myös suhteellisen tasaisilla pelloilla. Toimenpiteen avulla fosforikuormitus vähentyy vuositasolla noin
31 kg, joka on 2,4 % osa-alueella muodostuvasta kokonaiskuormituksesta. Yhdistettäessä suoja-
vyöhykkeisiin ja P-lukujen alentamiseen toimenpiteellä on oleellinen vaikutus Kuusijoen veden laa-
tuun, sillä osa-alueen pellot sijoittuvat pääasiassa Kuusijoen uoman varrelle. Kuusijoen veden laa-
dun parantumisen kautta vaikutukset ulottuvat myös Kovesjoen alaosaan ja Kovelahteen.

Osa-alue 35.556 Laholuoman valuma-alue
Laholuoman valuma-alueella peltojen talviaikaiseen eroosion torjuntaan soveltuvaa pinta-alaa on
59 peltohehtaaria, joiden kaltevuus vaihtelee välillä 1,5-6 %. Kuormitus vähentyy toimenpiteen avul-
la vuositasolla noin 7 kg, joka on noin 1,2 % osa-alueen kokonaiskuormituksesta. Vaikka vaikutus on
vähäinen, sillä voidaan aikaansaada havaittavia vaikutuksia Raivaluomassa, kun se toteutetaan
yhdessä muiden maatalouden kuormitusta vähentävien menetelmien kanssa. Osa-alueen pellot
sijaitsevat Raivaluoman varrella painottuen sen keski- ja alaosiin. Näin ollen vaikutus ulottuu myös
Kovesjokeen.

Osa-alue 35.557 Samminluoman valuma-alue
Samminluoman valuma-alueella peltojen talviaikaiseen eroosion torjuntaan soveltuvaa pinta-alaa
on 22 peltohehtaaria, joiden kaltevuus vaihtelee välillä 0,5-6 %. Toimenpiteellä voidaan saada ai-
kaan vuositasolla noin 3 kg fosforivähenemä, joka on noin 2,3 % osa-alueen kokonaiskuormitukses-
ta. Samminluoman peltopinta-ala on melko vähäinen suhteessa osa-alueen kokonaispinta-alaan,
mutta pellot sijaitsevat lähellä Samminluomaa, jolloin eroosion torjunnan vaikutukset näkyvät Sam-
minluoman veden laadussa.

Yhteenveto
Peltojen talviaikaisen eroosion torjunnalla voidaan saada aikaan vuositasolla yhteensä 86 kg fosfo-
rikuormitusvähennys, joka on noin 2,7 % Kovesjoen vesistöalueen fosforikuormituksesta (Taulukko
7.1). Eniten fosforikuormitusta saadaan vähennettyä tällä menetelmällä Kovesjoen alaosan alueella
ja Kuusijoen alueella. Vaikutus vähentyy ylempänä vesistöalueella peltoalan vähentyessä.

Taulukko 7.1. Peltojen talviaikaisen eroosion torjunnan vaikuttavuus fosforikuormituksen muodostumiseen eri
osa-alueilla sekä yhteensä koko vesistöalueella.(% = osuus osa -alueen kokonaiskuormituksesta).

kg %

Kovesjoen alaos an a lue 39 6,7

Koves joen kes kiosan a lue 3,2 1,3

Koves joen yläosan  a lue 3,5 1,2

Koves järven  va luma-a lue 0,0 0,0

Kuusi joen va luma-alue 31 2,5

Laholuoman va luma-a lue 7,1 1,2

Samminluoman va luma-a lue 2,5 2,3

Yhteensä 86 2,7

Kuormitusvähennys
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7.2.3. Lannoituksen optimointi/ravinteidenkäytön hallinta (toimenpide 1/2)

Yleistä
Kovesjoen vesistöalueella tulee edelleen kiinnittää huomiota ravinteiden käyttöön ja peltojen fosfo-
risisältöä tulee kaikilla osa-alueilla pienentää. Mitä enemmän lannoitetta käytetään hehtaarille, sitä
suurempi osa siitä jää hyödyntämättä. Ravinteiden suhteellinen hävikki on aina suurempi suurempia
lannoitemääriä käytettäessä, vaikka sato olisikin suurempi. Toisaalta väkilannoitteiden käyttö alkaa
jossain vaiheessa (tietyn suuruisena per peltohehtaari) tuottaa viljelijälle tappiota, sillä lannoitteiden
käytön kustannukset ylittävät lannoituksen tuoman sadonlisäyksen taloudellisen tuoton. Näin ollen
varmuuden vuoksi lannoittaminen ei kannata. Lannoituksen optimointi on siten sekä vesiensuojelulli-
sessa että taloudellisessa mielessä perusteltua.

Ravinteiden tasapainoisen käytön toimenpiteeseen kuuluvat mm. viljavuustutkimusten ja pelto-
maan laatutestin tekeminen (Mavi, Ympäristökorvauksen sitoumusehdot 2015). Toimenpide koskee
kaikkia ympäristökorvaukseen sitoutuneita tiloja.

Tilan ravinteidenkäytön tehokkuutta kuvataan ravinnetaseella, joka kuuluu ympäristötuen lisätoi-
menpiteisiin. Ravinnetaseen selvityksellä on mahdollista tehostaa viljelykäytäntöjä ja vähentää ve-
sistökuormitusta. Ravinnetaselaskelmien perusteella viljelijä voi tarkentaa lannoitusta vastaamaan
kasvien ravinteiden tarvetta. Ravinnetaselaskelmien avulla lannoitus saadaan optimoitua niin, että
maahan lisätään ravinteita vain sen verran, mitä kasvit tarvitsevat ja huuhtoutumat vesistöön vä-
henevät. Laskelmissa ja suunnittelussa tulee hyödyntää ympäristöasioihin perehtynyttä maatalous-
neuvojaa.

Ravinteiden käytön optimointiin on mahdollista saada viljelytukia.

Koko valuma-alueen näkökulmasta valuma-alueella syntyvien ravinteiden kierrätystä tulisi suosia
sinne ulkopuolelta tuotavien väkilannoitteiden sijaan. Mitä paremmin kierrätysravinteita, eli valuma-
alueella syntyvää lantaa hyödynnetään, sitä vähemmän tarvitaan uusia ravinteita (primääriravin-
teita) maatalouden ulkopuolelta. Lannan paras levitysajankohta on keväällä roudan sulettua. Lan-
nan levitys toteutetaan lannan ravinnepitoisuuksien mukaan ennen kylvöä tai kasvustoon sijoittaen
tai mullaten. Nurmilannoituksessa kannattaa hyödyntää typpeä sitovia nurmipalkokasveja (biologi-
nen typensidonta), joissa typpihävikkiä ei synny. Biologinen typensidonta tehostaa pellon ravinneta-
loutta, mutta se edellyttää kasvinvuorotusta, mikä toisaalta on pellon viljelyominaisuuksille hyväksi.
Lannoituksessa on muistettava oikean ajankohdan lisäksi suojakaistojen käyttö. Lannoitus on kiellet-
tyä viisi metriä lähempänä vesistöä (Mavi, Täydentävät ehdot 2017). Seuraavan viiden metrin vyö-
hykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kiellettyä, ellei pel-
toa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä. Lohko rajoittuu vesistöön, mikäli pellon ja vesistön
väliin jäävä muu maa-alue on leveydeltään enintään 10 m. Peltolohkon osilla (väh. 0,25 ha), joiden
kaltevuus on vähintään 15 prosenttia, lietelannan, virtsan ja nestemäisten orgaanisten lannoiteval-
misteiden levittäminen muulla tavoin kuin sijoittamalla on aina kielletty. Kalteville peltolohkon osille
levitettävät muut lannat ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan kahdentoista
tunnin sisällä levityksestä.

Kovesjoen vesistöalueella lannoitukseen liittyviä ohjeita on noudatettava erityisen tarkasti.
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Toimenpiteen vaikuttavuus Kovesjoen vesistöalueen eri osa-alueilla
Ravinteiden käytön hallinnalla fosforikuormitusta saadaan vähennettyä koko vesistöalueen mitta-
kaavassa vuositasolla yhteensä noin 140 kg, joka muodostaa noin 4,4 % vesistöalueella muodostu-
vasta kokonaiskuormituksesta (Taulukko 7.2). Suurin osa kuormitusvähennyksestä on toteutettavissa
Kovesjoen ala- ja keskiosissa sekä Kuusijoen ja Laholuoman valuma-alueilla. Näillä valuma-
alueilla toimenpiteestä on myös suurin hyöty Kovesjoen sekä siihen laskevien Kuusijoen ja Raiva-
luoman veden laadun kannalta peltoalueiden painottuessa jokiuomien varteen.

Taulukko 7.2. Ravinteiden käytön hallinnan vaikuttavuus fosforikuormituksen muodostumiseen eri osa-alueilla
sekä yhteensä koko vesistöalueella.(% = osuus osa -alueen kokonaiskuormituksesta).

7.2.4. Peltojen salaojitus ja säätösalaojitus (toimenpide 1/3)

Yleistä
Salaojitetulla pellolla huomiota tulee kiinnittää sekä pinta- että salaojavaluntaan, sillä myös salaoji-
en mukana tulee kuormitusta. Salaojitetulla pellolla esimerkiksi suojakaistojen ja -vyöhykkeiden käy-
töllä saadaan vähennettyä ainoastaan pintavalunnan mukana huuhtoutuvia ravinteita. Salaojitus
kuitenkin parantaa oleellisesti pellon vesitaloutta ja viljelyominaisuuksia, parantaa sadon kasvuky-
kyä ja vähentää ravinnekuormitusta välillisesti (Mavi 2009).

Säätösalaojituksen vaikuttavuuden arvioinnissa on käytetty oletusta, että keskimäärin 40 % viljely-
alasta soveltuu säätösalaojitukselle. Samaa oletusta on käytetty myös vesienhoidon suunnittelutyös-
sä.

Toimenpiteen vaikuttavuus Kovesjoen vesistöalueen eri osa-alueilla
Kovesjoen vesistöalueella säätösalaojitus on mahdollista ottaa käyttöön yhteensä noin 1000 ha
peltopinta-alalla. Suurimmaksi osaksi säätösalaojituskohteet sijoittuvat Kovesjoen alaosaan, Kuusi-
joelle ja Laholuomaan (Taulukko 7.3). Säätösalaojituksella voidaan vuotuista fosforin kokonais-
kuormitusta vähentää yhteensä 90 kg, joka muodostaa noin 2,8 % valuma-alueella muodostuvasta
fosforin kokonaiskuormituksesta. Suurin vaikuttavuus toimenpiteellä on Kovesjoen ala- ja keskiosan,
Kuusijoen sekä Laholuoman valuma-alueilla.

Kuormitusta vähentävänä keinona säätösalaojitus on kuitenkin kallista. Säätösalaojitukseen on
mahdollista saada viljelytukia (salaojituksen ympäristökorvaus 70 €/ha), mutta tästä huolimatta kus-
tannuksia voi koitua viljelijälle yli 200 € hehtaaria kohden, perustuen KUTOVA-mallin arvioon. Kustan-
nukset muodostuvat perustamiskustannuksista ja käyttökustannuksista. Perustamiskustannuksissa on

kg %

Kovesjoen alaos an a lue 27 4,7

Koves joen kes kiosan a lue 12 4,7

Koves joen yläosan  a lue 5,1 1,8

Koves järven  va luma-a lue 4,0 2,4

Kuusi joen va luma-alue 67 5,4

Laholuoman va luma-a lue 24 4,0

Samminluoman va luma-a lue 2,1 1,8

Yhteensä 142 4,4

Kuormitusvähennys
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käytetty KUTOVA-mallissa 10 vuoden kuoletusaikaa. Perustamiskustannuksia muodostuu 500-3000 €
hehtaarille ja käyttökustannuksia 50-170 €/ha vuodessa. Salaojituksen perustamista tai olemassa
olevien salaojien täydennys- ja korjaustoimia varten voi hakea myös ELY-keskuksesta investointitu-
kea. Tukea voi saada salaojituksesta 35 % ja säätösalaojituksesta 40 %. Tukea myönnetään pienim-
millään 3000 €. Tätä pienemmille hankkeille tukea ei myönnetä.

Taulukko 7.3. Säätösalaojituksen vaikuttavuus fosforikuormituksen muodostumiseen eri osa-alueilla sekä yhteen-
sä koko vesistöalueella.(% = osuus osa -alueen kokonaiskuormituksesta).

7.2.5. Suojavyöhykkeet ja -kaistat (toimenpide 1/4)

Yleistä
Jos peltolohko rajoittuu vesistöön, lohkon vesistön puoleisella reunalla on oltava keskimäärin vähin-
tään 3 m tai enintään 10 m leveä suojakaista. Lohko rajoittuu vesistöön, mikäli pellon ja vesistön
väliin jäävä muu maa-alue on leveydeltään enintään 10 m. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa kannat-
taa jättää aina keskimäärin 3 m suojakaista, josta saa saman tuen kuin viljelykasvista. Valtaojan tai
pienemmän uoman varrella pellon ja ojan väliin on jätettävä vähintään 1 m levyinen piennar. Ko-
vesjoen valuma-alueella valtaojankin reunaan tulee jättää vähintään 3 m levyinen suojakaista
etenkin jos siihen rajoittuvat pellot ovat kaltevia.

Vesistöön tai valtaojaan rajoittuvan pellon reunaan on suositeltavaa perustaa suojavyöhyke pinta-
valunnan mukana tulevan kuormituksen pidättämiseksi. Suojavyöhyke on tehokas keino vähentää
pelloilta vesistöön kulkeutuvia ravinteita ja maa-ainesta. Suojavyöhykkeen leveys tulee olla vähin-
tään 15 metriä toimiakseen riittävän hyvin (ympäristökorvauksessa 3 m vähimmäisvaatimus). Suoja-
vyöhykkeen perustaminen tuottaa usein muutakin hyötyä, kuten lisää luonnon ja maiseman moni-
muotoisuutta. Suojavyöhykenurmelle maksetaan ympäristökorvausta 450–500 € ha.

Toimenpiteen vaikuttavuus Kovesjoen vesistöalueen eri osa-alueilla
KUTOVA-mallinnuksen mukaan Kovesjoen vesistöalueella suojavyöhykkeitä on perustettavissa Ko-
vesjoen ala- ja keskiosiin, Kuusijoelle sekä Laholuomaan (taulukko 7.4). Suurin hyöty suojavyöhyk-
keestä on vesistöön nähden yli 1,5 % peltokaltevuuksilla. Yhteensä tällä menetelmällä saadaan
vähennettyä fosforikuormitusta vuosittain 68 kg, joka on noin 2 % vesistöalueen kokonaiskuormituk-
sesta. Kovesjoen alaosaan tulisi perustaa vähintään 15 ha suojavyöhykepinta-alaa, Kovesjoen
keskiosaan 3 ha, Kuusijoen alueelle 23 ha ja Laholuoman alueelle 7 ha.

kg %

Kovesjoen alaos an a lue 21 3,6

Koves joen kes kiosan a lue 9,0 3,7

Koves joen yläosan  a lue 2,6 0,9

Koves järven  va luma-a lue 2,4 1,4

Kuusi joen va luma-alue 37 3,0

Laholuoman va luma-a lue 16 2,6

Samminluoman va luma-a lue 1,9 1,7

Yhteensä 90,0 2,8

Kuormitusvähennys
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Taulukko 7.4. Suojavyöhykkeiden käytön vaikuttavuus fosforikuormituksen muodostumiseen eri osa-alueilla sekä
yhteensä koko vesistöalueella.(% = osuus osa -alueen kokonaiskuormituksesta).

VEMALA-kuormitusosuuden tietoja alueen peltojen kaltevuuksista hyödyntäen tässä suunnitelmassa
pyrittiin tuomaan esiin pellot, joissa suojavyöhykkeestä olisi ravinteiden pidättymisen kannalta eniten
hyötyä. Suojavyöhykettä on esitetty tässä suunnitelmassa siitä huolimatta, vaikka kyseisellä kohteel-
la jo sellainen olisi. Suunnitelman on tarkoitus toimia alueen maankäytön ja vesiensuojelun oh-
jenuorana myös tulevaisuudessa, jolloin esimerkiksi pellon viljelijä saattaa vaihtua. Suositus suoja-
vyöhykkeiden käyttökohteista on esitetty karttapohjalla liitteessä 2.  Suojakaistojen käytössä tulee
noudattaa tässä suunnitelmassa annettuja ohjeita sekä maatalouden ympäristökorvauksen ehtoja.

7.2.6. Maatalouden kosteikot (toimenpide 1/5)

Yleistä
Maatalouden kosteikkojen avulla saadaan vähennettyä pelloilta alapuoliseen vesistöön kulkeutu-
vaa kiintoaine- ja ravinnemäärää. Vesiensuojelun lisäksi kosteikoilla on myös maisemallinen ja virkis-
tyskäytöllinen merkitys. Kosteikkoalueella viihtyy monenlaista lajistoa kasveista ja hyönteisistä lintui-
hin, joten kosteikoilla on merkitystä myös luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Maatalouden
kosteikoista puhuttaessa voidaankin käyttää nimitystä monivaikutteinen kosteikko. Soveltuvia koh-
teita kosteikon perustamiselle ovat mm. luontaiset notkot ja painanteet, herkästi tulvivat tulvaniityt
tai -pellot sekä pengerretyt kuivatusalueet.

Maatalouden kosteikon perustamiselle on mahdollista hakea ei-tuotannollisten investointien tukea,
jossa edellytetään, että kosteikon minimipinta-ala tulee olla 0,5 % kosteikon valuma-alueen pinta-
alasta ja peltoa tulee olla vähintään 20 % kosteikon valuma-alueen pinta-alasta. Myös kosteikon
toimivuuden edellytyksenä on, että sen pinta-ala on vähintään 0,5 % valuma-alueen pinta-alasta.
Yli 0,5 ha kokoisen kosteikon perustamiselle maksetaan ei-tuotannollisten investointien tukea toteu-
tuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten mukaan enintään 11 669 € hehtaaria kohden. Pienemmille,
0,3–0,5 hehtaarin kokoisille kosteikoille tukea maksetaan enintään 3 225 € kohteelta. Investointitu-
kea maksetaan varsinaisesta kosteikon vesi- ja tulva-alueesta, mutta hoitosopimuksen alle voidaan
lukea kuuluvaksi myös kosteikkoa ympäröivät penkereet sekä muut hoidon kannalta tarpeelliset
reuna-alueet. Kosteikon hoidosta maksetaan ympäristökorvausta 450 €/ha/vuosi. Kosteikon hoito-
sopimusta voi hakea viljelijän lisäksi myös vesioikeudellinen yhteisö tai rekisteröity yhdistys. Kosteikon
hoitosopimusta voi hakea kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman alle jääneestä ja
hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta riittävistä reuna-alueista. Kos-
teikon hoitoon lukeutuu mm. patorakenteiden toimivuuden valvominen ympärivuotisesti ja puuttei-
den korjaaminen, avovesialueen aukipitäminen, niitoin ja niittojätteen keruu, kiintoaineksen poisto

kg %

Kovesjoen alaos an a lue 35 6,0

Koves joen kes kiosan a lue 3,4 0,6

Koves joen yläosan  a lue 0,0 0,0

Koves järven  va luma-a lue 0,0 0,0

Kuusi joen va luma-alue 23 4,0

Laholuoman va luma-a lue 7,0 1,2

Samminluoman va luma-a lue 0,0 0,0

Yhteensä 68,0 2,1

Kuormitusvähennys
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syvännealueelta ja laskuojan edustalta tarvittaessa, hoitopäiväkirjan pitäminen sekä esimerkiksi
sedimentin määrän ja veden laadun seuranta.

Kovesjoen vesistöalueelle perustettavissa olevat kosteikot ja niiden vaikuttavuus
Kovesjoen vesistöalueen kosteikkopaikkojen tarkastelussa hyödynnettiin WSFS-
Vesistömallijärjestelmän Vemala-kuormitusosuutta. Ehdotetut kosteikkokohteet perustuvat maata-
louden ympäristötukijärjestelmän vaatimuksiin kosteikon valuma-alueen koosta ja peltoprosentista.
Kunkin Vemala-mallin osoittaman kosteikkokohteen toteutuskelpoisuutta tarkasteltiin ensin kartta-
tarkasteluna ja tämän jälkeen valuma-aluekartoituksen yhteydessä. Vemala:n ehdottamista kos-
teikoista suunnitelmaan valittiin vain sellaiset, joiden toteutus on mahdollista ilman massiivisia raken-
tamistoimenpiteitä ja joiden alle ei jää peltopinta-alaa tai metsätalousmaata. Vemala:sn ehdot-
tamista 29 kosteikosta toteuttamiskelpoisia oli lopulta vain kaksi, jotka sijoittuvat Kovesjoen alaosiin
laskevien sivu-uomien alajuoksulle. Kosteikkojen sijainti on esitetty kuvassa 7.1 sekä liitteessä 3. Kos-
teikoilla saavutetaan vuosittain yhteensä noin 4 kg vähennys fosforikuormitukseen, joka on vain
alle 1 % Kovesjoen alaosan alueen kokonaiskuormituksesta ja noin 1 % maatalouden fosforikuormi-
tuksesta, eli koko valuma-alueen kannalta kosteikkojen vaikutus kuormituksen pidättäjinä on hyvin
vähäinen. Paikallisesti tarkastellen kosteikoilla voidaan kuitenkin vähentää niiden valuma-alueelta
tulevaa kuormitusta yli 30 %.

Kosteikkojen perustamista tuleekin harkita vasta, kun valuma-alueella on tehty kaikki toteutettavis-
sa olevat vesistökuormituksen muodostumista vähentävät muutokset viljelymenetelmissä. Vesis-
töystävällisemmillä viljelymenetelmillä fosforikuormituksen vähentäminen on tehokkaampaa ja
vesiensuojelullisten rakenteiden perustamista tulee kyseeseen vasta, jos viljelyteknisillä ratkaisuilla
ei saada riittäviä muutoksia aikaan pääuoman veden laadussa.



32

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

Kuva 7.1. Kosteikkojen 1 ja 2 sijainti.

Mikäli kosteikkojen rakentamiseen päädytään ja siihen saadaan maanomistajien ja viljelijöiden
suostumus, kosteikkojen toteutukselle ja hoidolle on laadittava erilliset suunnitelmat. Suunnitelmia
edellytetään myös maataloustukien hakemisessa. Kosteikon toteutussuunnitelman hinta on n. 2000–
3000 € suunnittelukohteen laajuudesta riippuen. Kosteikon hoitosuunnitelman voi laatia viljelijä tai
vesioikeudellinen yhteisö tai se voidaan teettää erillisellä suunnittelijalla. Erillisellä suunnittelijalla hoi-
tosuunnitelman teettäminen maksaa n. 300–400 €.

Ehdotettujen kosteikkojen valuma-alue on alle 10 km2, joten kosteikon perustamiselle ei vaadita
vesilain mukaista lupaa. Kosteikon perustamisesta on tehtävä ilmoitus paikalliseen ELY-keskukseen,
joka arvioi, ylittyykö kosteikon lupakynnys ja vaatiiko kosteikon perustaminen lisäselvityksiä.

Kosteikon perustamiseen tarvitaan maanomistajan/-omistajien lupa. Jos peltopinta-alaa jää kos-
teikon alle, on oltava myös viljelijän suostumus. Maanomistajat ja viljelijät voivat olla kosteikon pe-
rustamis- ja hoitosopimuksen teossa osallisena tai kokonaan siitä vastuussa. Muussa tapauksessa on
neuvoteltava kosteikon tarvitseman maa-alueen vuokraamisesta tai ostosta, joka perustuu maa-
alueen arvoon ja sen arviointi on teetettävä erillisellä asiantuntijalla.

Kosteikko 1

Kosteikko 2
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Kosteikko 1 (tp 2/1)
Kosteikko 1 sijaitsee pelto-ojan alajuoksulla, joka laskee Kovesjokeen noin 6,2 km joen alajuoksulta
katsottuna ylävirtaan.

Kosteikon valuma-alueen pinta-ala on 34,5 ha, peltoala 12 ha ja peltoprosentti 35 %. Muodostetta-
van kosteikon pinta-ala tulisi olla noin 0,2 ha.

Kohteella on nykyisin kosteikon/laskeutusaltaan kaltainen notkelma, josta laskee kaksi ojaa kohti
Kovesjokea (kuva 7.2 ja kuva 7.3). Ojien välisellä alueella, kosteikkomuodostuman itäpuolella maas-
to kohoaa ja alueella kasvaa järeää puustoa. Ojista eteläisempi on tukittu ojan ja joen väliin raken-
netulla reunavallilla, joka on todennäköisesti muodostettu joen perkaustöiden yhteydessä. Kyseinen
oja on hyvin leveä ja siinä on kosteikkomaisia piirteitä (kuva 7.4). Ojista pohjoisempi on erittäin syvä
ja jyrkkäliuskainen. Kosteikko voitaisiin perustaa patoamalla pohjoisempi oja ja laajentamalla nykyis-
tä kosteikkoaluetta hyödyntäen alueen luontaisia maastonmuotoja. Massiivisille kaivuutöille ei ole
kohteella tarvetta. Kosteikkoalue voisi laajentua myös eteläisen, tukitun oja alueelle, jolloin kos-
teikon pinta-ala laajentuisi. Maastonmuotojen ansiosta kohteella ei ole riskiä, että vesi nousisi pelto-
alueille tai järeää puustoa kasvavalle alueelle.

Kosteikon perustamiskustannukset ovat arviolta 1000-10000 € riippuen tarvittavan kaivuutyön mää-
rästä. Koska massiivisille kaivuutöille ei kohteella liene tarvetta, muodostuvat kustannukset todennä-
köisesti lähemmäs perustamiskulujen alarajaa. Kustannusten tarkempi arviointi tulee tehdä kos-
teikon toteutussuunnitelman yhteydessä.

Kuva 7.2. Kosteikoksi soveltuva notkelma-alue.
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Kuva 7.3. Kosteikoksi soveltuva notkelma-alue peltotien puolelta kuvattuna

Kuva 7.4. Etelänpuoleista tukittua ojaa Kovesjoelta päin kuvattuna kohti notkelmaa.

Kuva 7.5. Kosteikon 1 valuma-alueen peltomaisemaa.
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Kosteikko 2 (tp 2/2)
Kosteikko 2 sijaitsee pelto-ojan alajuoksulla, joka laskee Kovesjokeen noin 5,1 km joen alajuoksulta
katsottuna ylävirtaan.

Kosteikon valuma-alueen pinta-ala on 27,6 ha, peltoala 5,5 ha ja peltoprosentti 20 %. Muodostetta-
vissa olevan kosteikon pinta-ala on noin 1,1 ha. Koska kosteikon valuma-alueen pinta-ala on alle 10
km2, kosteikon toteutus ei vaadi vesilain mukaista lupaa. Kosteikon valuma-alue on metsäinen ja
siellä on hiljattain tehtyjä hakkuita, joten kosteikolla on merkitystä myös metsätalouden kuormituk-
sen pidättäjänä.

Alueella, jonne kosteikko sijoittuisi, kasvaa nykytilanteessa pääasiassa pensaikkoa ja harvakseltaan
lehtipuuta. Alueella on myös joitakin järeämpiä puita pieninä ryhminä, jotka voitaisiin joko kaataa
kosteikon tieltä tai jättää paikalleen lahoamaan. Kokonaisuudessaan alue on kosteapohjaista jou-
tomaata, jolla ei ole maa- tai metsätaloudellista käyttöarvoa. Kosteikko on mahdollista perustaa
patoamalla maantien ali menevä oja virtaussuunnassa tien yläpuolelta. Kaivuutyötä saatetaan
tarvita kosteikon alkupäässä, jonne voitaisiin muodostaa allasmainen syvempi alue, sekä muualla
rajatulla alueella siten, että syväksi kaivetuista reunaojista saataisiin ohjattua vesi tasaisesti koko
niiden keskellä olevalle alueelle. Ajan myötä alueen ojat alkavat mataloitua ja umpeutua kun ve-
den virtaus niissä vähenee. Kosteikon perustamisen yhteydessä tehtävistä kaivuutöistä aiheutuu
kiintoaine- ja ravinnekuormitusta, jota voidaan vähentää toteuttamalla rakennustyöt alivirtaama-
aikaan loppukesällä ja käyttämällä työpatoja ja/tai suodatinkankaita, jotka poistetaan rakennus-
töiden valmistuttua tai kun kiintoainekuormitusta ei enää muodostu merkittäviä määriä.

Maastonmuotojen ansiosta kosteikko saadaan rajattua niin, että sen alle ei jää viljelysmaita. Kos-
teikon itäpuolella pellon ja kosteikkoalueen rajalla kulkee syväksi kaivettu oja, jonka penger on pel-
lon puolella korkea. Pellon reuna on kuitenkin noin 10-15 m levyisellä alueella ojan reunasta katsot-
tuna märkä ja vaikeasti viljeltävissä. Etäämmällä ojasta pelto muuttuu hyvin kaltevaksi. Tähän koh-
taan tulisikin perustaa maatalouden suojavyöhyke kosteikon perustamisen yhteydessä.

Kosteikon perustamiskustannukset ovat arviolta 6000-18000 € riippuen tarvittavan kaivuutyön mää-
rästä. Kustannusten tarkempi arviointi tulee tehdä kosteikon toteutussuunnitelman yhteydessä.

Kuva 7.6. Kosteikkoaluetta reunustava pelto-oja.
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Kuva 7.7. Kosteikkoalue ja sen laskuoja.

Kuva 7.8. Kosteikoksi soveltuva alue ja sen valuma-alueen peltomaisemaa. Alueen pellon puoleiselle reunalle
tulisi perustaa suojavyöhyke. Peltoalue on tällä hetkellä nurmiviljelyssä. Taustalla näkyy hakkuualuetta.

7.2.7. Tulvaniityt/riistakosteikot (toimenpide 3)

Tulvaniittyjen vesiensuojelullinen toimintaperiaate on samankaltainen kuin kosteikoilla, kuitenkin niin,
että tulvaniittyjen toiminta on keskeisintä tulva-aikaan, jolloin tulvaniityn kautta kulkeutuva vesimää-
rä sekä samalla tulvavesien sisältämä ravinne- ja kiintoainemäärä on suurempi. Kohteet voidaan
perustaa tulvaniittynä tai niistä voidaan tehdä varsinaisia kosteikoita, jolloin ne tässä yhteydessä
toimisivat sekä maa- että metsätalouden kuormitusta pidättävinä rakenteina.

Tässä suunnitelmassa esitettyjen kohteiden ominaisuudet eivät peltoprosentin osalta täytä kos-
teikon perustamis- ja hoitotukiedellytyksiä, mutta kohteiden hoitoon ja ylläpitoon voidaan saada
luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen tukea, jota maksetaan 450 €/ha vuodessa.
Hakijana voi olla yksityinen maanomistaja, vesioikeudellinen yhteisö tai rekisteröity yhdistys, kuten
riistanhoitoyhdistys. Vaihtoehtona ovat myös esimerkiksi Leader-toimintaryhmien investointituet tai
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kuntien ja ELY-keskuksen vesiensuojeluun ja -kunnostukseen varaamat avustukset. Tukien saami-
nen edellyttää kosteikkojen perustamisen tapaan toteutus- ja hoitosuunnitelmien laadintaa.

Esitettyjen kohteiden toteutus ei vaadi vesilain mukaista lupaa, sillä kohteiden valuma-alueiden
koko on alle 10 km2. Toimenpiteestä on ilmoitettava paikalliseen ELY-keskukseen, joka arvioi, ylittyy-
kö toimenpiteen lupakynnys ja vaatiiko toteutus lisäselvityksiä.

Kohteet 1 ja 2 (tp 3/1 ja 3/2)
Kuusijokeen Pikkuniitynnevan ja Pukkikeitaan suunnalta laskevat ojat (2 kpl) virtaavat peltoalueiden
läpi (liite 3). Isoneva-nimellä merkitty peltoalue ojauomien alajuoksun tuntumassa melko lähellä
Kuusijokea on hoitamaton, umpeen kasvamassa oleva laaja, kahdesta peltolohkosta koostuva
alue, jolle olisi mahdollista perustaa tulvaniitty tai riistakosteikko. Lohkoilla kasvaa nykyhetkellä run-
saasti pajukkoa, joka voisi toimia tehokkaana ravinteiden, humuksen ja kiintoaineen suodattajana.
Alue on nykyisinkin erittäin vettynyt ja sen kuivatus on riittämätön. Kohde vaikuttaa märkyyden
vuoksi vaikeasti viljeltävältä ja se on ollut todennäköisesti jo pitempään poissa aktiivisesta viljelystä.
Kohde toimisi maa- ja metsätalouden kuormitusta pidättävänä rakenteena sekä riistakosteikkona.
Tulvaniitty tai riistakosteikko on mahdollista perustaa joko kaikkien ojien kokoavana laajana aluee-
na, jolloin molemmat peltolohkot voitaisiin ottaa käyttöön. Vaihtoehtoisesti tulvaniitty tai riistakos-
teikko voidaan perustaa vain toiselle peltolohkoista, jolloin se käsittelisi vain osan Pukkikeitaan suun-
nalta tulevista vesistä. Kummassakin vaihtoehdossassa tulvaniittynä tai riistakosteikkona voidaan
hyödyntää joko koko lohkoa tai vain osaa lohkosta, kunhan sen pinta-ala on yli 0,5 % niityn valuma-
alueen pinta-alasta. Jos kohteelle perustetaan kosteikko, edellyttää se jonkin verran kaivuutyötä,
mutta kosteikkoa ei ole tarpeellista perustaa koko peltolohkon alueelle. Kosteikon ulkopuolelle jää-
vät alueet voisivat toimia tulvaniittynä, jonne vesi nousee ylivirtaama-aikoina. Alueen maaston-
muodot ovat melko tasaiset suhteessa viereisiin peltolohkoihin, mutta ojien ylävirtaa kohden korke-
useroja on jo enemmän. Toimenpiteen toteutus vaatisi nykyisten ojien patoamista sekä vesien oh-
jaamista uudella tavalla siten, että vesi kulkeutuisi tulvaniitylle pintavaluntana tai riistakosteikolle
siten, että viereisten peltolohkojen kuivatus säilyisi ennallaan.

Niityn osa-alueen 1 (tp 3/1) pinta-ala on 3,8 ha ja sen valuma-alueen pinta-ala on noin 120 ha ja
peltoprosentti noin 13 %. Niityn osa-alueen 2 (tp 3/2) pinta-ala on 2,6 ha ja sen valuma-alue on
kooltaan noin 255 ha, josta peltoa on noin 5 %. Perustettavan tulvaniityn tai riistakosteikon 1 pinta-
alan tulee olla vähintään 0,6 ha ja tulvaniityn tai riistakosteikon 2 vähintään 1,2 ha.

Toimenpiteen kautta fosforikuormitusta saadaan vähennettyä vuosittain yhteensä noin 7 kg, joka
on noin 0,6 % Kuusijoen valuma-alueen kokonaiskuormituksesta ja noin 0,8 % osa-alueen maata-
louden fosforikuormituksesta, eli tulvaniityn vaikutus kuormituksen pidättäjänä on hyvin vähäinen.
Paikallisesti tarkastellen rakenteilla voidaan vähentää niiden valuma-alueelta tulevaa kuormitusta
yli 30 %.

Tulvaniittyjen/riistakosteikkojen perustamiskustannukset ovat yhteensä arviolta 10000-40000 € riippu-
en tarvittavan kaivuutyön määrästä. Perustamiskustannusten lisäksi kustannuksia muodostuu tekni-
sestä suunnittelusta ja kohteen hoitosuunnitelman laadinnasta. Perustamiskustannusten tarkempi
arviointi tulee tehdä tulvaniittyjen toteutussuunnitelman yhteydessä.
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Kuva 7.9. Vasemmalla niityn osa-alue 1 ja oikealla niityn osa-alue 2.

Kuva 7.10. Isonevalle (tulvaniityt 1 ja 2) Pikkuniitynnevan ja Pukkikeitaan suunnalta laskevien ojien yhtymäkoh-
ta. Ojien vedessä on vahva humusleima.

7.2.8. Peltojen luonnonmukainen kuivatus (toimenpide 4)

Yleistä
Peltojen kuivatuksen vuoksi Kovesjokeen laskevia puroja on paikoin voimakkaasti muutettu suoris-
tamalla ja perkaamalla.  Edelleen perinteiseen tapaan tehtävät peltojen kunnostusojitukset aiheut-
tavat etenkin perkauksen jälkeisinä vuosina ojaeroosion voimistumista, mikä heikentää veden laa-
tua alapuolisella oja- ja jokiosuudella ja toisaalta luo jatkuvan kunnostusojitustarpeen. Kuivatukselle
on olemassa myös luonnonmukaisempia vaihtoehtoja, joilla vähennetään ojauomassa muodostu-
vaa eroosiota, tasataan virtaamavaihteluita sekä pidätetään ojaveden mukana tulevia ravinteita.
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Perinteinen suora ja jyrkkäluiskainen uoma on korvattavissa poikkileikkaukseltaan 2-tasoisella, loiva-
luiskaisella uomalla. Luonnonmukaisessa kuivatuksessa ojaan palautetaan purouomien luontaisia
ominaisuuksia, kuten tulvatasanteita, mutkittelua ja pohjakynnyksiä sekä eroosiolta suojaavaa ja
ravinteita pidättävää kasvillisuutta. Luonnonmukaisilla piirteillä uomista saadaan rakenteeltaan
kestävämpiä, jolloin niiden eroosioherkkyys ja kunnossapitotarve vähenee. Luonnonmukaisen uo-
man käyttö on mahdollista myös salaojitettujen peltojen yhteydessä.

Uoma rakentuu ns. ali- ja ylivesiuomista. Mutkittelevan alivesiuoman reunoille muodostetaan tulva-
tasanteita, joille vesi nousee tulva-aikana. Tulvatasanne on uoman vesimääristä, maaperästä ja
rantakasvillisuudesta riippuen yleensä 40–60 cm alivesiuoman pohjaa korkeammalla ja vesi nousee
sille normaalia kesävirtaamaa suuremmilla virtaamilla. Tulvatasanteille muodostuva ruohovartinen
kasvillisuus sitoo tulvavesistä ravinteita ja kiintoainesta. Leveäksi kaivetuilla, liettyneillä ja umpeen
kasvaneilla uomilla alivesiuoma kaivetaan mutkittelevana leveän uoman pohjalle, jolloin vesi ohjau-
tuu alivesiuomaan pitäen sen puhtaana. Vanha uoma toimii tulvatasanteena runsasvetiseen ai-
kaan. Turvemailla uoman syventäminen voi olla tarpeen, jotta peltojen kuivatus onnistuu. Uoman
pohjan kaivu tehdään tällöin varovasti ja luiska kaivetaan ainoastaan uoman toiselta puolelta. Vas-
takkainen luiska ja sille kehittynyt kasvillisuus jätetään koskematta, jolloin monimuotoisuutta voidaan
säilyttää. Toispuoleinen kaivu toteutetaan tulvatasanteellisena.

Uoman luonnonmukaisuutta voidaan lisätä kiveämällä uomaa. Kiveämisen avulla lisätään uoman
mutkittelua ja voidaan muodostaa pieniä pohjakynnyksiä, jotka hidastavat veden virtausnopeutta
uomassa vaarantamatta peltojen vesitaloutta. Samalla kun veden virtausnopeus hidastuu, vähen-
tyy myös eroosioriski. Alivesiuoma alkaa ajan saatossa muovata kulkuaan itse, jolloin alivesiuoman
mutkittelu alkaa lisääntyä.

Kuva 7.11. Luonnonmukaisen kuivatusuoman rakenteen perusperiaate. Kuvan lähde: Jormola ym. 2003.

Peltoalueiden peruskuivatushankkeisiin on mahdollista saada valtion tukea maatilatalouden kehit-
tämisrahaston (MAKERA) varoista. Tukea voi saada maksimissaan 50 % hankkeen hyväksyttävistä
kustannuksista (Toivonen & Korkiakoski 2013). Tuen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että
kohdealueen ympäristöarvot säilytetään tai niitä parannetaan mahdollisuuksien mukaan (Hämä-
läinen ym. 2015). Ympäristönhoito- ja vesiensuojelutoimenpiteistä aiheutuviin kuluihin voidaan har-
kinnanvaraisesti myöntää korkeampaa tukea. Peruskuivatushankkeille on mahdollista saada myös
peruskuivatustukea valtiolta. Tuen hakijana toimii tavallisesti ojitusyhteisö, mutta tukea voi hakea
myös hankkeen hyödynsaajat yhteisellä sopimuksella. Hakemukseen on liitettävä ojitussuunnitelmat.
Peltojen luonnonmukainen kuivatus vaatii hieman suuremman pinta-alan kuin perinteinen kuivatus,
eli se saattaa jättää alleen hieman nykyistä peltopinta-alaa. Menetettävä peltopinta-ala on uo-
maan rajautuvaan peltoalaan suhteutettuna kuitenkin hyvin pieni. Luonnonmukainen kuivatus ei
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tällä hetkellä kuulu maatalouden ympäristötukijärjestelmän toimenpiteisiin. Pellon omistajan tai vilje-
lijän kanssa voidaan neuvotella esimerkiksi peltopinta-alan menetystä vastaavan tuen korvaamises-
ta, mikäli viljelijä ei muuten ole valmis suostumaan toimenpiteeseen. On kuitenkin huomioitava, että
viljelijä myös hyötyy toimenpiteestä kuivatuksen parantumisen ja uoman perkaamistarpeen harven-
tumisen kautta.

Kovesjoen vesistöalueelle perustettavat luonnonmukaiset uomat
Kovesjoen vesistöalueelle esitettiin pelto-ojien luonnonmukaista kunnostamista suuren valuma-
alueen omaaviin valtaojiin, joiden varrella olevat pellot ovat kaltevia tai valtaojan varrella on run-
saasti korkeuseroja (liite 4).

Kovesjoen alaosan alueelle on esitetty uoman luonnonmukaista kunnostamista kolmeen, suoraan
Kovesjokeen laskevaan suureen pelto-ojaan. Yläkorven suunnasta laskevassa pelto-ojassa (toimen-
pide 4/1) kunnostettavan ojaosuuden pituus on noin 1300 m. Ojan valuma-alueen koko on noin 2,7
km2 ja etenkin ojaa reunustavalla metsäalueella on tehty runsaasti hakkuita. Ojaa reunustavien
peltojen kaltevuus suhteessa ojaan on erittäin suuri (4-5 %) ja myös itse pelto-oja laskee varsin jyrkäs-
ti Kovesjokeen. Näin ollen ojan eroosioherkkyys on kaltevuussuhteista ja valuma-alueen suhteellisen
suuresta koosta johtuen suuri.

Raivalasta laskeva oja (toimenpide 4/2, kuva 7.12) on samankaltainen, ojaa reunustavat peltoloh-
kot ovat pääosin hyvin kaltevia ja oja laskee melko jyrkästi suoraan Kovesjokeen. Ojan valuma-
alueella on niin ikään tehty runsaasti metsähakkuita. Ojan valuma-alue on kooltaan 2,8 km2 ja
luonnonmukaistettavan ojaston pituus on noin 1600 m, koostuen kahdesta ojahaarasta.
Laksonkylästä laskevan pelto-ojan (toimenpide 4/3) kunnostettava uomaosuus koostuu myös kah-
desta ojahaarasta, joiden valuma-alueen koko on noin 5,4 km2. Kunnostettavalla uomaosuudella
on pituutta noin 1000 m. Valuma-alue on vahvasti metsätalouskäytössä.

Yläkorvesta ja Raivalasta laskevien pelto-ojien reunoille tulisi lisäksi perustaa suojavyöhykkeet pelto-
jen suuren kaltevuuden vuoksi.

Kuva 7.12. Raivalasta laskevan pelto-ojan eteläinen haara, ”Lukkarinoja” (toimenpide 4/2).
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Kuusijoen valuma-alueella luonnonmukaistettavia uomia on neljä kappaletta. Alin kohde on Vehku-
rinlammesta Kuusijoen alaosaan laskeva oja (toimenpide 4/4), jossa kunnostettavan uomaosuuden
pituus on noin 470 m. Ojan reunapellot ovat erittäin kaltevia. Ojan valuma-alue on kooltaan noin 1
km2. Vehkurinlammen yläpuolinen valuma-alue on metsäinen, mutta lammen ympärillä ja alapuo-
lella maankäyttö on maatalousvaltaista.

Kotonevalta laskevassa ojassa (toimenpide 4/5) kunnostettavan uomaosuuden pituus on noin 1600
m. Oja laskee Kuusijokeen noin 800 m Vehkurinlammesta laskevan ojan yhtymäkohdan yläpuolella.
Ojan valuma-alue on noin 1,5 km2. Valuma-alue on yläosiltaan metsätalousvaltainen ja lisäksi siellä
harjoitetaan maa-ainesten ottoa.

Pukkikeitaalta laskeva luonnonmukaistettava pelto-oja (toimenpide 4/6) koostuu kahdesta haaras-
ta. Oja laskee Kuusijokeen noin 1,7 km Kotonevalta laskevan ojan yhtymäkohdan yläpuolella. Ojan
varrella sijaitsee myös tulvaniityksi perustettava peltoalue (tp 3). Ojan valuma-alue on noin 350 ha ja
se on pääosin metsätalousvaltainen. Valtaosa metsäalueesta on vahvasti kuivatettua turvemaata,
mikä näkyy pelto-ojan veden voimakkaana humusleimana.

Erämaasta laskevassa ojassa (toimenpide 4/7) luonnonmukaistettavaa uomaa on noin 1350 m. Oja
laskee Kuusijokeen Porintien alapuolella. Ojan valuma-alue on noin 1,4 km2 ja se saa alkunsa Erä-
maa-nimisestä suoalueesta. Suoalueen alapuolella valuma-alue on peltovaltainen. Peltoalueet
ovat melko tasaisia, mutta niiden suuresta osuudesta ja ojan valuma-alueen suhteellisen suuresta
koosta johtuen uoman luonnonmukaistaminen on suositeltava vaihtoehto perinteisen perkausme-
netelmän sijaan.

Arvio kohteiden luonnonmukaisen kunnostuksen suunnittelun ja toteutuksen kustannuksista on esi-
tetty taulukko 7.5. Kustannusarviossa on oletettu, että koko työ teetetään urakoitsijalla. Kustannuksia
voidaan kuitenkin saada alennettua toteuttamalla osa kunnostustyöstä talkootyönä (esimerkiksi
maa-ainesten siirto/kuljetus, uoman kiveäminen, jne.).

Taulukko 7.5. Pelto-ojien luonnonmukaisen kunnostuksen suunnittelun ja toteutuksen kustannusarvio.

Kaikilla kohteilla luonnonmukainen kunnostus kannattaa toteuttaa siinä vaiheessa, kun ojien kun-
nostusojitus on ajankohtainen, jolloin kunnostusojitus toteutetaan tavallista suunnitellummin ja huo-
lellisemmin luonnonmukaisella vaihtoehdolla. Toteutus kannattaa toisaalta tehdä laajempana pel-
tojen luonnonmukaistamishankkeena kuin yhden ojan kattavina kokonaisuuksina, sillä näin voidaan
säästää suunnittelu- ja toteutuskuluissa, sekä saada hankkeelle keskitetysti rahoitusta. Toimenpitei-
den toteuttamiseksi tulee tehdä tarkemmat suunnitelmat viimeistään pelto-ojien kunnostustarpeen
tullessa ajankohtaiseksi.

Kunnostuskohde m Suunnitelma, € Toteutus, € Summa, €

Kovesjoen alaosan alue
TP 4/1 Yläkorvesta laskeva oja 1300 2600 20800 23400
TP 4/2 Raivalasta laskeva oja 1600 3200 25600 28800
TP 4/3 Laksonkylästä laskeva oja 1000 2000 16000 18000

Kuusijoen osa-alue
TP 4/4 Vehkurinlammista laskeva oja 470 940 7520 8460
TP 4/5 Kotonevalta laskeva oja 760 1520 12160 13680
TP 4/6 Pukkikeitaalta laskevat ojat 2550 5100 40800 45900
TP 4/7 Erämaasta laskeva oja 1350 2700 21600 24300
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Ennen suunnittelun aloittamista on selvitettävä, toimiiko alueella ojitusyhteisö, joka voi toimia hank-
keen toimeenpanijana. Toimenpiteen toteutus edellyttää ojitustoimituksen tekoa, jota haetaan ELY-
keskukselta. Ojitustoimituksen tekijänä toimii maanomistajista muodostuva ojitusyhteisö.
Toimenpiteet tulee toteuttaa vaiheittain ja toimet tehdä alivirtaama-aikana, jotta niistä aiheutuvat
vesistövaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Vesistövaikutuksia voidaan vähentää käyt-
tämällä ojan poikki asennettavia suodatinkankaita tai padotusta ojan alajuoksulla, joilla kiinto-
aineksen eteneminen vesistössä saadaan estettyä. Koska kyseiset ojat tullaan perkaamaan joka
tapauksessa, on luonnonmukaisesta kunnostamisesta koituvat haitat perinteisiin menetelmiin ver-
rattuna vähäisempiä.

7.3 Eläintilojen vesistökuormituksen vähentämistoimet, eläintilojen
kartoitus (toimenpide 5)

Eläintilojen lanta-asioita säätelee 1.4.2015 voimaan tullut valtioneuvoston asetus eräiden maa - ja
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNA 1250/2014). Sen mukaan eläin-
tiloilla on oltava tiivispohjainen ja katettu lantala, joka mitoitetaan vähintään 12 kk lannantuotolle.
Jos lantaa kertyy alle 25 m3 vuodessa tai jos lannan vastaanottaja voi vastaanottaa sitä ympäris-
tönsuojelulain 27 §:n nojalla myönnetyn luvan perusteella tai jos lantaa luovutetaan toiselle tilalle
asianmukaisessa lantalassa varastoitavaksi, voidaan lantala mitoittaa pienemmäksi tai varastoida
lanta esimerkiksi siirtolavalle (oltava katettu) tai merikonttiin.

Jos lantaa patteroidaan, se tulee tapahtua niin, ettei siitä aiheudu vesistöjen pilaantumisvaaraa.
Ennen lannan patteroinnin aloittamista on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. Lantapatteri sijoitetaan keskelle tasaista peltolohkoa tai loivasti kaltevan pellon ylä-
reunaan. Lantapatteria ei saa sijoittaa 100 m lähemmäs valtaojaa tai vesistöä, eikä 5 m lähemmäk-
si ojia.

Patterin pohjalle levitetään multaa tai turvetta vähintään 15 cm kerros ja talvella lumi on poistetta-
va paikalta ennen patterin perustamista ravinnevalumien estämiseksi. Lantapatteria ei suositella
tehtäväksi samaan paikkaan useana vuonna peräkkäin. Lantapatteri on peitettävä 10 cm:n turve-
kerroksella tai peitteellä, jotta estetään haihdunta ja ylimääräinen valunta. Lantapatteri levitetään
keväällä sulaan maahan.

Kovesjoen valuma-alueella on joitakin eläintiloja, mutta niiden tarkan määrän ja sijainnin kartoitta-
mista ei sisällytetty tähän suunnitelmaan. Valuma-aluekartoitusten perusteella eläintilojen määrä on
alueella vähäinen ja eläintiloilla muodostuvan vesistökuormituksen merkitys kokonaiskuormituksen
kannalta pieni, mutta suuremmilla tiloilla voi olla paikallisia vaikutuksia veden laatuun. Valuma-
alueella kannattaa toteuttaa erillinen selvitys, jossa selvitetään eläintilojen ja eläinyksiköiden mää-
rä ja sijainti sekä kartoitus, jossa selvitetään tilojen lantahuollon tilanne ja toimivuus. Tiloille tehdään
tarpeen mukaan lantahuoltosuunnitelma yhteistyössä tilanpitäjän kanssa. Lantahuollossa tavoitel-
laan mahdollisimman yhtenäistä ja helppoa ratkaisua alkaen eläintilalta ja päättyen vastaanotta-
jan tiloihin. Lantahuoltoratkaisun tulee olla mahdollisimman helposti toteutettavissa ja siitä aiheutu-
vat kustannukset tulisi olla mahdollisimman pieniä.

Lantahuollon ratkaisuja voidaan etsiä myös HELMET-hankkeen toimesta. HELMET-hanke on Envitec-
polis Oy:n toteuttama hallituksen kärkihanke, jossa etsitään hyväksi havaittuja ratkaisuja ja toimin-
tamalleja hevosenlannan hyödyntämiseksi ja tallien lantahuollon helpottamiseksi yhdessä tallien,
hevosalan yrittäjien ja koko lannan käsittelyketjun kanssa. Tavoitteena on saada hevosenlanta en-
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tistä paremmin hyötykäyttöön ravinteina ja energiana sekä synnyttää uutta liiketoimintaa lanta-
huoltoketjun ympärille. Vaikka HELMET-hanke on suunnattu hevostiloille, voidaan suunnittelua tehdä
muillekin eläintiloille.

7.4 Turvetuotannon vesistökuormituksen vähentäminen

Kovesjoen vesistöalueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden vesienkäsittelyä on tehostettava. Ko-
vesjoen veden laadun kannalta etenkin vesistöalueen yläosassa sijaitsevien tuotantoalueiden ve-
sienkäsittely on oleellista. Turvetuotannon vesien tehostettu käsittely on yksinkertainen toimenpide,
jonka avulla pystytään ehkäisemään Kovesjoen ekologisen tilan heikentymistä.

Kovesjoen yläosan alueen ja Kovesjärven valuma-alueen turvetuotantoalueiden vesiensuojelun
tehostaminen on suositeltavaa toteuttaa ympärivuotisella pintavalutuskentällä, jolla on tarvittaessa
käytössä pumppaus. Pintavalutuskentän yhteyteen sen yläpuolelle tulee ottaa käyttöön kemiallinen
käsittely, jonka avulla saadaan vaikutettua liukoisiin ravinteisiin sekä vedessä olevaan humukseen,
jonka luontaista suuremmat määrät ovat Kovesjoen valuma-alueen vesissä yksi ongelma. Kemialli-
sesta käsittelystä voi aiheutua veden happamuustason lasku, joka kuitenkin tasoittuu käsittelyn jäl-
keisellä pintavalutuskentällä. Myös Kuusijoella sijaitsevilla turvetuotantoalueilla pintavalutuskentän
käyttöönotto on tärkeää, mutta kemiallisen käsittelyn käyttö ei ole yhtä kriittistä kuin lähellä Koves-
jokea sijaitsevilla alueilla.

Kovesjoen yläosassa sijaitsevilla turvetuotantoalueilla tehtävillä parannuksilla saadaan osa-
alueella syntyvää fosforikuormitusta vähennettyä yli 8 %. Mustanevan, Ahvenlammin ja Kotonevan
tuotantoalueet sijaitsevat aivan pääuoman läheisyydessä, joten näiden alueiden vesienkäsittelyn
tehostaminen näkyisi selvimmin Kovesjoen veden laadussa. Kovesjärven valuma-alueella sijaitse-
van Murronnevan turvetuotantoalueen vesienkäsittelyn tehostamisella Kovesjärven valuma-
alueella syntyvä fosforikuormitus vähenisi yli 3 %. Kuusijoella turvetuotannon vesistökuormituksella
on vähäisempi osuus kokonaiskuormituksen muodostumisessa ja vaikuttavuus jää alle 1 % osava-
luma-alueella syntyvästä kokonaiskuormituksesta.

Tehostetun vesienkäsittelyn toteutuksesta on laadittava suunnitelmat. Rakenteiden suunnittelu ja
toteutus on tehtävä ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä.

Taimenen suotuisan suojelun tason turvaamiseksi ja huomioiden Kovesjoen tyydyttävä ekologinen
tila, turvetuotannolle ei tule myöntää enää lisäalueita Kovesjoen vesistöalueelta.

Untilannevalle suunnitellulle turvetuotantoalueelle ei tule myöntää ympäristölupaa, ennen kuin toi-
minnan vaikutukset Kovesjärven vedenpinnan korkeuteen ja hydrologiaan on riittävän luotettavasti
osoitettu ja tehtävissä olevat toimet vaikutuksien lieventämiseksi on selvitetty.
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7.5 Metsätalouden vesistökuormituksen vähentämistoimet

Kaikessa metsänhoidossa tulee aina valita vähiten vesistöä kuormittava toimenpide tai mahdolli-
suuksien mukaan jättää toimenpide kokonaan tekemättä (esim. kasvatuslannoitus). Kuten maata-
loudessa, myös metsätaloudessa vesiensuojelurakenteiden sijaan tulisi huomio kiinnittää ensisijassa
siihen, miten metsätaloutta voidaan toteuttaa niin, että muodostuu mahdollisimman vähän vesistö-
kuormitusta. Vesiensuojelurakenteiden käyttö tulisi olla vasta toissijainen keino kuormituksen vä-
hentämisessä.

Kaikessa metsätaloustoiminnassa Kovesjoen vesistöalueella on noudatettava erityistä varovaisuut-
ta, ettei jokeen tai siihen laskeviin puroihin ja valtaojiin pääse ravinteita, humusta eikä kiintoainesta.
Kovesjokeen tai siihen laskeviin sivujokiin rajautuvien metsien käsittely ja kunnostusojitus tulee suunni-
tella yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Ensisijassa on pohditta-
va, voidaanko kyseinen metsänhoidollinen toimenpide ohjata muualle. Pääuomaan rajautuvat
metsät tulisi säästää voimakkaimmilta metsänhoitotoimilta ja joen reunaan tulee jättää riittävä suo-
javyöhyke, jotta joen pienilmasto ei muutu.

Veden virtausta ja varjostusoloja ei saa muuttaa etenkään pääuomassa eikä sivujoilla. Hydrologis-
ten olosuhteiden, eli veden virtausolojen muuttaminen vaikuttaa taimenen elinolosuhteisiin haitalli-
sesti. Nämä asiat on otettava huomioon metsänhoidollisissa toimissa sekä niihin liittyvien teiden ra-
kentamisessa ja kulku-urien suunnittelussa.

Metsätalouden vesistökuormitus on keskeisessä asemassa koko Kovesjoen vesistöalueella. Vemala-
mallin metsätalouden kuormituksen laskentamenetelmissä on vielä kehitettävää ja se ei arvioi met-
sätalouden kuormitusta riittävän yksilöidysti, jolloin se todennäköisesti on Kovesjoen alueella jonkin
verran aliarvioitu.

Metsätalouden toimista haitallisimpina Kovesjoen vesistöalueella voidaan pitää soiden kuivatusta
metsätalouden tarpeisiin, lähellä vesistöä tai eroosioherkillä alueilla tapahtuvia avohakkuita ja
kunnostusojituksia sekä metsälannoituksia koko valuma-alueella.

Lähellä vesistöä on löydettävä vaihtoehtoisia keinoja avohakkuille (esim. jatkuva kasvatus) ja tar-
kasteltava kunnostusojituksen tarvetta, toteutusta ja hyöty-haittasuhteita erityisen tarkasti. Koko
valuma-aluetta tarkastellen alueilla jotka ovat hyvin märkiä (suopohjaisia), eikä tehdyistä ojituksis-
ta ole seurannut alueen puuston tuotannon merkittävä tehostuminen, ei kunnostusojittaminen vält-
tämättä ole metsätaloudellisen tuoton suhteen kustannustehokasta, joten tällaisilla alueilla tulisi
harkita esimerkiksi alueen ennallistamista, jota on käsitelty tarkemmin kappaleessa 7.6.2. Lähelle
vesistöä sijoittuvien kunnostusojitusten yhteydessä tulee ehdottomasti käyttää vesiensuojeluraken-
teita.

7.5.1. Metsänhoitokohdekohtainen neuvonta (toimenpide 6)

Metsätalouden vesiensuojelussa oleellista on tunnistaa oikeiden menetelmien käyttö ja vesiensuoje-
lurakenteiden tarpeellisuus metsätaloudellisissa hankkeissa ennen niiden toteutusta. Jälkikäteen
tehtävillä vesiensuojelurakenteilla ei saada kiinni metsänhoitotoimenpiteistä aiheutuvaa kuormitus-
huippua, joten on ensiarvoisen tärkeää osata huomioida vesiensuojelu jo metsänhoitotoimien
suunnitteluvaiheessa. Vesiensuojelupainotteisen metsänhoidon tavoitteena ei ole estää metsän-
hoidollisten toimenpiteiden toteutusta, vaan valita niistä vähiten kuormittava vaihtoehto, havaita
vesiensuojelurakenteiden käyttötarve ja sijoittaa ne oikein.
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Keskeisessä asemassa metsätalouden vesiensuojelussa ovat metsänomistajan ja toimia toteuttavan
urakoitsijan lisäksi metsänhoitoa valvovat ja ohjeistavat tahot, joiden velvollisuus on tarkastella Ko-
vesjoen vesistöalueelle suunniteltuja metsätaloushankkeita vesiensuojelullisesta näkökulmasta erityi-
sen tarkasti hankkeiden ilmoitusvaiheessa. Metsänkäyttöilmoitusvaiheessa metsänomistajaa ja ura-
koitsijaa tulee tiedottaa toiminnan sijoittumisesta taimenjoen valuma-alueelle ja toimittaa ohjeistus
oikeista toimintatavoista, joita on listattu kappaleeseen 7.5.2. Samalla alueelle soveltumattomat tai
taimenta uhkaavat metsänkäyttötoimet voidaan estää. Tämä toteutuu vain, jos metsänhoitoa val-
vovalla taholla on tieto alueen sijoittumisesta taimenjoen valuma-alueelle. Näin ollen metsänhoi-
don seurantajärjestelmiä on kehitettävä siten, että tieto metsänkäsittelyalueen sijoittumisesta tai-
menjoen valuma-alueelle tulee metsänkäyttöilmoituksen käsittelijälle automaattisesti.

7.5.2. Metsänhoidon yleisohjeet

Metsätalouden suojakaistat
Metsätalousalueen rajoittuessa vesistöön, on vesistön reunaan jätettävä metsätaloustoimenpiteistä
vapaa suojakaista, joka on ulotettava niin kauas, ettei humus- ja kiintoainekuormitusta pääse vesis-
töön toiminta- tai käsittelyalueelta. Suojakaistan avulla myös joki- ja purovesistön pienilmasto säilyy.

Kovesjoen ja siihen laskevien sivujokien sekä valuma-alueen järvien ja lampien reunoille on jätet-
tävä suojakaista, jonka leveys on vähintään sillä kasvavan suurimman puuston pituus (Lehtonen
ym. 2011). Etenkin kaltevilla tai tulvaherkillä uoman varsilla leveän suojakaistan käyttö on tärkeää.
Purojen ja valtaojien varsilla kapeampikin suojakaista riittää. Tärkeimmät Kovesjoen vesistöalueelle
perustettavat metsätaloudelliset suojakaistat on korostettu karttapohjalla liitteessä 6. Liitteessä esi-
tettyjen suojakaistojen rajauksessa ei ole huomioitu vesistöön rajautuvia rakennuksia.

Suojakaistan puusto säästetään ja sille ei saa jäädä hakkuutähteitä tai muita korjuujälkiä eikä muo-
dostua ajouria. Pääuoman varrella suojakaistan taakse jätetään lisäksi vesiensuojelullinen kaista,
jolla maanpinta ja kasvillisuus säilytetään ehjänä, mutta jolta puustoa voidaan poistaa. Suojakais-
toilla on paitsi vesiensuojelullista merkitystä, niillä myös turvataan vesistön pienilmasto ja muut koh-
teen erityispiirteet. Suojakaistoilla olevat vanhat metsäojat voidaan tukkia tai niiden vesi ohjata
uomasta suojakaistalle. Näin suojakaistasta muodostuu pintavalutuskenttä.

KUTOVA- työkalun mukaan suojakaistojen käytöllä uudishakkuualoilla muodostuvaa kuormitusta
voidaan saada vähennettyä 10 %.

Puun korjuu ja metsän uudistus
Puun korjuussa oleellisin keino vähentää vesistökuormitusta on korjuuajankohdan valinta (Joensuu
ym. 2012). Korjuu tulee ajoittaa niin, että siitä ei aiheudu haitallista maanpinnan rikkoutumista ja
ajourapainaumia.

Eniten ravinnehuuhtoumia muodostuu uudishakkuualoilta ja ne muodostuvat etenkin maanmuok-
kaus- ja korjuujäljistä (Joensuu ym. 2012). Kuormituspiikki kestää muutaman vuoden hakkuun jäl-
keen. Uudisaloilla kuormituksen suuruus riippuu alueen maalajista. Uudishakkuissa suojakaistojen ja
vesiensuojelullisten rakenteiden käytön merkitys korostuu. Uudishakkuun sijaan sekä metsänomista-
jan että vesiensuojelun kannalta on kannattavampaa valita poiminta- / harvennushakkuu, sillä ne
vaikuttavat syntyviin kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumiin melko vähän.
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Hakkuutähteiden korjuu vähentää vesistökuormitusta, mutta korjuun mukana poistuu metsän uudis-
tumiselle tärkeitä ravinteita, joten kaikkia hakkuutähteitä ei tule korjata. Korjuu tulee rajata, ajoittaa
ja toteuttaa niin, ettei siitä aiheudu lisää ravinne- tai kiintoainekuormitusta. Hakkuutähteitä ei tule
kerätä valtaojien tai vesistöjen läheisyyteen.

Kantojen nostoa ja voimallista maanmuokkausta on vältettävä pääuoman ja suurimpien sivujokien
lähellä sekä eroosioherkillä ja/tai kaltevilla metsäpalstoilla. Eroosioherkkiä maalajeja ovat hiesu, hie-
ta ja hiekka sekä niiden moreenit. Kantojen noston ja maanmuokkauksen yhteydessä on erityisen
tärkeää käyttää suojakaistoja ja vesiensuojelurakenteita. Metsäkeskuksen verkkosivuilla olevilta
maa-ainesten huuhtoutumisriskikartoilta voi tarkastella hankealueen ojien huuhtoutumisriskiä.

Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus
Eri-ikäisrakenteisella metsänkasvatuksella/jatkuvan kasvatuksen menetelmillä saadaan vähennet-
tyä uudisaloilla muodostuvaa vesistökuormitusta, joka etenkin turvemailla tehtävillä avohakkuilla voi
olla huomattavaa (Hiltunen ym. 2011).

Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus voidaan toteuttaa metsän uudistamisena poimintahakkuin,
poiminta- ja pienaukkohakkuin, peitteellisenä tai avohakkuuttomana, siten että metsässä kasvaa
puita eri ikä- ja kokoluokista. Hakkuut toteutetaan siten, että kasvatuskelpoista puustoa jää riittäväs-
ti, mutta toisaalta metsään jää myös riittävästi tilaa uusien taimien synnylle.

Eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta tulisi suosia Kovesjoen vesistöalueella erityisen paljon ja ohjata
menetelmän käyttö eroosioherkille ja/tai kalteville metsäalueille etenkin niiden rajautuessa vesis-
töön tai valtaojaan.

Metsälannoitus
Metsätaloudellisesti helpoin tapa vähentää typen vesistökuormitusta on luopua kasvatuslannoituk-
sesta, sillä se ei ole metsänhoidollisesti välttämätön toimenpide (Silver & Joensuu 2015). Fosforilan-
noitteiden käyttö ei kivennäismailla lisää vesistökuormitusta merkittävästi, sillä se sitoutuu maaperän
rautaan ja alumiiniin (Joensuu ym. 2012). Turvemailla tilanne on kuitenkin toinen.

Lannoituksen vesistövaikutuksia vähennetään käyttämällä suojakaistoja ja pintavalutuskenttiä tai
muita vesiensuojelurakenteita. Ensisijassa lannoituksia tulisi Kovesjoen vesistöalueella välttää. Puro-
jen reunoille jätetään maakonelevityksessä vähintään 10–15 metriä ja suurempien vesimuodostu-
mien rannoille vähintään 30 metriä leveä lannoittamaton kaista.  Tuhkan levityksessä suojakaistan
leveys on 50 metriä. Lentolevityksessä käytetään vesistöjen varsilla vähintään 50-metristä lannoitta-
matonta suojakaistaa. Ojien reunoilla käytetään vähintään 5 m levyisiä suojakaistoja. Lannoitus
tapahtuu tuhkaa lukuun ottamatta sulan maan aikana.

Lannoituksen suojakaistojen käytöllä voidaan vähentää lannoituksesta aiheutuvaa kuormitusta
KUTOVA-mallin mukaan jopa 50 %.

Lannoituksen vesistövaikutusten vähentämisessä on oleellista kohdistaa lannoitus ainoastaan alu-
eille, joilla se on tutkitusti tarpeellista ja tarve on arvioitu myös maastohavainnoin kohteella. Lannoi-
tuksella tavoitellaan ensisijassa ravinteiden epäsuhtien korjaamista. Lannoituksessa oleellista on kiin-
nittää erityistä huomiota lannoitetyypin ja lannoitustavan valintaan sekä lannoitteiden levityksen
tasaisuuteen ja tarkkuuteen.
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Toimenpiteiden jaksotus
Kovesjoen vesistöalueella suunniteltavien metsätaloudellisten hankkeiden, esimerkiksi kunnostusoji-
tushankkeiden ollessa suuria suhteessa valuma-alueen kokoon, tai ne sijoittuvat lähelle pääuomaa
tai sivujokia, tulee hanke toteuttaa jaksotetusti, jotta pääuomaan kohdistuva kuormitus saadaan
minimoitua.

Metsätalouteen liittyvät vesiensuojelurakenteet
Suuremmissa metsätaloushankkeissa, kuten laajemmissa hakkuissa ja kunnostusojitushankkeissa tu-
lee käyttää vesiensuojelurakenteita, joilla saadaan estettyä ja pidätettyä kiintoainekuormitusta.
Ensisijassa on kuitenkin estettävä vesistökuormituksen syntyminen mahdollisimman hyvin.

Yleisimmin metsätaloudessa käytetty vesiensuojelumenetelmä on laskeutusallas, jolla saadaan pi-
dätettyä osa kiintoaineksesta (Joensuu 2002). Laskeutusaltaan kynnykselle voidaan rakentaa putki-
pato, jonka avulla altaan toiminta saadaan tehostettua (Joensuu ym. 2012). Altaan alapuolinen
oja tulee jättää perkaamatta. Laskeutusaltaita tehokkaimpia vesiensuojelumenetelmiä ovat pinta-
valutuskentät, joilla voidaan saada pidättymään jopa 70–90 % kiintoaineesta (Joensuu ym. 2008) ja
25 % fosforikuormituksesta (KUTOVA-työkalu). Paras ratkaisu on käyttää lakeutusaltaan ja pintavalu-
tuskentän yhdistelmää. Pintavalutuskentistä muodostuu ajan saatossa pienimuotoisia kosteikkoja.
Keskeistä näiden rakenteiden käytössä on rakenteen koko suhteutettuna valuma-alueen kokoon.
Käytännössä rakenteita ei kannata tehdä suuren valuma-alueen omaavaan ojaan, jotta raken-
teen koko ei muodostuisi turhan suureksi ja toisaalta virtaus tällaisessa ojassa saattaa olla liian kova.
Perusperiaate on, että pintavalutuskentän koko on vähintään 1 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-
alasta, mutta pienempikin koko riittää, jos suosituksen mukaista alaa ei voida käyttää. Kenttiä voi-
daan perustaa myös useita peräkkäin ja niiden yhteydessä voidaan hyödyntää virtaamansäätöä
(putkipadotus). Laskeutusaltaan mitoitus riippuu valuma-alueen maalajista. Kiintoaineksella tulee
olla riittävästi aikaa laskeutua altaan pohjalle ja altaassa tulee huomioida lietevara. Metsätalouden
vesiensuojelussa rakenteita tulisi käyttää etenkin valuma-alueen eroosioherkimmillä osa-alueilla.
Vesiensuojelurakenteiden yläpuolinen valuma-alueen koko ei tulisi ylittää 100 ha (Silver & Joensuu
2015).

Koko Kovesjoen valuma-alue on erittäin voimallisesti kuivatettu, eikä sinne tule ohjata uudisojituksia.
Suurin osa metsätalouden kuormituksesta muodostuu ojitushankkeissa (Silver & Joensuu 2015). Siksi
oleellisin keino vähentää metsätalouden vesistökuormitusta alueella on panostaa tulevissa kunnos-
tusojitushankkeissa muodostuvan vesistökuormituksen vähentämiseen. Tämä tapahtuu ensisijassa
vähentämällä eroosiota ojien virtausnopeuksia hidastamalla ja toissijaisesti pidättämällä kiintoaines-
ta vesiensuojelurakenteiden avulla.

Yksittäisten kuivatusojien perkauksessa eroosiota ja kiintoaineen etenemistä vähennetään perkaus-
katkojen ja lietekuoppien avulla (Joensuu ym. 2012). Perkauskatkojen pituus on sitä suurempi, mitä
enemmän ojassa virtaa vettä tulvahuippuina ja mitä eroosioherkempää ojan maalaji on. Käytän-
nössä perkuukatkot ovat vähintään 20 m pitkiä. Vesistöihin laskeviin ojiin jätetään perkuukatko ojan
alajuoksulle ennen vesistöön laskua. Myös tilapäispatoja voidaan hyödyntää, jotka poistetaan kun
uoman syöpymisvaaraa ei enää ole. Ojiin tehtävät lietekuopat ovat tilavuudeltaan 1-2 m3 kokoisia
ja niitä suositellaan rakennettavaksi n. 100 metrin välein ja ennen jokaista ojan risteystä.

Suuremmissa ja etenkin eroosioherkissä uomissa ja laajemmissa metsätaloudellisissa hankkeissa
hyödynnetään virtaamaa hidastavia rakenteita, joita ovat pohja- ja putkipadot (Joensuu ym.
2012). Pohjapatoja voidaan rakentaa useita peräkkäin, jolloin ne muodostavat putousportaat. Pa-
tojen paras rakennusajankohta on kesällä alivirtaamien aikaan, jolloin myös ojan perkuuhankkeista
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aiheutuvat vesistöhaitat ovat pienimmät. Putkipato on tehokas keino vähentää eroosiota sen vai-
kutusalueella. Tutkimusten mukaan sen avulla virtaamahuippuja voidaan saada vähennettyä jopa
yli 90 % ja sitä kautta ojavedessä olevan kiintoaineen määrää jopa yli 80 %. Näillä menetelmillä va-
luma-alueen kuivatus tapahtuu hallitummin, mikä voi näkyä pääuomassa virtaamatilanteen nopei-
den vaihtelujen vähentymisenä.

Suurempien metsätaloustoimien yhteyteen tulee missä tahansa Kovesjoen vesistöalueella liittää
laskeutusallas-pintavalutuskenttien ja putkipadotuksen yhdistelmä tai muu kiintoainetta pidättävä
rakenne, etenkin jos toimenpide toteutetaan eroosioherkällä tai maastonmuodoiltaan kaltevalla
alueella. Rakenteiden suunnittelu tulee yhdistää metsätaloustoimenpiteiden suunnitteluun. Vesien-
suojelurakenteet rakennetaan maastoon ennen metsätaloustoimenpiteiden toteutusta.

Vapaaehtoinen suojelu
Kovesjoen vesistöalueen metsiä voi jättää metsätalouskäytön ulkopuolelle vapaaehtoisen suojelun
kautta. Tämä on hyvä vaihtoehto pääuomaan ja suurimpiin sivujokiin rajoittuvien metsien osalta.
Vapaaehtoinen suojelu voi tapahtua perustamalla pysyvän tai määräaikaisen yksityisen luonnon-
suojelualueen METSO-ohjelman kautta. Päätöksen kohteen soveltuvuudesta v-ohjelmaan tekee
metsänomistajan tarjouksen pohjalta joko Metsäkeskus tai alueellinen ELY-keskus. METSO -kohteen
arviointi on maksutonta. Luontaisen taimenkannan suojelu voi olla riittävä peruste METSO -
ohjelmaan hyväksymiselle.

METSO-ohjelmassa metsän suojelusta maksetaan korvausta sillä kasvavan puuston arvon perusteel-
la. Maksettavan korvauksen määrään vaikuttaa suojelun pituus (pysyvä – määräaikainen). Makset-
tava korvaus on verovapaata. Puukauppaan verrattuna yksityisen luonnonsuojelualueen perusta-
minen tuottaa verojen ja kulujen jälkeen metsänomistajalle enemmän tuloja, mutta toisaalta met-
sänomistaja menettää tulevina vuosikymmeninä kertyvät hakkuutulot.

Metsien jättäminen metsätalouden ulkopuolelle voi vaikuttaa esimerkiksi metsäalueelta tulevaan
fosforikuormitukseen jopa lähes 30 %. Metsätalousalueelta muodostuva fosforikuormitus on keski-
määrin 9,7 kg neliökilometrillä vuodessa (Saukkonen ja Kortelainen 1995) ja lähteestä riippuen
luonnontilaiselta metsäalueelta muodostuva kuormitus keskimäärin 4,9-7 kg neliökilometrillä vuo-
dessa (Rekolainen 1989, Finér ym 2010). Kunnostusojitusten poisjäännin vaikutus on vielä merkittä-
vämpi, sillä kunnostusojituksen aiheuttama kiintoaineen ominaiskuormitus voi olla jopa 74,9 t neliö-
kilometrillä vuodessa, kun luonnontilaisilta metsäalueilta kiintoainetta huuhtoutuu vain 0,5 t neliöki-
lometrillä vuodessa (Finér ym 2010).

Metsien kulotus
Kovesjoen vesistöalueella yhtenä ongelmana on valumavesien happamuus. Kulotuksella voidaan
vähentää pintamaan ja valumavesien happamuutta, sillä se nostaa maan humuskerroksen pH-
arvoa 0,5–2,0 pH-yksikköä (Helmisaari ym. 2011). Humuskerroksen happamuutta vähentävä vaikutus
voi kestää jopa 20–30 vuotta. Kivennäismaalla pintakerroksen happamuuden väheneminen on
vähäisempää.  Kulotus lisää myös luonnon monimuotoisuutta ja menetelmän käytöstä hyötyy myös
metsänomistaja sillä uudistusaloilla kulotus luo suotuisat olosuhteet taimille vapauttamalla ravinteita,
nostamalla maan lämpötilaa sekä vähentämällä pintakasvillisuuden kilpailua (Nikkari 2013). Myös
happamuuden vähentymisestä on hyötyä puun kasvulle. Kulotusta tulee kuitenkin toteuttaa vain
sellaisilla metsätyypeillä, joille metsäpalot ovat luonnontilassa normaaleja tapahtumia. Esimerkiksi
mäntyvaltaiset metsät palavat erittäin harvoin ja palo leviää vain kenttäkasvillisuudessa. Kovin karu-
ja kasvupaikkoja ja kuivia kankaita ei tule kulottaa ravinnehukan ja eroosion välttämiseksi (Helmi-
saari ym. 2011).
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Myös kulotuksessa tulee käyttää suojavyöhykkeitä, sillä niiden avulla voidaan estää poltossa vapau-
tuneiden ja veteen liuenneiden ravinteiden, erityisesti typen ja fosforin, pääsy vesistöön (Hiltunen
ym. 2011).

Valtiolta voi saada tukea sekä metsänhoidolliseen että luonnonhoidolliseen kulotukseen. Tuen
saaminen edellyttää hankesuunnitelman laatimista. Kulotuksen suunnittelu on aloitettava ennen
hakkuun toteuttamista, sillä kulotettavaa alaa valmistellaan polttoa varten jo hakkuun yhteydessä.

7.5.3. Kunnostusojituksiin liittyvät vesiensuojelurakenteiden erityiset suunnit-
telutarvealueet (toimenpide 7)

Kovesjoen valuma-alueella on laajoja yli 20 vuotta vanhoja ojitusalueita, joista iso osa sijaitsee lähel-
lä Kovesjokea tai sen suurimpien sivu-uomien varrella. Näille alueille on todennäköisesti tulossa lähi-
tulevaisuudessa kunnostusojitushankkeita. Liitteeseen 5 on korostettu mahdollisesti kunnostettavat
ojitusalueet, joiden yhteyteen tulisi jo suunnitteluvaiheessa yhdistää vesiensuojelusuunnitelmat. Ve-
siensuojelurakenteet perustetaan kohteille joko kunnostusojituksen yhteydessä tai ennen ojituksen
toteutusta. Vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ja toteutus voi tapahtua joko ojitushankkeen yh-
teydessä tai erillisenä hankkeena; esimerkiksi Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena. Tässä suun-
nitelmassa tärkeimmiksi ja ensisijaisiksi suunnittelukohteiksi on esitetty Kovesjoen lähivaluma-alueella
sijaitsevat mahdolliset kunnostusojitusalueet. Toissijaisia, mutta myös tärkeitä ovat sivu-uomien lähei-
syydessä sijaitsevat mahdolliset kunnostusojituskohteet. Osa vanhoista ojitusalueista menee päällek-
käin tässä suunnitelmassa esitettyjen ennallistamis- ja virtaamansäätökohteiden kanssa.

7.6 Valuma-alueen hydrologiaan vaikuttavat toimenpiteet

7.6.1. Metsäojien virtaamansäätökohteet (toimenpide 8)

Metsäojien virtaamia hidastavien rakenteiden avulla saadaan vähennettyä metsätalousalueiden
ojaeroosiota ja tasattua virtaamavaihteluita. Kovesjoen valuma-alue on voimakkaasti ojitettu ja
jokeen laskevia sivujokia ja puroja on perattu. Ojitukset ja perkaukset näkyvät Kovesjoessa ja eten-
kin siihen laskevissa sivujoissa vesimäärän vähäisyytenä alivirtaama-aikoina ja toisaalta virtaamien
nopeana kasvuna rankkasateiden tai lumensulamisvesien vaikutuksesta. Valuma-alueen kuivatus
nopeuttaa veden poistumista alueelta, mutta samalla tämä nopeasti poistuva vesi huuhtoo muka-
naan ravinteita, rautaa ja kiintoainesta aiheuttaen mm. pääuoman veden laadun heikkenemistä
sekä pohjien liettymistä. Nopeat virtaamavaihtelut aiheuttavat uomien syöpymistä ja eroosiota
myös pääuomassa ja siihen laskevissa sivujoissa.

Valuma-alueen virtaamia hidastavien rakenteiden avulla voidaan vähentää nopeita virtaama-
vaihteluita pääuomassa eli tasata tulvahuippuja. Näillä rakenteilla vaikutetaan myös valumavesien
laatuun. Virtaamasäädellyt alueet voivat toimia myös vesivarastoina veden säilyessä kohteen ojas-
tossa pidempään kuin ilman virtaaman säätöä. Virtaaman säädöllä ei kuitenkaan tule aiheuttaa
metsätalousalueiden vettymisriskiä, eli tarkoitus on ainoastaan pidättää vettä alueen ojastossa pi-
dempään ja hidastaa virtausta.

Valuma-alueen virtaamia hidastavia rakenteita, joita Kovesjoen vesistöalueella voitaisiin hyödyn-
tää, ovat pohja- ja putkipadot, joita on kuvattu myös kappaleessa 7.5.2. Näistä putkipadot ovat
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mm. KUTOVA-mallin mukaan tehokkaampi tapa vaikuttaa valuma-alueelta tulevaa kuormitukseen,
joten ne valittiin tähän suunnitelmaan.

Putkipadotuksen rakentamista on esitetty tässä suunnitelmassa kohteisiin, jossa vaikutusalueella on
riittävästi kaltevuutta/korkeusvaihteluita ja jonka ojastot ovat pääasiassa syviä, jotta vesi ei aiheuta
metsätalousalueen vettymistä ja toisaalta kohteella on myös tasaisia kohtia, joihin padotuksen ra-
kentaminen on mahdollista. Virtaamansäätökohteet on esitetty liitteessä 7. Putkipatojen konkreettis-
ta sijoituspaikkaa ei tässä suunnitelmassa osoitettu, vaan suunnitelmassa on korostettu ainoastaan
haluttu padotuksen vaikutusalue. Liitteessä 7 esitettyjen kohteiden lisäksi virtaamansäädölle sovel-
tuvia kohteita voi olla muuallakin. Putkipadotus kannattaa toteuttaa halutulle alueelle mahdolli-
suuksien mukaan hajautetusti, jotta sen vaikuttavuus olisi mahdollisimman tehokas (Jämsén 2011).
Kohteiden maanomistajien suostumus tulee selvittää ja sen mukaan toteutuskelpoisille kohteille
tehdä tarkat suunnitelmat, joissa osoitetaan padotuksen tarkka sijoittelu. Rakentamisessa hyödyn-
nettävä materiaali ei saa olla eroosioherkkää ja rakentaminen tulee tapahtua alivirtaama-aikaan,
jolloin rakentamisen aikaiset vaikutukset saadaan minimoitua. Jos kohteella joudutaan kaivamaan,
tulisi ojassa toteutushetkellä virtaavasta vesimäärästä riippuen käyttää väliaikaisia patoja, joiden
avulla estetään kiintoaineksen eteneminen. Työaikaisen padot voidaan poistaa rakentamisen jäl-
keen.

KUTOVA-mallin mukaan putkipadotuksella voidaan saavuttaa jopa 50 % vähennys yläpuolisen
alueen fosforikuormituksesta. Padotuksen kustannukset voidaan kattaa 100 % julkisella rahoituksel-
la (metsätalouden ympäristötuki, KEMERA).  Patokohtaiset investointikustannukset ovat KUTOVA-
mallin mukaan 500–3000 €/putkipato. Rakentamisen jälkeen kustannuksia voi muodostua padon
kunnossapidon tai mahdollisten korjaustöiden vuoksi.

7.6.1.1 Kohdekuvaukset

Kovesjoen alaosan alue

Taskulamminneva, toimenpide 8/1
Taskulamminnevaksi nimitetty virtaamansäätöpadotettava alue sijaitsee Porintien eteläpuolella ja
sen vedet laskevat Kovesjokeen noin 2,6 km Kuusijoen yhtymäkohdan yläpuolella. Kohdealue on
vahvasti ojitettu ja Taskulamminnevan alue on vanhaa suopohjaa, joka on kuivatuksen tuloksena
nykyisin metsätalousmaata. Taskulamminnevan ympärillä maastonmuodot vaihtelevat ja virtaa-
mansäätöpadotuksen muodostaminen esimerkiksi alueelta lähtevään metsäojaan onnistunee si-
ten, ettei se aiheuta Taskulamminnevan alueen vettymistä.

Vedet kerääntyvät virtaamansäätöpadotettavalle alueelle noin 65 ha kokoiselta alueelta.

Mustakeidas, toimenpide 8/2
Mustakeidas on laaja, voimakkaasti ojitettu alue, jonka virtaamansäätöpadotettava alue koostuu
pääasiassa vanhasta suopohjaisesta, nykyisin vahvasti puustoa kasvavasta metsämaasta sekä kui-
vemmasta kangasmetsästä. Korkeusvaihteluita alueella on runsaasti, joten virtaamansäädön muo-
dostaminen on todennäköisesti mahdollista toteuttaa ilman, että siitä aiheutuu alueen vettymisris-
kiä. Alue on laaja (noin 155 ha) ja se laskee suoraan Kovesjokeen Raivaluoman yhtymäkohdan
alapuolelle. Vahvasta ojituksesta johtuen alue myös kuormittaa Kovesjokea. Osa alueen kuiva-
tusojista on vanhoja ja niiden kunnostusojitus tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Virtaaman-
säätöpadotus vähentäisi kunnostusojituksesta aiheutuvia vedenlaatuhaittoja.
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Kuusijoen valuma-alue

Pukkikeidas, toimenpide 8/3
Pukkikeitaan virtaamansäätöpadotettava alue sijaitsee Porintien eteläpuolella. Alueen vedet las-
kevat Isonnevanojaa pitkin Kuusijoen alaosaan Isonevan (tulvaniitty 1 ja 2, tp 3) kautta. Vedet ker-
tyvät padotettavalle alueelle noin 64 ha kokoiselta alueelta. Alueella on jonkin verran korkeusvaih-
teluita, mutta pääasiassa alue on tasaista vanhaa suopohjaa, joka voimakkaan kuivatuksen ansios-
ta kasvaa nykyisin talousmetsää, jossa tosin paikoin on selvästi heikkotuottoisempia alueita, joissa on
säilynyt suomaisia piirteitä. Virtaamansäätöpadotuksen perustamisen ja sijoittelun mahdollisuuksia
tulisi arvioida tarkemmin, mikäli kohde valikoituu toteutettavaksi. Mikäli kohde osoittautuu maas-
tonmuodoiltaan liian tasaiseksi, voi virtaamansäätöpadotus aiheuttaa metsätalousmaan tarpee-
tonta vettymistä, eikä alueen virtaamansäätöpadotus näin ollen ole mahdollista. Mikäli virtaaman-
säätöpadotusta ei voida kohteelle muodostaa, korostuu Isonevalle suunnitellun tulvaniityn perus-
tamisen tarve.

 Alue on laaja ja voimakkaista ojituksista johtuen vesi on maastohavaintojen perusteella erittäin
humuspitoista, joten Isonnevanojan vesillä on vaikutusta Kuusijoen ja Kovesjoen alaosan veden laa-
tuun.

Kuva 7.13. Pukkikeitaalta laskevaa ojauomastoa. Alueen ojat ovat paikoin syviä sekä korkea- ja jyrkkäliuskaisia.

Mustakeitaan itäpuoli, toimenpide 8/4
Mustakeitaan turvetuotantoalueen itäpuoleinen alue on erittäin voimakkaasti ojitettua metsätalo-
uskäytössä olevaa turvemaata. Alueella on toteutettu laajoja avohakkuita. Pääosa alueen vesistä
laskee yhtä reittiä pitkin suoraan Kuusijokeen Myllykosken alapuolella. Kohteen ojat ovat pääasias-
sa syviä ja jyrkkäliuskaisia, mutta alueen maastonmuodoissa on melko vähän vaihtelua, joten vir-
taamansäätöpadotuksen perustamisen ja sijoittelun mahdollisuuksia tulisi arvioida tarkemmin, mikäli
kohde valikoituu toteutettavaksi.
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Alue on laajuudestaan (n. 150 ha) johtuen varsin merkittävä vesilähde Kuusijoelle ja voimakkaasta
ojituksesta sekä metsätalouskäytöstä johtuen se myös vaikuttaa Kuusijoen veden laatuun. Tämän
vuoksi alueen vesiensuojeluun tulee kiinnittää joka tapauksessa huomiota etenkin jos alueella tul-
laan jatkossakin tekemään voimallisia metsätaloustoimia. Jos virtaamansäätöpadotuksen muodos-
taminen ei alueelle onnistu, tulee sille suunnitella muita vaihtoehtoisia vesiensuojelurakenteita, jotka
riippuvat alueen tulevaisuuden käyttösuunnitelmista.

Housulanneva, toimenpide 8/5
Housulanneva sijaitsee myös Mustakeitaan turvetuotantoalueen itäpuolella. Alue kerää vetensä
noin 82 ha kokoiselta alueelta. Alue on pääasiassa vanhaa kuivatettua suopohjaa, joka on nykyisin
metsätalouskäytössä. Alueen reunoilla maastonmuodot nousevat melko jyrkästi ja maasto muuttuu
kangasmetsäksi. Myös varsinaisen Housulannevan alueen eteläpuolella maastonmuodoissa on jon-
kun verran vaihtelua. Virtaussuunnassa kohteen alapuolella sijaitsevalle Markkolankeitaalle on esi-
tetty ennallistamistoimia (tp 9/3), jotka ovat toteutettavissa virtaamansäätöpadotuksella. Padotus
hidastaisi myös Housulannevan alueen vesien virtausta. Mikäli Markkolankeitaan ennallistamista ei
toteuteta, tulisi Housulannevan alueen virtaamansäätöpadotusta harkita erillisenä toimenpiteenä.

Kovesjoen keskiosan alue

Laasinkangas-Mustasaari, toimenpide 8/6
Laasinkangas-Mustasaaren virtaamansäätöpadotettava alue sijaitsee Laksonkylän alueen länsi-
puolella. Kohde on laaja, vedet kerääntyvät noin 250 ha kokoiselta alueelta ja purkautuvat kolmea
reittiä pitkin Kovesjokeen. Kohdealueella on vanhaa, voimakkaasti ojitettua suopohjaa sekä kui-
vempaa kangasmetsää. Koko alue on vahvassa metsätalouskäytössä.  Maastonmuodot ovat alu-
eella vaihtelevat, joten virtaamansäätöpadotuksen muodostaminen alueelle on mahdollista siten,
ettei alueen kuivatus häiriinny. Alueen latvaosat sijoittuvat Ronokorven alueelle, jossa on säilynyt
laajoja luonnontilaisia suoalueita. Laajuudestaan johtuen virtaamansäätöpadotettava alue toimii
merkittävänä vesilähteenä Kovesjoelle.

Härkäluoma, toimenpide 8/7
Härkäluoma laskee Kovesjokeen Kotojärven alapuolella. Osa vesistä laskee Kotojärveen, sillä uoma
haarautuu kahteen suuntaan. Härkäluoma kerää vetensä noin 250 ha kokoiselta alueelta ja alue
on metsätalouskäytössä, koostuen kangasmetsästä ja ojitetusta turvemaasta. Alueen maaston-
muodot mahdollistavat virtaamansäätöpadotuksen muodostamisen siten, ettei siitä koidu metsä-
maan vettymisuhkaa. Laajana alueena kohde toimii merkittävänä vesilähteenä Kovesjoelle. Yhdes-
sä Laasinkangas-Mustasaari-alueen kanssa kohdealueet muodostavat lähes 40 % Kovesjoen keski-
osan valuma-alueesta.

Laholuoman valuma-alue

Raivalammin länsipuoli 1, toimenpide 8/8
Raivalammin länsipuolella sijaitseva virtaamansäätöpadotettava alue 1 kerää vetensä noin 20 ha
kokoiselta alueelta. Vedet purkautuvat Raivalammin luoteispäähän laskevaan uomaan. Kohde on
pääasiassa ojitettua turvemaata ja alueen länsiosissa on osa-alue, jolla suomaiset piirteet ovat säi-
lyneet ja puuston kasvu on niukkaa. Alueen reunoilla on kuivempaa kangasmetsää ja maaston-
muodot kohoavat melko jyrkästi. Kohteen vedet purkautuvat yhtä uomaa pitkin, johon virtaaman-
säätöpato olisi mahdollista muodostaa. Maastonmuodot mahdollistavat kohdealueen virtaaman-
säätöpadotuksen niin, että siitä ei aiheudu liiallista vettymistä. Lisäksi alueen länsiosassa oleva suo-
alue voitaisiin ennallistaa.
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Raivalammin länsipuoli 2, toimenpide 8/9
Raivalammin länsipuolella sijaitseva virtaamansäätöpadotettava alue 2 kerää vetensä noin 19 ha
kokoiselta alueelta. Kohde on pääasiassa ojitettua turvemaata ja alueen reunoilla on kuivempaa
kangasmetsää, jossa maastonmuodot kohoavat jyrkemmin. Alue on metsätalouskäytössä. Maas-
tonmuodot mahdollistavat virtaamansäätöpadotuksen muodostamisen niin, ettei alueelle koidu
vettymishaittoja. Vedet laskevat yhtä purkuojaa pitkin Raivalammiin laskevaan uomaan.

Paloneva-Tyytetsalo-Suovaneva, toimenpide 8/10
Paloneva-Tyytetsalo-Suovaneva-alueella sijaitseva virtaamansäätöpadottava alue kerää vetensä
noin 65 ha kokoiselta alueelta. Alue koostuu kangasmetsästä sekä voimakkaasti ojitetusta turve-
maasta. Alueella on tehty runsaasti metsähakkuita.

Alueen maastonmuodot vaihtelevat jonkun verran, mikä mahdollistaa virtaamansäätöpadotuksen
ilman että siitä koituu vettymishaittoja. Alueen vedet purkautuvat kahta ojaa pitkin ja virtaaman-
säätöpadotus voitaisiin sijoittaa esimerkiksi niihin. Osa vesistä purkautuu Raivalammiin ja osa Rum-
punevan (tp 9/11) kautta Raivaluoman keskiosiin.

Kovesjärven valuma-alue

Lehmiletonneva toimenpide 8/11
Lehmiletonneva sijaitsee Kovesjärven pohjoispuolella. Se kerää vetensä noin 175 ha kokoiselta alu-
eelta ja lisäksi siihen laskee vesiä sen pohjoispuolella sijaitsevalta Untilannevalta, joka kerää vetensä
noin 230 ha kokoiselta alueelta.

Lehmiletonnevan virtaamansäätöpadotettava alue on voimakkaasti ojitettua suopohjaa, jonka
ympärillä on kuivempaa kangasmetsää. Untilannevan alue on samankaltainen. Alueet ovat vah-
vassa metsätalouskäytössä. Lehmiletonnevan virtaamansäätöpadotettava alue muodostaa noin 9
% Kovesjärven valuma-alueesta. Untilanneva mukaan luettuna alue muodostaa yli 20 % Kovesjär-
ven valuma-alueesta. Vedenlaatuhavaintojen perusteella Kovesjärven pohjoispuolelta laskevat
vedet ovat vahvasti humuspitoisia, happamia sekä ajoittain rautapitoisia ja ravinteikkaita. Alueella
toteutetut voimakkaat ojitukset ovat lisänneet vesien humusleimaa. Kovesjärven pohjoispuolella
sijaitsevan turvetuotantoalueen vesienkäsittelyn tehostamisen ohella järven pohjoispuolella sijaitse-
vien ojastojen virtaamansäätöpadotus olisi tarpeellinen vesiensuojelutoimenpide, joka vaikuttaisi
positiivisesti Kovesjärven tilaan, jossa on havaittavissa merkkejä alkavasta rehevöitymisestä (Mietti-
nen ym. 2010).

Lehmiletonnevan alueen vedet purkautuvat Kovesjärveen kahden ojan kautta. Alueella on korke-
usvaihteluita, jotka mahdollistavat virtaamansäätöpadotuksen ilman vettymishaittojen muodostu-
mista, mutta virtaamansäädön sijoittelu on suunniteltava tarkemmin. Koko aluetta ei todennäköi-
sesti voida padottaa, mutta useamman padon sijoittelu alueen eri ojastoihin on toteutettavissa.
Riippuen padotuksen sijoittelusta, voidaan sen vaikutus ulottaa myös Untilannevan alueelle, jonka
vedet purkautuvat kolmen ojan kautta Lehmiletonnevalle.
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Kuva 7.14. Untilannevalta Lehmiletonnevalle laskeva uoma. Uoma on syvä ja sen penkereet korkeat ja melko
jyrkkäluiskaiset.

7.6.2. Soiden ennallistaminen ja luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltais-
ten suoalueiden suojelu (toimenpiteet 9 ja 10)

Kovesjoen valuma-alueella on lukuisia suoalueita, joista osa on suojeltu, osa luonnontilaisen kaltai-
sia, mutta osittain ojitettuja ja osa voimallisesti ojitettuja, mutta niiden ominaispiirteet ovat siitä huo-
limatta osittain säilyneet ja puuston tuotto on heikkoa. Luonnontilaisia piirteitä säilyttäneitä, puus-
tontuotoltaan heikkoja suoalueita esitetään ennallistettaviksi.

Kovesjoen valuma-alueella sijaitsevat suojellut Häädetkeitaan, Puurokeitaan ja Hannankeitaan
suoalueet ovat mukana Hydrologia-LIFE-hankkeessa. Kyseisessä hankkeessa tehdään soiden suoje-
lu- ja ennallistamistoimia valtakunnallisessa mittakaavassa yli sadalla kohteella. Hankkeella turva-
taan viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa. Hankkeen yhtey-
dessä Häädetkeitaalla aiotaan toteuttaa ojien tukkimista 75 hehtaarilla vuosina 2019-2021 ja ennal-
listamista tukevaa puuston poistoa 50 hehtaarilla vuosina 2019-2020. Samalla nostetaan Häädetkei-
taalla sijaitsevan pienen lammen pintaa. Puurokeidas-Hannankeitaalla tukitaan hankkeen yhtey-
dessä ojia n. 50 hehtaarilla ja poistetaan puustoa n. 20 hehtaarilla lähivuosina.

Tässä suunnitelmassa esitetyillä toimilla täydennetään alueen soidensuojeluverkostoa ja suoluonnon
monimuotoisuutta sekä turvataan alueen luonnontilaisena tai sen kaltaisena säilyneitä alueita ja
luodaan niitä lisää. Voimakkaasti ojitetulla Kovesjoen vesistöalueella luontaisten ominaispiirteiden
lisääminen ja säilyttäminen on tärkeä osa Kovesjoen suojelua. Soiden ennallistaminen palauttaa
Kovesjoen valuma-alueen hydrologisia ominaispiirteitä lisäten valuma-alueen veden pidätyskykyä
verrattuna tilanteeseen, jossa kohdealueita kunnostus- tai uudisojitettaisiin. Samalla se vaikuttaa
veden laatuun. Soiden ennallistaminen myös turvaa turpeen hiilivarastoja suon vedenpinnan nou-
sun myötä vaikuttaen tätä kautta myös ilmastonmuutosta hidastavasti.

Ennallistaminen voi tapahtua täyttämällä tai patoamalla ojat ja poistamalla puustoa tarvittaessa
(Rehell ym. 2013, Lehtonen ym. 2011). Alun perin puustoisilla soilla puuston poistamista ei tule tehdä.
Vesi tulisi saada palautettua ennallistamiskohteelle luontaiselta valuma-alueeltaan. Ennallistamisen
myötä suon vesitalous sekä veden kemiallinen koostumus alkavat palautua luontaisen kaltaisiksi ja



55

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

suohon alkaa sitoutua ravinteita ja kiintoainesta. Suoalueella muodostuva valunta hidastuu ja suo
alkaa toimia vesivarastona.  Näin ollen suoalueesta voi muodostua tärkeä vesilähde pääuomalle
alivirtaama-aikana ja se voi tasata tulvahuippuja. Ennallistamisen jälkeisinä vuosina kohteen vesis-
tökuormitus voi kuitenkin lisääntyä fosforin ja orgaanisen aineen osalta. Kuormitus kuitenkin tasaan-
tuu 5-10 vuotta ennallistamisen jälkeen.

Ennallistaminen voidaan toteuttaa myös virtaamansäädön avulla putkipadottamalla kuivatusojat,
jolloin suo-ojien umpeenkasvu nopeutuu ja suon ennallistuminen tapahtuu luonnollisesti. Tällä tavoin
suon ennallistuminen on hitaampaa, mutta ennallistamistoimista aiheutuva vesistökuormitus on vä-
häisempää.

Ennallistettavaksi esitetyille kohteille tulee teettää ennallistamis- ja vesiensuojelusuunnitelma, jotta
ennallistaminen johtaa onnistuneeseen lopputulokseen. Kohteen laajuudesta riippuen ennallista-
mis- ja vesiensuojelusuunnitelmien laadinta kustantaa 1500–3000 €/kohde. Tarkat suunnitelmat tu-
lee tehdä vain niille kohteille, joiden maanomistajilta saadaan suostumus toimenpiteelle. Ennallis-
tamisen toteutukseen voi saada metsätalouden ympäristötukea (KEMERA).
Suokohteiden suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja se voi tapahtua esimerkiksi METSO-ohjelman
kautta Metsäkeskuksen tai alueellisen ELY-keskuksen päätöksellä. METSO-kohteen arviointi on
maksutonta.
Ensisijaisena tulee pitää luonnontilaisten ja sen kaltaisten soiden suojelua sekä näiden kohteiden
ennallistamista tarpeellisilta osin (toimenpiteet 9 & 10), jotta alueen edustavan suoluonnon ja ole-
massa olevien vesivarastojen säilyminen saadaan turvattua. Toissijaisena voidaan pitää luonnonti-
laisen kaltaisten kohteiden ennallistamista, jossa etusijalla ovat lähellä pääuomaa tai siihen laske-
via sivu-uomia sijaitsevat kohteet.

7.6.2.1 Ennallistamiskohteiden kuvaus

Kuusijoen valuma-alue

Luojuunneva, toimenpide 9/1 (priorisoinnissa tärkeä kohde)
Luojuunneva on lähes kokonaan kuivatettu, mutta suon ominaispiirteet ovat säilyneet etenkin alu-
een kaakkoisosassa varsin hyvin ja alueen puusto on kitukasvuista ja harvaa männikköä. Vahvem-
min ojitetuilla alueilla puuston koko kasvaa, vaikka maaperä on edelleen varsin kosteaa. Koko alu-
een pinta-ala on 12 ha ja sen valuma-alue on laajuudeltaan noin 46 ha. Puuston tuotoltaan selvästi
heikomman alueen osuus ennallistettavan alueen kokonaispinta-alasta on noin 13 %. Koska alue
sijaitsee lähellä Kuusijokea, tulisi kohteen ennallistaminen tapahtua virtaaman säädön avulla. Vesi
poistuu alueelta kahta uomaa pitkin. Alue on ennallistettavissa joko kokonaan tai osittain patoa-
malla molemmat tai vain toinen lasku-uomista.
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Kuva 7.15. Luojuunnevan kaakkoisaluetta, jolla on säilynyt suon luontaisia ominaispiirteitä.

Leppikorvenneva, toimenpide 9/2 (priorisoinnissa toisarvoinen kohde)
Leppikorvenneva on vahvasti ojitettu, mutta alueen puuston tuotto on heikohko. Alueen pinta-ala
on 11 ha ja se kerää vetensä noin 54 ha kokoiselta valuma-alueelta, josta osa sijaitsee Kovesjoen
vesistöalueen ulkopuolella. Vesi poistuu alueelta kolmen purkuojan kautta, joista eteläisin purkautuu
vesistöalueen ulkopuolelle. Kohteen ominaispiirteet on palautettavissa purkuojiin asennettavilla vir-
taamansäätöpadoilla. Alueen ympärillä on toteutettu maanmuokkaustoimia ja kuivatusta on lisätty
liittyen tuulivoimaloiden rakentamiseen, joita on alueen ympäristössä useita. Kohteen suomaisten
ominaispiirteiden palautuksen ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan tuulivoimaloiden sijaintikohtien
kuivatukseen, sillä ne sijaitsevat selvästi kohdealuetta ylempänä. Kohdealueen pohjoisosan läpi
kulkeva tuulivoimalan huoltotie saattaa kuitenkin kärsiä ennallistamistoimista. Ennallistaminen on
vaihtoehtoisesti toteutettavissa tukkimalla ojien päät virtaussuunnassa tien yläpuolelta, jolloin tien
reuna-alueiden kuivatus säilyisi nykyisellään ja ennallistettavan alueen koko ei merkittävästi vähen-
tyisi.
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Kuva 7.16. Leppikorvenneva tuulivoimalan huoltotieltä kuvattuna. Puuston koko pienenee alueen keskiosaa
kohden. Alueen kenttäkasvillisuudessa valtalajina on suopursu.

Markkolankeidas, toimenpide 9/3 (Priorisoinnissa tärkeä kohde)
Markkolankeidas on vahvasti ojitettu, mutta tästä huolimatta alueen puuston tuotto on heikkoa ja
suon ominaispiirteet ovat säilyneet osassa aluetta melko hyvin. Puuston koko kasvaa alueen reunoil-
la, mutta keskiosissa se on selvästi heikompaa. Markkolankeitaan pinta-ala on noin 20 ha ja puus-
tontuotoltaan kituliaan alueen laajuus on noin 22 % koko alueesta. Markkolankeidas kerää vetensä
n. 63 ha kokoiselta alueelta.  Alueen vedet purkautuvat kahta reittiä pitkin, joista toinen laskee pel-
toalueen läpi Kuusijokeen noin 1 km etäisyydellä ja toinen laskee Ahvenlammiin noin 400 m etäisyy-
dellä alueesta. Alueen ennallistamisen voisi toteuttaa purkuojiin rakennettavien virtaamansäätöpa-
tojen avulla. Virtaaman säädön vaikutus saattaisi vaikuttaa virtaamia hidastavasti myös yläpuolisen
Housulannevan alueelle, mutta alueen puuston tuottoon tällä ei arvioida olevan vaikutusta.

Kuva 7.17. Markkolankeidas sen pohjoisreunalta kuvattuna. Puusto muuttuu kitukasvuisemmaksi alueen keski-
osia kohden.
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Hautakeidas, toimenpide 9/4 (priorisoinnissa tärkeä kohde)
Hautakeidas on osittain ojitettu ja osittain luonnontilaisen kaltainen. Sen pinta-ala on 25 ha ja luon-
nontilaisen kaltaisen alueen osuus tästä on noin 25 %. Alue kerää vetensä noin 76 ha kokoiselta alu-
eelta ja se sijaitsee Kuusijoen välittömässä läheisyydessä, toimien ennallistettuna vesivarastona ja
virtaamien tasaajana Kuusijoelle. Valtaosa alueen vesistä purkautuu Kuusijokeen yhden purkuojan
kautta, mutta alueelta lähtee ainakin yksi Kuusijokeen laskeva pienempi sivu-uoma. Ennallistaminen
olisi toteutettavissa pääpurku-uomaan rakennettavalla virtaamansäätöpadolla. Ennallistaminen
vähentäisi virtaamien tasaantumisen kautta todennäköisesti alapuolisen peltoalueen tulvimisriskiä.
Alueella on lähivuosina tehty kunnostusojituksia alueen pohjoispuolen reunaojissa ja alueen kunnos-
tamattomat ojat ovat jo vanhoja. Alueen kunnostamattomien ojien perkaus aiheuttaisi voimak-
kaan, suoraan Kuusijokeen kohdistuvan kiintoaine-, humus- ja ravinnekuormituspiikin useiksi vuosiksi,
joten ojien perkausta ei tällä alueella suositella tehtäväksi enempää, kuin jo on tehty. Ojien perkaus
ei edesauta puuston kasvua alueella, sillä alueen maaperä on hyvin kosteaa ja suomaiset piirteet
ovat säilyneet aiemmista ojituksista huolimatta hyvin.

Näin lähellä pääuomaa tehtävien kunnostusojitusten yhteyteen tulisi tehdä vesienkäsittelyrakentei-
ta, joiden tarve tulisi nostaa esille viimeistään ojitusilmoitusvaiheessa ja ne tulisi rakentaa samaan
aikaan tai ennen kunnostusojitusta.

Kuva 7.18. Hautakeidas sen pohjoisreunalta kuvattuna. Etualalla näkyy ojanperkausmassoja. Puusto on niukka-
tuottoista ja muuttuu keskiosia kohden edelleen kitukasvuisemmaksi.
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Kuva 7.19. Hautakeitaan pohjoispuolella on tehty kunnostusojituksia. Alueen voimakkaista kuivatusyrityksistä
huolimatta alueen puusto on niukkatuottoista ja suon ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet.

Lähdetluoman suoalue, tp 9/5 (priorisoinnissa toisarvoinen kohde)
Lähdetluoman suoalueeksi tässä suunnitelmassa nimetty alue sijaitsee Metsäjärven pohjoispuolella
aivan Metsäjärveen laskevan Lähdetluoman tuntumassa. Suoalue on säilynyt suurelta osin ojitta-
mattomana ja suolla on luonnontilaisen kaltaisia piirteitä. Puusto on noin puolella alueesta kitukas-
vuista ja harvaa männikköä. Suurempikokoista puustoa kasvaa lähinnä alueen reunoilla kuivatusoji-
en läheisyydessä. Lähdetluoman suoalueen pinta-ala on noin 15 ha ja se kerää vetensä noin 42 ha
alueelta. Alueen vedet purkautuvat kahden purkuojan kautta Lähdetluomaan. Koska alueen omi-
naispiirteet ovat hyvin säilyneet, olisi kohde ennallistettavissa täyttämällä purkuojat, jolloin aluetta
reunustava muu ojasto alkaa nopeammin kasvaa umpeen.
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Kuva 7.20. Lähdetluoman suoalue on laajoilta osin säästynyt kuivatukselta ja sen ansiosta suo on osittain säily-
nyt luonnontilaisen kaltaisena.

Rajakeidas, tp 9/6 (Priorisoinnissa toisarvoinen kohde)
Rajakeidas sijaitsee Metsäjärven pohjoispuolella ja sen vedet purkautuvat useita reittejä pitkin Läh-
detluomaan. Alue on voimallisesti ojitettu, mutta kuivatusyrityksistä huolimatta alueen suomaiset
ominaispiirteet ovat säilyneet ja puusto on kitukasvuista. Rajakeitaan pinta-ala on noin 7,5 ha ja se
kerää vetensä noin 17 ha kokoiselta alueelta. Sen itä- ja eteläreunoilla on tehty hiljattain kunnos-
tusojituksia, jotka eivät kuitenkaan vaikuta merkittävästi ennallistettavan alueen hydrologiaan tai
heikennä alueen ennallistamismahdollisuuksia.

Kunnostusojituksia ei tule ohjata suota reunustaville alueille, sillä alueen kuivatus ei nykyhetkeen-
kään mennessä ole mahdollistanut suoalueen tai sen reuna-alueiden metsätaloudellista tuottoa.
Tästä syystä kohde soveltuu ennallistettavaksi kohteeksi hyvin. Ennallistaminen voitaisiin toteuttaa
joko virtaaman säädöllä tai täyttämällä alueen purkuojat.
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Kuva 7.21. Rajakeidas sen itäreunalta kuvattuna. Voimakkaista kuivatusyrityksistä huolimatta suon ominaispiir-
teet ovat hyvin säilyneet. Puusto muuttuu alueen keskiosia kohden kitukasvuisemmaksi.

Kuva 7.22. Rajakeitaan eteläpuolella tehtyjä kunnostusojituksia.
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Kovesjoen keskiosan alue
Matoneva, tp 9/7 (priorisoinnissa tärkeä kohde).
Ennallistettavan Matonevan alueen pinta-ala on noin 35 ha ja sen valuma-alue on kooltaan noin 1
km2. Valuma-alueella on toteutettu runsaasti metsähakkuita. Alueen itäosan vedet purkautuvat
Kovesjoen vesistöalueen ulkopuolelle Pihnarinlampeen ja muu alue sijaitsee Kovesjoen lähivaluma-
alueella, mikä tekee siitä tärkeän kohteen alueen toimiessa virtaamien tasaajana ja metsätalouden
kuormituksen pidättäjänä.

Suon ominaispiirteet ovat säilyneet osalla alueesta hyvin ja alueen edustavimmat osat ovat ojitta-
mattomia. Alueen itä- ja länsialue sekä reunaosat ovat kuivatettuja ja ainakin alueen pohjoisreunal-
la on tehty kunnostusojituksia ja hakkuita. Kunnostettu oja on erittäin syvä (kuva 7.24). Ojitettujen
alueiden reunalla on puustoa, mutta puustontuotto vaikuttaa kuivatuksesta huolimatta niukalta.
Puustotonta ja vähäpuustoista suoaluetta on lähes puolet ennallistettavan alueen kokonaispinta-
alasta.

Alueelta poistuvia ojia on noin 4-5 kpl ja alue on ennallistettavissa joko kokonaan tai osittain raken-
tamalla virtaamansäätöpadot osaan tai kaikkiin purkuojiin. Matonevan eteläosan oja voidaan täyt-
tää kokonaan.

Kuva 7.23. Matoneva alueen pohjoispuolen kunnostusojitusalueelta kuvattuna. Aluetta reunustavat kaksi vie-
rekkäistä ojaa on kunnostettu ja niiden keskellä oleva metsikköalue hakattu. Hakkuualueen takana näkyy Ma-
tonevan reunaa, jolla puustoa on hieman enemmän, mutta suoalueen keskiosia kohden alue muuttuu
avosuoksi.
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Kuva 7.24. Kunnostettu kuivatusoja Matonevan pohjoisreunalla. Ojan syvyys on noin 1,5 m.

Ronokorven pohjoisosa, tp 9/8
Ronokorven pohjoisosassa sijaitsevaa aluetta (11 ha) on yritetty kuivatusojittaa, mutta tällä ei ole
ollut merkittävää vaikutusta alueen puuston tuottoon. Alue on kuivatusyrityksistä huolimatta säilyt-
tänyt ominaispiirteensä hyvin. Ronokorven muuhun alueeseen nähden pohjoisosan kuivatettu alue
on osittain hieman puustoisempi, mutta puusto on kitukasvuista. Alueella on myös puustottomia
osia. Kohteen valuma-alue on kooltaan noin 20 ha. Alueelta lähtee yksi purkuoja, joka laskee Ko-
vesjoen yläosan alueelle.

Kohde on tärkeä täydennysosa Ronokorven luonnontilaiseen, suojeltavaksi esitettyyn alueeseen ja
sen ennallistaminen on hyvän saavutettavuuden ansiosta helppoa. Kohde voitaisiin ennallistaa
täyttämällä alueen purkuoja, jolloin muu ojasto alkaisi hiljalleen umpeutua. Kohteen merkittävyyttä
korostaa sen sijainti Kovesjoen omalla valuma-alueella ja Ronokorpi kokonaisuudessaan toimii mer-
kittävänä Kovesjoen vesivarastona ja virtaamien tasaajana.

Kuva 7.25. Ronokorven pohjoisosan ojitettu, mutta luonnontilaisen kaltaisena säilynyt suoalue.
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Laholuoman valuma-alue

”Kortesojanneva”, tp 9/9 (priorisoinnissa tärkeä kohde)
”Kortesojanneva” sijaitsee Laholuoman valuma-alueen länsilaidalla ja sen vedet laskevat yhtä noin
1,5 km pituista purkuojaa pitkin Raivaluoman alaosaan. Ennallistettavan alueen koko on noin 12 ha
ja se kerää vetensä noin 43 ha kokoiselta alueelta. Alueen reunat on pääosin ojitettu, mutta sen
edustavimmat keski- ja pohjoisosan alueet ovat säilyneet ojittamatta. Ilmakuvien perusteella alueel-
la on puutonta ja vähäpuustoista suoaluetta noin puolet alueen pinta-alasta. Lisäksi alueella sijait-
see pienikokoinen suolampi. Kuivatusyrityksistä huolimatta alueen puustonkasvu on ilmakuvien pe-
rusteella heikkoa. Viereinen, myös ennallistettavaksi esitetty Valkoinenkeidas purkaa osan vesistään
Kortesojannevalle. Alueiden ennallistaminen olisi järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Ennallistami-
nen on toteutettavissa rakentamalla Kortesojannevan alueen lasku-uomaan virtaamansäätöpato.
Pato vaikuttaisi myös osaan Valkoisenkeitaan aluetta.

Kohteella ei päästy käymään metsätien huonon kunnon vuoksi.

Valkoinenkeidas, tp 9/10 (priorisoinnissa tärkeä kohde)
Valkoinenkeidas on laajan Isonkivenkeitaan eteläpuolella sijaitseva pienempi, osittain ojitettu, mut-
ta ominaispiirteensä hyvin säilyttänyt suoalue. Alueen koko on noin 10 ha ja se kerää vetensä noin
18 ha kokoiselta alueelta. Puutonta/vähäpuustoista aluetta on noin 35 % ennallistettavan alueen
pinta-alasta. Alue sijaitsee Laholuoman ja Kuusijoen valuma-alueiden rajalla ja sen vedet purkautu-
vat kahteen suuntaan kolmen kuivatusojan kautta. Ennallistaminen on toteutettavissa rakentamalla
kuivatusojiin virtaamansäätöpadot. Yksi kuivatusojista laskee viereisen, myöskin ennallistettavaksi
esitetyn Kortesojannevan kautta, joten virtaaman säätöä ei välttämättä tähän ojaan tarvita, mikäli
myös Kortesojanneva ennallistetaan.

Valkoisenkeitaan ja Kortesojannevan ennallistettavat alueet ovat sikäli tärkeitä, että ne tuovat täy-
dennystä Isonkivenkeitaan laajaan suoalueeseen ja koska ne sijaitsevat lähellä Raivaluomaa, ne
toimivat tärkeänä vesivarastona.

Kuva 7.26. Valkoisen keitaan aluetta vasemmassa kuvassa alueen reunalta kuvattuna ja oikeassa kuvassa
aluetta reunustava oja, joka on lähes umpeen kasvanut. Puuston takana kohde muuttuu avosuoksi.

Rumpuneva, tp 9/11 (Priorisoinnissa tärkeä kohde)
Rumpuneva on vähäpuustoinen, noin 18 ha kokoinen rämealue Laholuoman valuma-alueen keski-
osissa. Sen vedet laskevat yhtä selkeää noin 600 m mittaista purkuojaa pitkin Raivaluomaan. Koh-
teen valuma-alue noin 39 ha. Rumpunevan alue on ojitettu, mutta ojat ovat vanhoja ja suon omi-
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naispiirteet ovat säilyneet hyvin. Kohde on ennallistettavissa virtaamansäätöpadotuksella, joka ra-
kennetaan kohteen purku-uomaan.

Kuva 7.27. Rumpunevan pohjoisosaa.

Tornikuusenkeidas, tp 9/12 (Priorisoinnissa tärkeä kohde)
Tornikuusenkeidas on Laholuoman keskiosissa Kartiskajärven luoteispuolella sijaitseva ojitettu, mutta
suomaiset piirteensä melko hyvin säilyttänyt suoalue, jonka puusto on kitukasvuista. Kuivatus on vai-
kuttanut alueella lähinnä puuston tiheyteen, mutta puuston kasvu on tästä huolimatta hidasta ja
etenkin kohteen lounaisreunalla puusto on harvaa ja täällä sijaitsee myös pienialainen avusuo.
Kohdealue on noin 45 ha ja se kerää vetensä noin 70 ha kokoiselta alueelta. Alueen vedet purkau-
tuvat Kartiskaluomaan 3-4 purkuojaa pitkin. Alueen koillisosan (Valkoinenkeidas) vedet laskevat
Kartiskajärveen. Alue on ennallistettavissa osittain tai kokonaan purkuojiin rakennettavilla virtaa-
mansäätöpadoilla. Kohteen ennallistaminen loisi lisäpinta-alaa Möyhänkeitaan alueeseen ja se
toimisi tärkeänä vesivarastona Raivaluomalle Möyhänkeitaan rinnalla.



66

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

Kuva 7.28. Tornikuusenkeitaan pohjoisosaa. Kohteen puusto on ojituksesta huolimatta kitukasvuista männikköä.

Kovesjärven valuma-alue

Isoneva, tp 9/13 (Priorisoinnissa tärkeä kohde)
Isoneva sijaitsee Kovesjärven lasku-uoman tuntumassa sen pohjoispuolella lähellä Kovesjärven ja
Pirttiluoman yhtymäkohtaa. Kohteen pinta-ala on noin 24 ha ja se kerää vetensä noin 52 ha alueel-
ta. Alue on kokonaan ojitettu, mutta tästä huolimatta kohde on säilyttänyt suomaiset ominaispir-
teensä melko hyvin ja puusto on harvahkoa ja kitukasvuista. Alueen kuivatusojat on kaivettu suo-
raan Kovesjärvestä laskevaan ojaan. Kohde on ennallistettavissa rakentamalla Kovesjärven lasku-
uomaan johdettujen kuivatusojien päihin virtaamansäätöpadot.

Sijainti Kovesjoen vesistöalueen latvoilla lähellä pääuomaa tekee kohteesta tärkeän ennallistamis-
kohteen. Ennallistaminen loisi alueesta tärkeän, lähellä Kovesjokea sijaitsevan vesivaraston, joka
myös pidättäisi ravinteita vastapainona lähistöllä sijaitseville turvetuotantoalueille.
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Kuva 7.29. Isoneva sen itälaidalta kuvattuna.

Kuva 7.30. Isonevaa reunustava, Kovesjärven lasku-uomaan laskeva kuivatusoja.

Kovesjoen yläosan alue

Pirttijärven itäpuoli, tp 9/14 (priorisoinnissa toisarvoinen kohde)
Pirttijärven itäpuolella, järven rannan tuntumassa sijaitsevalla ennallistettavaksi esitetyllä alueella on
suomaisia piirteitä ja puusto on kituliasta. Ennallistettava alue on kooltaan 14 ha ja se kerää vetensä
noin 21 ha alueelta. Alue on ojitettu, mutta ojitus ei ole merkittävästi vaikuttanut puuston kasvuun.
Kohteen kuivatusojat ovat vanhoja.  Kunnostusojituksen sijaan alue kannattaisi ennallistaa, jolloin se
vaikuttaisi Pirttijärven veden laatuun ja valuma-alueen hydrologiaa saataisiin palautettua luontai-
semmaksi. Koko Pirttijärven valuma-alue on erittäin voimallisesti kuivatettu, mikä todennäköisesti on
vaikuttanut järven veden laatuun ja lisännyt sen humusleimaa.

Kohteen vedet purkautuvat kahta ojaa pitkin Pirttijärveen ja alueen ennallistaminen on toteutetta-
vissa purkuojiin rakennettavilla virtaamansäätöpadoilla.
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Kuva 7.31. Pirttijärven itäpuolella sijaitsevan ennallistamiskohteen reunaosissa puusto on suurempaa, mutta
alueen keski- ja itäosaa kohti puusto harvenee ja muuttuu kitukasvuiseksi alueen kuivatusojista huolimatta.

Pirttijärven luoteispuoli, tp 9/15 (Priorisoinnissa toisarvoinen kohde)
Pirttijärven luoteispuolella sijaitseva ennallistettavaksi esitetty kohde on kuivatettu lähes kokonaan,
mutta puustontuotto on heikkoa etenkin alueen keskiosissa ja alueen suomaiset ominaispiirteet ovat
säilyneet melko hyvin. Alueen koko on noin 31 hehtaaria ja se kerää vetensä noin 80 ha alueelta.
Vähäpuustoista aluetta on noin puolet alueen pinta-alasta.

Kohteen vedet purkautuvat Pirttijärveen kahta purkuojaa pitkin ja kohteen ennallistaminen on to-
teutettavissa purkuojiin rakennettavilla virtaamansäätöpadoilla. Toimenpiteellä saataisiin palautet-
tua voimakkaasti kuivatetun Pirttijärven valuma-alueen luontaisia valumaolosuhteita ja vähennet-
tyä järveen kohdistuvaa ravinne-, kiintoaine- ja humuskuormaa.

Kuva 7.32. Pirttijärven luoteispuolella sijaitsevaa ennallistettavaksi esitettyä aluetta kohteen koillisreunalta. Tällä
kohtaa puusto on suurempaa, mutta keskiosaa kohden se muuttuu harvemmaksi ja kitukasvuiseksi.
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7.6.2.2 Ennallistamis- ja suojelukohteiden kuvaus

Kuusijoen valuma-alue

Erämaa, tp 9&10/1 (Priorisoinnissa tärkeä kohde)
Erämaa niminen suoalue sijaitsee Kuusijoen valuma-alueen länsiosassa valuma-alueen rajalla. Alu-
een vedet laskevat noin 1,5 km etäisyydellä Kuusijokeen Porintien eteläpuolella. Suoalueen laajuus
on noin 35 ha ja se on säästynyt ojituksilta lähes täysin. Ainoastaan sen reuna-alueet on ojitettu.
Alue on pääasiassa vähäpuustoinen ja sen keskellä on avosuota. Reuna-alueita kiertävien ojien
läheisyydessä puusto on kookkaampaa. Suo kerää vetensä noin 88 ha kokoiselta alueelta, josta
noin 65 ha on Kuusijoen vesistöalueen puolella.

Suoalue tulisi ennallistaa sen reunaojat täyttämällä ja luonnontilaisen kaltaisena kohteena alue tulisi
suojella. Tällä kohteella suojelun toteutus voi tapahtua METSO-ohjelman kautta vesitaloudeltaan ja
puustoltaan luonnontilaisen kaltaisena rämeenä.

Kuva 7.33. Erämaan reuna-aluetta. Puusto muuttuu pienemmäksi ja kitukasvuisemmaksi alueen keskiosia koh-
den.

Laholuoman valuma-alue

Isonkivenkeidas, tp 9&10/2 (priorisoinnissa tärkeä kohde)
Isonkivenkeidas sijaitsee Kuusijoen, Laholuoman ja Kovesjoen alaosan valuma-alueiden rajalla. Kes-
keisen sijaintinsa ansiosta se toimii tärkeänä vesivarastona etenkin Raivaluomalle. Suoalueen laajuus
on noin 55 ha ja se kerää vetensä noin 1 km2 kokoiselta alueelta. Isonkivenkeidas on luonnontilaisen
kaltainen ja se on pääosin säästynyt ojitukselta. Kohteen reuna-alueet on kuitenkin ojitettuja, minkä
johdosta suon valuma-alue on luonnontilaista pienempi ja suon reunaosien vesitalous muuttunut.
Kohde on reunaosiltaan pääasiassa niukkapuustoista rämettä, mutta kohteen keskiosat ovat
avosuota.
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Kohde tulisi ennallistaa reunaosiltaan ainakin ne ojat täyttämällä, jotka vaikuttavat eniten suon vesi-
talouteen. Luonnontilaiset piirteensä hyvin säilyttäneenä kohteena se tulisi myös suojella ja suojelu
on toteutettavissa METSO-ohjelman kautta.

Kuva 7.34. Isonkivenkeitaan etelälaitaa. Puusto muuttuu harvemmaksi ja kitukasvuisemmaksi alueen keskiosia
kohden.

Kiimakeidas, tp 9&10/3 (priorisoinnissa tärkeä kohde)
Laholuoman valuma-alueella sijaitseva Kiimakeidas on noin 35 ha laajuinen, pääasiassa avosuo-
alue, joka kerää vetensä noin 90 ha kokoiselta alueelta. Alue on säilynyt luonnontilaisena ja reuna-
osiltaan luonnontilaisen kaltaisena. Kohteen reuna-alueet on ojitettu, mikä on muuttanut kohteen
valuma-alueen kokoa ja reunaosien vesitaloutta.

Kohteella tulisi toteuttaa ennallistamistoimia eniten suon vesitalouteen vaikuttavien reunaojien alu-
eella. Kunnostaminen tulisi toteuttaa ojat täyttämällä tai virtaaman säätöpadotuksella.

Kuva 7.35. Kiimakeitaan pohjoispuolta. Kuvissa näkyvä kosteampi alue on Koivulampien suunnalta laskeva
Koivuluoma.
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Möyhänkeidas, tp 9&10/4 (Priorisoinnissa tärkeä kohde)
Möyhänkeidas sijaitsee Kiimakeitaan ja Kartiskajärven välisellä alueella. Suota reunustavat Kartiska-
järvi pohjoispuolella, Joutsenlammi koillispuolella sekä Koivulammit itäpuolella. Kohde on säästynyt
lähes kokonaan kuivatukselta. Ainoastaan alueen pohjoispuolella (mm. Tornikuusenkeidas, tp 9/12)
ja lounaispuolella on ojitettua aluetta. Alueen pinta-ala on noin 80,7 ha ja se kerää vetensä noin 1,5
km2 kokoiselta alueelta. Alue on säilynyt luonnontilaisena ja se on varsin hieno vähäpuustoisesta ja
avosuosta koostuva mosaiikkimainen suokokonaisuus. Paitsi luonnontilaisuus, myös kohteen sijainti
Häädetkeitaan, Puurokeitaan ja Hannankeitaan läheisyydessä tekee siitä merkittävän alueen suo-
luonnon monimuotoisuudelle. Suojeltuna se täydentäisi alueen soidensuojelukohteiden kokonai-
suutta. Sijainti lähellä Raivaluomaa tekee kohteesta myös merkittävän vesivaraston. Eteläpuolella
sijaitsevan Kiimakeitaan ennallistaminen ja suojelu täydentää suokokonaisuutta edelleen. Kohde
sijaitsee Metsähallituksen mailla.

Kuva 7.36. Möyhänkeitaan eteläosaa.

Kovesjoen keskiosan alue

Ronokorpi, tp 9&10/5 (Priorisoinnissa tärkeä kohde)
Ronokorpi sijaitsee Kovesjoen keskiosan alueen itäreunalla. Sen itäpuolella, Kovesjoen vesistöalueen
ulkopuolella sijaitsee Rukonevan turvetuotantoalue. Ronokorpi on noin 35 ha kokoinen mosaiikki-
mainen avosuosta ja vähäpuustoisesta suosta koostuva luonnontilainen kokonaisuus, joka on koko-
naan säästynyt kuivatukselta. Ainoastaan sen pohjoisosa on ojitettu ja kohde on esitetty ennallistet-
tavaksi (tp 9/8). Suo kerää vetensä noin 1,3 km2 kokoiselta alueelta. Suon ympärillä on tehty run-
saasti avohakkuita. Kohde toimii tärkeänä vesivarastona Kovesjoelle ja se pidättää myös metsäta-
louden kuormitusta.

Alue tulisi suojella luonnontilaisuutensa säilyttäneenä kokonaisuutena. Suojelu on toteutettavissa
esimerkiksi METSO-ohjelman kautta.
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Kuva 7.37. Ronokorpi. Vasemmassa kuvassa alueen eteläosaa ja oikeassa itäosaa.

Laasinkangas, tp 9&10/6 (Priorisoinnissa tärkeä kohde)
Laasinkangas on Ronokorven länsipuolella sijaitseva, ominaispiirteiltään Ronokorven kaltainen,
avosuosta ja vähäpuustoisesta suosta koostuva kohde. Kohteen pinta-ala on noin 15 ha ja se kerää
vetensä noin 28 ha kokoiselta alueelta. Alue on säästynyt kuivatukselta lähes kokonaan ja ainoas-
taan sen luoteisreunalla on tehty ojituksia, jotka ovat vaikuttaneet suon luoteisosan vesitalouteen.
Sijainti lähellä Kovesjokea tekee kohteesta tärkeän vesilähteen pääuomalle.

Kohde tulisi ennallistaa luoteisosan alueen osalta täyttämällä suoalueelle ulottuvat ojat latvaosil-
taan siten, että suolle ulottuva kuivatusvaikutus lakkaa.

Ronokorven ja Laasinkankaan välillä sijaitsee myös muita pienempiä kohteita, jotka ovat säilyttä-
neet luonnontilaisuutensa ja säästyneet ojitukselta. Laasinkangas sekä sen ja Ronokorven välillä
olevat kohteet tulisi suojella, jolloin alueelle muodostuisi laajempi soidensuojelukokonaisuus. Kohtei-
den suojelu on Kovesjoen vesitalouden ja veden laadun kannalta tärkeää, sillä ojittamatonta,
luonnontilaista pinta-alaa on Kovesjoen lähivaluma-alueella erittäin vähän ja sen säilyminen tulisi
turvata.

Kuva 7.38. Laasinkankaan eteläosaa.



73

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

Kovesjoen yläosan alue

Näkyväneva, tp 9&10/7 (priorisoinnissa tärkeä kohde)
Näkyväneva on noin 14 ha kokoinen suoalue aivan Kovesjoen tuntumassa Kotojärven pohjoispuo-
lella. Kohteen reuna-alueilla on tehty hieman ojituksia, mutta suo on säilynyt suurimmalta osin luon-
nontilaisen kaltaisena. Kohteen valuma-alue on noin 20 ha. Sijainti aivan Kovesjoen tuntumassa
tekee kohteesta tärkeän vesivaraston ja se pidättää myös metsätalouden kuormitusta.

Kohteen Kovesjokeen ja Kotojärveen laskevat kuivatusuomat tulisi padota kokonaan tai osittain
virtaaman säädön avulla. Ojien tukkiminen ei tässä tapauksessa ole suositeltavaa, johtuen kohteen
läheisestä sijainnista Kovesjokeen nähden. luonnontilaisen kaltaisena kohteena alue tulisi suojella.
Tällä kohteella suojelun toteutus voi tapahtua METSO-ohjelman kautta.

Kuva 7.39. Näkyväneva länsipuolelta kuvattuna.

7.6.3. Toimenpiteiden vaikuttavuus

Kovesjoen vesistöalueen eri osa-alueille toteutettavien, valuma-alueelta tulevan veden viipymää
hidastavien toimenpiteiden vähimmäismäärää arvioitiin Kutova-työkalun avulla fosforikuormituksen
vähenemisen mukaan. Tarkastelun perusteella eri osa-alueille tarvittava toimenpiteiden vähim-
mäismäärä on esitetty taulukossa 7.5, sekä niillä saavutettavissa oleva kuormitusvähennys ja sen
osuus osa-alueen kokonaiskuormituksesta. Tarkastelussa käytettiin oletuksena virtaamansäätöä,
mutta Kovesjoella toteutus voi olla myös suoalueen ennallistamista. Toimenpiteillä voidaan saavut-
taa vähintään 2 % vähennys vesistöalueella muodostuvaan kokonaisfosforikuormitukseen, kun toi-
mia toteutetaan Kutova-työkalulla tehdyn tarkastelun mukainen vähimmäismäärä. Toimenpiteillä
voidaan vähentää paitsi fosforin huuhtoutumista, myös typen, kiintoaineen, raudan ja humuksen
huuhtoutumista.

Koska uusimman tutkimustiedon perusteella metsä- ja suoalueiden ojituksen merkitys vesistökuormi-
tuksen muodostumiseen on luultua suurempi ja pitkäkestoisempaa, ovat tässä suunnitelmassa esite-
tyt arviot Kovesjoen vesistöalueen eri osa-alueiden metsätalouden aiheuttamasta kuormituksesta
todennäköisesti aliarvioituja. Tästä syystä tulee virtaaman säätö- ja ennallistamistoimia pyrkiä toteut-
tamaan Kutova-tarkastelun perusteella esitettyjä vähimmäismääriä enemmän.



74

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi

Taulukko 7.6. Kovesjoen vesistöalueen eri osa-alueille toteutettavien virtaamansäätökohteiden vähimmäis-
määrä ja niiden vaikuttavuus fosforikuormitukseen, osa-alueen kokonaiskuormitukseen sekä vesistöalueen ko-
konaiskuormitukseen.

7.7 Virtavesi- ja kalataloudellisen kunnostussuunnittelun tarve (toi-
menpide 11)

Kovesjokeen virtaavissa sivujoissa (Kuusijoki, Raivaluoma, Samminluoma ja Kovesjärven lasku-uoma,
liite 9) on potentiaalia taimenen elinympäristöksi, mutta jokia on paikoin voimakkaasti perattu, jol-
loin taimenelle tärkeitä suoja- ja lisääntymisalueita on tuhoutunut. Virtavesikunnostuksilla tavoiteltai-
siin jokiuomien alkuperäistä ja morfologiaa, jolloin taimenelle soveltuvan elinympäristön pinta-ala
lisääntyisi. Tämä puolestaan lisäisi lajin elinvoimaisuutta paikallisesti. Lisäksi virtavesikunnostuksilla
saataisiin hidastettua veden virtausta uomassa, vähennettyä uomassa tapahtuvaa eroosiota ja
näin saataisiin vaikutettua pääuoman hydrologiaan ja veden laatuun.

Myös Kovesjoen uomassa on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi taimenelle soveltuva elinympäris-
tö on supistunut ja joen hydrologiset olosuhteet muuttuneet. Näin ollen myös Kovesjoella tulisi to-
teuttaa joen alkuperäistä rakennetta tavoittelevia kunnostustoimia.

Virtavesikunnostusten toteutus edellyttää Kuusijoen, Raivaluoman, Samminluoman ja Kovesjoen
lasku-uoman kartoittamista ja ennallistettaviksi/kunnostettaviksi soveltuvien kohteiden nimeämistä
sekä kunnostustoimien tarkempaa suunnittelua. Tärkeimpinä ja taimenen kannalta potentiaalisim-
pina uomina voidaan pitää Kuusijokea ja Raivaluomaa, joissa tehtyjen tutkimusten mukaan jo nyt
esiintyy taimenta ainakin jokien alajuoksulla ja joissa virtaama on kahta muuta uomaa runsaampi
(Holsti 2015). Kuusijoelta tuleva vesimäärä muodostaa kuitenkin noin 30 % ja Raivaluomasta tuleva
vesimäärä noin 20 % Kovesjoen alajuoksun virtaamasta, joten riittävän laajasti toteutettavilla virta-
vesikunnostuksilla saataisiin aikaan pääuomassa näkyviä vaikutuksia.

Kovesjoella on vireillä kalataloudellinen kunnostushanke, jonka yhteydessä Kovesjoki on inventoitu
ja sille on tehty kalataloudellinen yleissuunnitelma (Erkinaho ym. 2015). Inventoinnin yhteydessä joel-
la olevat nousuesteet on paikannettu ja suurimmalle näistä on laadittu kalatiesuunnitelma. Virta-
vesikunnostuksen tärkeimpänä osana tulee pitää nousuesteiden poistoa tavoittelevien suunnitelmi-
en laadintaa tai luonnonmukaisten, kalan nousun mahdollistavien rakenteiden suunnittelua.
Sivu-uomien inventoinnin yhteydessä tulee kartoittaa uomissa mahdollisesti olevien kalojen liikkumi-
sen estävien rakenteiden sijainti ja laatia suunnitelma niiden poistamiseksi ja kalojen vapaan kulun
mahdollistamiseksi.

kpl kg %

Kovesjoen alaos an a lue 2,0 6,4 1,1

Koves joen kes kiosan alue 1,0 3,2 1,3

Koves joen yläosan  a lue 4,0 12,8 4,5

Koves järven  va luma-a lue 2,0 6,5 3,9

Kuusi joen va luma-alue 6,0 19,5 1,6

Laholuoman va luma-a lue 5,0 15,8 2,6

Samminluoman va luma-a lue 1,0 3,2 2,8

Yhteensä 67,5 2,1

Kuormitusvähennys
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7.8 Taimenen huomiointi asumisessa ja alueen kehittämisessä

7.8.1. Haja-asutuksen jätevesien käsittely ja kiinteistökohtainen neuvonta
(toimenpide 12)

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen jätevesien
käsittely tulee olla kunnossa 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistö sijaitsee alle 100 m etäisyydellä vesis-
töstä tai pohjavesialueella. Muussa tapauksessa jätevesijärjestelmän kunnostus vaaditaan tiettyjen
remonttien yhteydessä. Kunta voi halutessaan antaa tiukempia määräyksiä, jotka Kovesjoen vesis-
töalueella voivat olla tarpeen. Ympäristönsuojelumääräyksillä ei kuitenkaan ole mahdollista määrä-
tä remonttien aikataulusta, vaan sen osalta noudatetaan ympäristönsuojelulakia. Kun järjestelmät
on saneerattu määräysten vaatimalle tasolle, tulee kuormitus vähenemään nykytilanteesta oleelli-
sesti.

Vuonna 2017 tehtyjen vesistötutkimusten tulosten perusteella Kovesjokeen tulee ulosteperäistä
bakteerikuormitusta Samminluomasta, Raivaluomasta, Kuusijoelta ja Kovesjoen alaosan valuma-
alueelta. Erityisesti näille alueille tulisi kohdentaa haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Neuvonnassa
tarkastellaan kohteen jätevesienkäsittelyn nykytasoa, toimivuutta, saneeraustarpeita sekä kohteelle
soveltuvia käsittelyvaihtoehtoja.

Vapaaehtoista ja maksutonta jätevesineuvontaa on toteutettu Pirkanmaan alueella jo useana
vuonna, mutta Kovesjoen vesistöalueelle neuvontaa ei ole kohdennettu yksittäisiä kiinteistöjä lu-
kuun ottamatta. Parkanon ja Ikaalisten alueella, Kovesjoen vesistöalueen ulkopuolella tehtyjen
neuvontakäyntien perusteella molempien kuntien alueen kiinteistökohtaisissa jätevesijärjestelmissä
on enemmän saneeraustarvetta kuin Pirkanmaalla keskimäärin. Vedenlaatutulosten perusteella
jätevesijärjestelmien kunnossa on parantamisen varaa myös Kovesjoen vesistöalueella.

KUTOVA-työkalun mukaan haja-asutuksen jätevesijärjestelmien saneerauksella vesistöalueella
muodostuva fosforin kokonaiskuormitus voi vähentyä yhteensä yli 3 %.

Taulukko 7.7. Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähenemisen vaikuttavuus fosforikuormitukseen Kovesjoen
vesistöalueen eri osa-alueilla.

kg %

Kovesjoen alaos an a lue 23,0 4,0

Kovesjoen kes kiosan alue 11,0 4,5

Koves joen yläosan  a lue 4,0 1,4

Koves järven  va luma-a lue 8,0 4,8

Kuusi joen va luma-alue 45,0 3,6

Laholuoman va luma-a lue 19,0 3,1

Samminluoman va luma-a lue 3,0 2,7

Yhteensä 113,0 3,5

Kuormitusvähennys
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7.8.2. Rakentaminen

Rakentamiseen liittyvät maansiirto- ja maanmuokkaustyöt lisäävät eroosiota ja kiintoaineksen huuh-
toutumista. Pääuomaan joutuessaan rakentamisalueen valumavedet heikentävät veden laatua ja
vesien mukana tuleva kiintoaine heikentää pohjalle kertyessään pohjan laatua vaikeuttaen taime-
nen lisääntymistä.

Kovesjoen ja siihen laskevien sivujokien lähivaluma-alueelle rakennettaessa tulisi käyttää suoja-
vyöhykkeitä, kuten maa- ja metsätaloudessakin. Ensisijassa rakentaminen tulisi mahdollisuuksien
mukaan ohjata muualle. Rakentamisessa kaikkea pääuomaan tai siihen laskeviin uomiin (vesistöt
ja valtaojat) kohdistuvaa suoraa kuormitusta on vältettävä, eli vesistöön ei tule suoraan johtaa ra-
kennustontin kuivatusvesiä, eikä rakentamisen aikana vesistöön saa joutua sameita, kiintoainepitoi-
sia vesiä. Vedet tulee johtaa ensisijassa pienempiin uomiin, jotka eivät laske pääuomaan suoraan.
Luontaisen taimenkannan esiintyminen on huomioitava kaavoituksessa ja vesistö-alue on jätettävä
suurten rakennushankkeiden ulkopuolelle. Pääuoman reunoille ja pääuoman lähivaluma-alueelle
kohdistuvaa uudisrakentamista on vältettävä.

7.8.3. Asuminen ja vesistön käyttö

Asumisessa ja vesistön käytössä tulee huomioida, että Kovesjokeen tai siihen laskeviin joki- ja pu-
ro-uomiin ei kohdisteta sellaisia toimia, joista voisi koitua ravinne- tai kiintoainepitoisuuksien haital-
lista kohoamista Kovesjoessa, haitallisten tai vierasaineiden kuormitusta Kovesjokeen, eikä vir-
tausolojen tai pienilmaston muuttumista Kovesjoessa. Jokiuomaan ei myöskään saa tehdä raken-
teita, jotka voivat muodostaa kalojen liikkumista rajoittavan nousuesteen.

Muutokset veden laadussa, hydrologiassa ja puron pienilmastossa saattavat haitata heikentää
taimenen elinkykyä. Esimerkiksi kiintoaines voi heikentää pohjan happiolosuhteita ja heikentää tai
jopa estää taimenen mädin kehittymisen ja mm. maaleista, liuottimista, pesuaineista ym. peräisin
olevat haitalliset aineet voivat niin ikään vaikuttaa taimenen lisääntymiseen ja elinkykyyn. Puuston
kaataminen joen reunoilta vähentää joen varjostusta, jolloin aurinko voi lämmittää jokivettä viileäs-
sä vedessä viihtyvän taimenen kannalta liiaksi. Vesi myöskään saisi alivirtaama-aikaan käydä niin
alhaiseksi, että uoma on vaarassa jäätyä pohjia myöten.
Kovesjoen varteen ja siihen laskevien jokiuomien varteen tai niiden läheisyyteen ei saa läjittää
maa-aineksia eikä puutarhajätteitä. Pihanurmien lannoittamista tulee välttää pääuomaan rajoittu-
villa tonteilla. Mattoja tai muita tarve-esineitä ei tule puhdistaa pääuomassa, siihen laskevissa jois-
sa tai uomien läheisyydessä. Myös autojen pesua pää- ja sivu-uomien lähivaluma-alueella on eh-
dottomasti vältettävä. Pääuoman vettä ei tule ohjata keinotekoisiin vesielementteihin, kuten piha-
altaisiin.

Edellä mainittuja asioita on sisällytetty kunnallisiin ympäristönsuojelumääräyksiin, jotka on laadittu
päästöjen tai niiden haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelumääräykset tulisi kui-
tenkin päivittää ja niitä tulee tarkentaa paremmin alueen luonnonolot huomioiviksi.
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8. Kunnostustoimenpiteiden vaikutukset vesistöön ja sen
käyttöön

Kunnostustoimenpiteillä on mahdollista saavuttaa yhteensä vähintään lähes 19 % kuormitusvähen-
nys kokonaisfosforin suhteen, kun tarkastellaan KUTOVA-työkalun ehdottamaa toimenpideyhdistel-
mää osavaluma-alueittain. Toimenpideyhdistelmä sisältää maatalouden osalta menetelmälliset
muutokset (eroosion torjunta, suojavyöhykkeet, lannoitteiden käytön optimointi, salaojitus, kos-
teikot), metsätalouden osalta virtaamansäätöpadot (tässä tapauksessa toteutettavissa osittain
soiden ennallistamisena) sekä lannoituksen ja hakkuiden suojakaistat, turvetuotannon osalta pinta-
valutuksen ja kemikaloinnin sekä haja-asutuksen osalta kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien sa-
neerauksen. Suurin kuormitusvähennys on toteutettavissa Kovesjoen alaosan, Kuusijoen ja Laho-
luoman osa-alueilla, joilla myös veden laadun ongelmat ovat suurimpia.

KUTOVA-työkalun toimenpideyhdistelmällä vaikutetaan myös kiintoaine-, humus- ja typpikuormituk-
seen, mutta laskennallisesti vaikutuksia arvioitiin ainoastaan fosforille. KUTOVA-työkalun toimenpi-
deyhdistelmän lisäksi Kovesjokeen tulevaa vesistökuormitusta voidaan vähentää palauttamalla
valuma-alueen hydrologisia ominaispiirteitä ennallistamalla ja suojelemalla alueen runsaita suoalu-
eita, muuttamalla peltoalueiden kuivatusuomia luonnonmukaisiksi sekä toteuttamalla Kovesjokeen
laskevissa sivujoissa virtavesikunnostustoimia. Näillä toimilla voidaan vaikuttaa paitsi Kovesjokeen
tulevaan vesistökuormitukseen, myös joen hydrologisiin oloihin, jotka ovat muuttuneet valuma-
alueen kuivatustoimien ja sivu-uomien perkausten myötä. Valuma-alueen hydrologiaan vaikuttavil-
la toimenpiteillä parannetaan valuma-alueen veden pidätyskykyä, jolla on pääuoman virtaama-
vaihteluita tasoittava ja eroosiota vähentävä vaikutus.

Kovesjokeen kohdistuvaa kuormitusta voidaan edelleen vähentää metsätalouden kuormitusta pi-
dättävien rakenteiden suunnitelmallisella käytöllä etenkin lähelle pääuomaa sijoittuvien kunnos-
tusojitushankkeiden yhteydessä.

Taulukko 8.1. Kovesjoen vesistöalueen eri osa-alueilla KUTOVA-työkalun mukaan saavutettavissa oleva kuormi-
tusvähennys suhteessa osa-alueen kokonaiskuormitukseen ja kuormitusvähennyksen osuus koko vesistöalueen
kuormituksesta.

Summa
% % % kg % % %

Kovesjoen alaosan alue 21,1 1,2 0,0 4,0 26,3 25,0
Kovesjoen keskiosan alue 10,3 1,6 0,0 4,5 16,4 6,9
Kovesjoen yläosan alue 4,0 4,6 8,3 1,4 18,3 9,0
Kovesjärven valuma-alue 3,8 4,2 3,3 4,8 16,1 4,5
Kuusijoen valuma-alue 14,9 1,8 0,4 3,6 20,6 37,9
Laholuoman valuma-alue 8,9 2,6 0,0 3,1 14,7 14,7
Samminluoman valuma-alue 5,8 2,7 0,0 2,7 11,2 2,1
Yhteensä 11,9 2,2 1,1 3,5 18,7 100,0

Osa-alue
Maatalous Metsatalous Turvetuotanto Haja-asutus Osuus
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9. Toteutuksen kustannusarvio

Taulukossa 9.1 on luetteloitu kunnostustoimenpiteet kokonaiskustannuksineen niiden toimenpiteiden
osalta, joista koituu selkeästi eriteltäviä kustannuksia. Kustannusten muodostumista on käsitelty tar-
kemmin kunnostustoimenpiteiden kuvauksen yhteydessä.

Taulukko 9.1. Toimenpiteiden kokonaiskustannukset ja mahdolliset rahoituskanavat.

10. Oikeudelliset edellytykset

Toimenpiteiden oikeudellisia edellytyksiä on käsitelty kunnostustoimenpidekuvausten yhteydessä
sekä taulukossa 10.1. Perusperiaatteena on, että kaikki rakentamista vaativat toimenpiteet, kuten
vesiensuojelulliset rakenteet, tarvitsevat maanomistajan suostumuksen. Toimenpiteistä, jotka eivät
vaadi vesilain mukaista lupaa on ilmoitettava Pirkanmaan ELY-keskukseen ja kuntaan vähintään 60
vuorokautta ennen toimenpiteet toteuttamista. Viranomainen (ELY) tarkastelee, ylittyykö kyseisen
toimenpiteen lupakynnys tai vaatiiko se esimerkiksi luontoselvitysten tekoa.

Toimenpide Kustannus Rahoitus
1 Tilakohtainen suunnittelu (vaiheet 1-5) 200-7000 €/tila Neuvo2020: 7000 €/tila

 1 a Peltojen talviaikaisen eroosion torjunta Ympäristökorvaus
 1 b Lannoituksen optimointi/ravinteidenkäytön hal linta Ympäristökorvaus
 1 c Peltojen salaojitus ja säätösalaojitus 120-560 €/ha/v Investointituki, ympäri stökorvaus
 1 d Suojavyöhykkeet ja –kaistat Ympäristökorvaus

2 Maatalouden kosteikot
 2 a Kohde1 (suunnittelu ja toteutus) 3500-13500 € Investointituki + ympäristökorvaus
 2 b Kohde2 (suunnittelu ja toteutus) 8000-20000 € Investointituki + ympäristökorvaus

3 Tulvaniityt (suunnittelu ja toteutus) 10000-40000 € Leader / vesiensuojeluavustukset + ympäristökorvaus
4 Peltojen luonnonmukainen kuivatus (suunnittelu ja toteutus) Makera & peruskuivatustuki

4a Yläkorvesta laskeva oja 23 400 €
4b Raivalasta laskeva oja 28 800 €
4c Laksonkylästä laskeva oja 18 000 €
4d Vehkurinlammista laskeva oja 8 460 €
4e Kotonevalta laskeva oja 13 680 €
4f Pukkikeitaalta laskevat ojat 45 900 €
4g Erämaasta laskeva oja 24 300 €

5 Lantahuollon kartoitus ja lantahuoltosuunnitelma 1000-1500 €/tila Helmet hanke
6 Metsänhoitokohdekohtainen neuvonta  -
7 Vesiensuojelurakenteiden suunnittelutarvealueet  -
8 Metsäojien virtaamansäätökohteet 500–3000 €/kohde Kemera
9 Soiden ennallistaminen (suunnittelu) 1500-3000 €/kohde Kemera
10 Soiden ennallistaminen ja suojelu (ennallistamisen suunnittelu) 1500-3000 €/kohde Kemera
11 Virtavesi- ja kalataloudellinen kunnostussuunnittelu 15000-50000 €/sivu-uoma
12 Haja-asutuksen jätevesien käsittely ja 6000-10000 €/kohde

kiinteistökohtainen neuvonta -
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Taulukko 10.1. Toimenpiteiden oikeudelliset edellytykset.

11. kunnostuksen vaikutusten seuranta

Valuma-aluetoimenpiteiden onnistumista voidaan arvioida joko suoraan kuormituksen suuruuden
muutoksista tai pääuoman veden laadun muutoksista. Jälkimmäinen on yksinkertaisempi ja luotet-
tavampi vaihtoehto. Lisäksi voidaan tarkkailla joen ekologista tilaa biologisilla tutkimuksilla (esim.
perifytontutkimukset).

Veden laatua tulee seurata vähintään pääuomassa olevilta näytepisteiltä (kuva 5.1). Lisäksi muu-
toksia voidaan seurata sellaisten sivu-uomien alajuoksulla, joiden valuma-alueella toteutetaan
kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Seurannan tulee olla vuosittain toistuvaa ja se tulee toteut-
taa vähintään kahdesti vuodessa. Mitä tiheämmin veden laadun seurantaa toteutetaan, sitä luo-
tettavampi kuva toimien vaikuttavuudesta saadaan.

Näytteille tehdään seuraavat analyysit: sameus, kiintoainepitoisuus, pH, alkaliteetti, sähkönjohtoky-
ky, kemiallinen hapenkulutus (CODmn), väri, rauta- ja alumiinipitoisuus, kokonaistyppi- ja ammoni-
umtyppipitoisuus sekä nitraatti- ja nitriittitypen summa, kokonaisfosforipitoisuus ja fosfaattifosforipitoi-
suus. Näytteenoton yhteydessä mitataan veden lämpötila sekä veden virtaama uomassa.

Veden laadun seurannan lisäksi joen alajuoksulle tulisi perustaa jatkuvatoiminen virtaamamittauspis-
te, jolloin voidaan seurata millaisia vaikutuksia hydrologisilla toimilla on etenkin alivirtaamiin ja jonka
avulla mm. WSFS-vesistömallijärjestelmän hydrologisia arvioita voidaan tarkentaa.

Virtaaman lisäksi myös veden laatua voidaan seurata jatkuvatoimisesti esimerkiksi sameuden, pH:n
ja sähkönjohtavuuden osalta. Näin saataisiin parhaiten näkyville veden laadun vaihtelu ja huomat-
tavasti enemmän aineistoa, kuin muutaman kerran vuodessa otettavilla vesinäytteillä. Jatkuvatoi-
minen veden laadun mittausasema voitaisiin perustaa niin ikään joen alajuoksulle ja sitä tulisi pitää
kohteella vuoden ympäri usean vuoden ajan.

Toimenpide Oikeudelliset edellytykset
1 Tilakohtainen suunnittelu (vaiheet 1-5) -

 1 a Peltojen talviaikaisen eroosion torjunta -
 1 b Lannoituksen optimointi/ravinteidenkäytön hallinta -
 1 c Peltojen salaojitus ja säätösalaojitus
 1 d Suojavyöhykkeet ja –kaistat -

2 Maatalouden kosteikot Maanomistajan suostumus, toteutusvaiheessa ilmoitusmenettely (kunta, ELY)
3 Tulvaniityt (suunnittelu ja toteutus) Maanomistajan suostumus, toteutusvaiheessa ilmoitusmenettely (kunta, ELY)
4 Peltojen luonnonmukainen kuivatus (suunnittelu ja toteutus) Ojitustoimitus (ELY)
5 Lantahuollon kartoitus ja lantahuoltosuunnitelma -
6 Metsänhoitokohdekohtainen neuvonta -
7 Vesiensuojelurakenteiden suunnittelutarvealueet -
8 Metsäojien virtaamansäätökohteet Maanomistajan suostumus, toteutusvaiheessa ilmoitusmenettely (kunta, ELY)
9 Soiden ennallistaminen (suunnittelu) Maanomistajan suostumus, toteutusvaiheessa ilmoitusmenettely (kunta, ELY)
10 Soiden ennallistaminen ja suojelu (ennallistamisen suunnittelu) Maanomistajan suostumus, toteutusvaiheessa ilmoitusmenettely (kunta, ELY)
11 Virtavesi- ja kalataloudellinen kunnostussuunnittelu -
12 Haja-asutuksen jätevesien käsittely Toimenpidelupa (kunta)
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Vesinäytteiden tutkimustuloksia

* akkreditoitu määritys. Mittausepävarmuustiedot toimitetaan pyydettäessä.
FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T064

Kovesjoen vedenlaatututkimukset (KOVESJ)

Liite 1, sivu 1/3

Pvm. Hav.paikka *Al.entero *Lämpkolif Lämpöti *Sameus *K-aine *pH *Alkalin *KHT *Kok.N *NO23-N *NH4-N *Kok.P *po4-p *Fe *Al
Syvyys (m) pmy/100 ml pmy/100 ml °C FNU mg/l mmol/l mg/l O2 µg/l µg/l N µg/l N µg/l µg/l µg/l µg/l

29.3.2017 KOVESJ / P1  Kovesjoki, alajuoksu
Klo 10:35; Näytt.ottaja KR; Ilm.lt. -2 °C; Pilv. 0 /8;

0,1 33 ~14 0,1 8,6 8,8 6,2 0,079 21 770 190 24 42 10 1500 760

29.3.2017 KOVESJ / P2  Kuusijoki, alajuoksu
Klo 11:30; Näytt.ottaja MN/KR; Ilm.lt. -1 °C; Pilv. 0 /8;

0,1 46 ~24 0,1 11 8,5 6,3 0,10 20 930 270 51 55 18 1600 960

29.3.2017 KOVESJ / P3  Kuusijoki, Välikyläntien silta
Klo 12:10; Näytt.ottaja MN; Ilm.lt. 0 °C; Pilv. 0 /8;

0,1 19 ~6 0,5 11 19 6,1 0,095 20 940 280 36 54 15 1600 920

29.3.2017 KOVESJ / P4  Kuusijoen yj, Parkanontien alituskohta
Klo 15:05; Näytt.ottaja MN/KR; Ilm.lt. 3 °C; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 320;

0,1 33 ~20 2,0 9,8 10 6,0 0,080 21 840 220 39 52 15 1500 890

29.3.2017 KOVESJ / P5  Raivaluoma, alajuoksu
Klo 14:00; Näytt.ottaja MN/KR; Ilm.lt. 2 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 320;

0,1 5 <2 0,5 6,0 7,3 5,4 0,026 25 640 80 4 34 7 1500 660

29.3.2017 KOVESJ / P6  Kovesjoki Markinniemi, Laholuomantien alitus
Klo 14:25; Näytt.ottaja MN/KR; Ilm.lt. 2 °C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 320;

0,1 2 <2 1,7 2,8 4,0 6,1 0,064 21 580 120 10 24 <2 1400 460

30.3.2017 KOVESJ / P10  Kovesjoki yläjuoksu
Klo 13:30; Näytt.ottaja mn/alu; Ilm.lt. 2 °C; Pilv. 4 /8;

0,1 0 0 1,6 2,3 3,0 5,4 0,037 31 800 52 6 37 <2 2200 600

30.3.2017 KOVESJ / P11  Kovesjärven luusua
Klo 14:10; Näytt.ottaja mn/alu; Ilm.lt. 2 °C; Pilv. 4 /8;

0,1 0 0 4,0 0,89 1,8 6,0 0,076 13 500 47 7 15 <2 1000 300

30.3.2017 KOVESJ / P12  Kovesjärv. lask. oja mts
Klo 14:40; Näytt.ottaja mn/alu; Ilm.lt. 2 °C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s;

0,1 1 0 0,1 3,7 4,3 4,9 <0,02 34 680 60 23 21 2 1400 590

30.3.2017 KOVESJ / P7  Samminluoma, alajuoksu
Klo 10:50; Näytt.ottaja mn/alu; Ilm.lt. -1 °C; Pilv. 0 /8;

0,1 12 0 0,7 3,9 6,3 6,4 0,11 16 520 92 32 21 3 2300 340
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Vesinäytteiden tutkimustuloksia

* akkreditoitu määritys. Mittausepävarmuustiedot toimitetaan pyydettäessä.
FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T064

Kovesjoen vedenlaatututkimukset (KOVESJ)

Liite 1, sivu 2/3

Pvm. Hav.paikka *Al.entero *Lämpkolif Lämpöti *Sameus *K-aine *pH *Alkalin *KHT *Kok.N *NO23-N *NH4-N *Kok.P *po4-p *Fe *Al
Syvyys (m) pmy/100 ml pmy/100 ml °C FNU mg/l mmol/l mg/l O2 µg/l µg/l N µg/l N µg/l µg/l µg/l µg/l

30.3.2017 KOVESJ / P8  Kovesjoki, Kotojärven ap.
Klo 10:30; Näytt.ottaja mn/alu; Ilm.lt. -3 °C; Pilv. 0 /8;

0,1 3 1 1,7 1,6 2,3 5,6 0,041 23 620 75 15 21 3 1200 430

30.3.2017 KOVESJ / P9  Kovesjoki, Kotojärven yp.
Klo 11:30; Näytt.ottaja mn/alu; Ilm.lt. 0 °C; Pilv. 1 /8;

0,1 0 0 0,1 1,2 1,4 5,3 <0,02 25 610 58 13 18 <2 720 440

13.9.2017 KOVESJ / P1  Kovesjoki, alajuoksu
Klo 11:30; Näytt.ottaja TeK, ASu; Ilm.lt. 14 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 0 m/s; Virt. 3,206 m3/s;

0,1 ~210 ~350 12,0 6,1 5,2 6,4 0,13 32 910 170 14 55 15 2000 680

13.9.2017 KOVESJ / P10  Kovesjoki yläjuoksu
Klo 12:20; Näytt.ottaja TeK, ASU; Ilm.lt. 11 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 2 2 11,4 0,99 <1 4,6 <0,02 43 620 21 38 16 3 1700 360

13.9.2017 KOVESJ / P11  Kovesjärven luusua
Klo 13:10; Näytt.ottaja TeK, ASU; Ilm.lt. 11 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 10 1 13,5 1,2 1,0 6,3 0,033 16 460 5,1 13 13 <2 1100 270

13.9.2017 KOVESJ / P12  Kovesjärv. lask. oja mts
Klo 12:50; Näytt.ottaja TeK, ASU; Ilm.lt. 11 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 9 37 10,5 1,0 <1 4,6 <0,02 60 810 11 17 22 5 2400 700

13.9.2017 KOVESJ / P2  Kuusijoki, alajuoksu
Klo 12:15; Näytt.ottaja TeK, ASu; Ilm.lt. 14 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 170 ~360 11,5 7,3 5,2 6,6 0,17 33 1200 250 19 70 22 2400 720

13.9.2017 KOVESJ / P3  Kuusijoki, Välikyläntien silta
Klo 12:40; Näytt.ottaja TeK, ASu; Ilm.lt. 14 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 120 ~230 11,9 5,7 5,2 6,4 0,18 32 1100 250 18 68 19 2200 680

13.9.2017 KOVESJ / P4  Kuusijoen yj, Parkanontien alituskohta
Klo 13:00; Näytt.ottaja TeK, ASu; Ilm.lt. 14 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 97 ~480 12,8 3,3 4,7 6,4 0,13 28 890 140 13 55 10 1800 530

13.9.2017 KOVESJ / P5  Raivaluoma, alajuoksu
Klo 13:30; Näytt.ottaja TeK, ASu; Ilm.lt. 14 °C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 32 ~110 11,3 3,3 3,2 5,4 0,035 40 770 63 7 49 13 2000 630
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Vesinäytteiden tutkimustuloksia

* akkreditoitu määritys. Mittausepävarmuustiedot toimitetaan pyydettäessä.
FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T064

Kovesjoen vedenlaatututkimukset (KOVESJ)

Liite 1, sivu 3/3

Pvm. Hav.paikka *Al.entero *Lämpkolif Lämpöti *Sameus *K-aine *pH *Alkalin *KHT *Kok.N *NO23-N *NH4-N *Kok.P *po4-p *Fe *Al
Syvyys (m) pmy/100 ml pmy/100 ml °C FNU mg/l mmol/l mg/l O2 µg/l µg/l N µg/l N µg/l µg/l µg/l µg/l

13.9.2017 KOVESJ / P6  Kovesjoki Markinniemi, Laholuomantien alitus
Klo 10:30; Näytt.ottaja TeK, ASU; Ilm.lt. 11 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 21 33 11,9 1,9 2,0 6,0 0,064 30 620 49 8 27 3 1800 430

13.9.2017 KOVESJ / P7  Samminluoma, alajuoksu
Klo 11:20; Näytt.ottaja TeK, ASU; Ilm.lt. 11 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 27 ~280 11,3 2,3 4,4 6,4 0,10 19 490 440 4 22 3 1500 270

13.9.2017 KOVESJ / P8  Kovesjoki, Kotojärven ap.
Klo 11:00; Näytt.ottaja TeK, ASU; Ilm.lt. 11 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 2 0 13,1 1,5 1,4 5,7 0,039 28 560 23 10 21 2 1800 420

13.9.2017 KOVESJ / P9  Kovesjoki, Kotojärven yp.
Klo 11:35; Näytt.ottaja TeK, ASU; Ilm.lt. 11 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 0 m/s;

0,1 6 5 11,3 1,2 <1 5,1 <0,02 38 590 18 10 17 2 1700 510
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Vesinäytteiden tutkimustuloksia

* akkreditoitu määritys. Mittausepävarmuustiedot toimitetaan pyydettäessä.
FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T064

Parkanon järvitutkimukset (PARKANO)

Liite 1, sivu 1/1

Pvm. Hav.paikka Lämpöti *Happi Kyll.% *Sameus *K-aine *Sähkonj *pH *Väri *Alkalin *KHT *Kok.N *NO23-N *NH4-N *Kok.P *Fe *Klorof
Syvyys (m) °C mg/l % FNU mg/l mS/m mg/l Pt mmol/l mg/l O2 µg/l µg/l N µg/l N µg/l µg/l mg/m3

27.7.2017 PARKANO / KOVES  Kovesjärvi Kok.syv. 3,1 m; Näk.syv. 1,6 m;
Klo 12:00; Näytt.ottaja ML; Ilm.lt. 19 °C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. 90;

1,0 17,3 8,2 86 3,3 2,2 2,2 6,5 110 0,060 17 370 <5 5 14 830
2,0 16,6 7,5 77 3,5 2,2 6,4 380 12
0-2,0 7,3

14.8.2017 PARKANO / KOVES  Kovesjärvi Kok.syv. 3,0 m; Näk.syv. 1,2 m;
Klo 15:37; Näytt.ottaja ASU; Ilm.lt. 16 °C; Pilv. 0 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 260;

1,0 18,1 7,9 83 1,6 3,5 2,2 6,3 130 0,060 17 470 <5 4 16 1100
2,0 18,1 8,2 87 1,4 2,2 6,4 420 16
0-2,0 14
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LIITE 11. SUUNNITTELUTYÖN TUKENA KÄYTETTY-
JEN MALLIEN/TYÖKALUJEN KUVAUS

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä ja ylläpitämä WSFS-Vesistömallijärjestelmän VEMALA-
kuormitusosuus perustuu mm. kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineksen kuormitusta ja kul-
keutumista laskeviin malleihin (Huttunen ym. 2016). VEMALA arvioi alueella vuorokauden aikana eri
maankäyttömuodoissa syntyvän kuormituksen, järviin tulevan kuormituksen, järvistä poistuvan
kuormituksen ja sedimentaation sekä arvioi sisäisen kuormituksen määrää. Kuormitus lasketaan sa-
maan tapaan myös jokireitille. Kuormitus arvioidaan alueella syntyvän valunnan ja ainepitoisuuden
(esim. fosforipitoisuuden) mukaan. Pitoisuus riippuu valunnan määrästä ja vuodenajasta. Valunnan
määrä perustuu WSFS-vesistömallijärjestelmään (Vehviläinen ym. 2005). Pelloilla syntyvän kuormi-
tuksen määrän arviointi perustuu VIHMA-malliin (Puustinen, ym. 2010) sekä ICECREAM-malliin (Tat-
tari, ym. 2001). Lisäksi peltojen ja metsien typpiprosessien arvioinnin taustalla on VEMALAa varten
kehitetty typpimalli. Metsäalueilla muodostuvan kuormituksen määrä, typpi- ja fosforilaskeuman
suuruus sekä haja-asutuksen kuormitus pohjautuvat Suomen ympäristökeskuksen kehittämän VEPS
kuormitusjärjestelmän arvioihin (Tattari & Linjama 2004). Pistekuormituksen suuruus perustuu ym-
päristöhallinnon VAHTI järjestelmän tietoihin. VEMALA:ssa käytettävät veden ainepitoisuuden mää-
räävät parametrit on kalibroitu HERTTA-tietokantaan tallennettujen vedenlaatuhavaintojen perus-
teella.

KUTOVA-mallin avulla voidaan arvioida vesiensuojelutoimenpiteillä saavutettavan kuormitusvähen-
nyksen suuruutta (Hjerppe ym. 2012). KUTOVA-tarkastelun avulla saadaan käsitys esimerkiksi siitä,
kuinka suuri kuormitusvähennys voidaan teoriassa saada aikaan tietyllä toimenpideyhdistelmällä.
Mallin tarkoitus on tarjota suuntaa-antavaa tietoa suunnittelutyön avuksi, joten toimenpideyhdis-
telmän toteutusmahdollisuudet arvioitiin erikseen. Eri toimenpiteiden vaikutus fosforikuormitukseen
on mallissa koottu tutkimustiedon perusteella.

KUTOVA-malliin syötettiin tiedot tarkasteltavan alueen eri maankäyttömuotojen pinta-aloista ja arvi-
oiduista kuormitusmääristä, maataloustoimenpiteiden ravinnereduktioista ja niiden jakautumisesta
eri kaltevuusluokkiin, mahdollisten suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen määristä, metsätaloustoimen-
piteistä sekä viemäröinnin piiriin kuulumattomasta haja- ja loma-asutuksesta. Tiedot koottiin pääosin
VIHMA-mallista ja VEMALA:sta.

Malliin syötettävissä metsätalouden tiedoissa ei ollut käytettävissä alueen todellisia tietoja, joten
niiden määrä arvioitiin käyttäen valtakunnallisia tilastoja, joiden mukaan 0,3 % metsätalousmaasta
kunnostusojitetaan ja 1,6 % metsätalousmaasta uudishakataan vuosittain.

VIHMA-malli on kehitetty viljelyalueiden valumavesien hallinnan tehostamiseen (Puustinen 2010).
Mallilla tarkastellaan pelloilta tulevan ravinnekuormituksen suuruutta ja viljelymenetelmien vaikutus-
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ta tähän. Malliin tarvitaan mm. tieto peltopinta-aloista, niiden kaltevuuksista, maalajeista ja P-
luvuista sekä viljelykasveista, jonka perusteella malli arvioi pellon muokkaustavan. Em. tiedot saatiin
VEMALA-kuormitusosuudesta.
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