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Saatteeksi
Pyhäjärven suojeluohjelma on toiminut Yläneenjoella vuodesta 1995 saakka ja toteuttanut sinä aikana laajan joukon erilaisia vesiensuojelutoimia, osallistunut mm.
jokivarren kyläsuunnitelmien laadintaan ja ollut osaltaan kehittämässä Yläneenjoen virkistyskäyttöä.
Vuoden 2016 alussa Yläneen Facebook-sivuilla peräänkuulutettiin toimia joen
käyttömahdollisuuksien parantamisesta ja totesimme, että on aika palata näiden
teemojen pariin. Leader Jokivarsikumppanit kutsui koolle ideointipalaverin, jossa
hahmoteltiin tarpeita ja hankkeen toimia.
Rannalle-hankkeen tavoitteena on ollut
 lisätä Yläneenjoen ja jokisuun ranta-alueiden viihtyisyyttä
 lisätä em. alueiden virkistyskäyttöarvoa mm. kiinnittämällä huomiota olemassa
olevien melontareittien ja luontopolkujen ylläpitämiseen ja parantamiseen.
 selvittää Yläneenjoen kalataloudellista arvoa
 luoda uusia edellytyksiä luonto- ja matkailuyrittäjille ja vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä
 parantaa järven ja jokien vedenlaatua ja vähentää fosforikuormitusta
 lisätä kylien vetovoimaisuutta ja asukkaiden tietoisuutta omasta ympäristöstään
Tähän raporttiin on koottu tietoa Yläneenjoesta. Raportin pohjana on vuonna 2004
laadittu Yläneenjoen monikäyttösuunnitelma (Koivunen, S. (toim.) 2004. Yläneenjoki – vesiensuojelu ja virkistyskäyttö. Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro
11). Toivomme, että päivitetty ja täydennetty versio on hyödyllinen Yläneenjokityön jatkolle ja kaikille toimijoille.

Eurassa tammikuussa 2019

Tutkimuspäällikkö
Anne-Mari Ventelä
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1

Johdanto

Yläneenjoki on kaunis ja yläneläisille rakas joki, jonka historiallisestikin arvokkaat
maisemat ansaitsevat nykyistä enemmän huomiota. Joen vedenlaatu huononi sotien jälkeen, mutta sinnikkäällä ja pitkään jatkuneella eri toimijoiden yhteistyöllä
etenkin joen käytön kannalta tärkeä hygieeninen laatu on selvästi parantunut ja
nykytila mahdollistaa paljon nykyistä laajemman virkistyskäytön.
Jokivarressa on aktiivisia kyläyhdistyksiä, jotka omissa kyläsuunnitelmissaan ovat
huomioineet joen ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Pyhäjärvi-instituutti ja Pyhäjärven suojeluohjelma olivat 1990-luvulla aloittamassa kyläsuunnittelua jokivarren kylissä, viimeiset instituutin tekemät kyläsuunnitelmat valmistuivat 2004. Tuohon aikaan kyläsuunnitelmat olivat painettuja vihkosia, joihin oli kirjattu kehitysideat ja
niiden mahdolliset ratkaisut. Monet Yläneenjoen tärkeät vesiensuojelutoimenpiteet
ovat saaneet alkunsa kyläsuunnitelmista. 2010-luvulla kyläsuunnittelu on yleistynyt
valtakunnallisesti ja nykyisin formaatti on yksinkertaisempi taulukkomalli. Yläneenjoen kyläsuunnitelmia päivitettiin viimeksi Matka kylämaisemaan -projektissa
vuonna 2014.
Tämän raportin pohjana on vuonna 2004 laadittu Yläneenjoen monikäyttösuunnitelma (Koivunen, S. (toim.) 2004. Yläneenjoki – vesiensuojelu ja virkistyskäyttö.
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 11). Tähän uuteen raporttiin on päivitetty
ja lisätty tietoa 15 vuoden aikana tehdyistä tutkimuksista, suojelutoimista ja vedenlaadusta. Toteutimme Rannalle-hankkeessa myös Yläneenjoki-kyselyn, jonka perusteella saimme hyvän kuvan asukkaiden ajatuksista, huolista ja toiveista.
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Kohdealueen kuvaus

Oripään Latvan kylästä alkunsa saava Yläneenjoki virtaa halki varsinaissuomalaisen peltomaiseman laskien Lounais-Suomen suurimpaan järveen, Pyhäjärveen
(kuva 1). Joki on varsin jyrkkätörmäinen ja uurtanut uomansa syvälle saveen. Joen
vesi on tummaa ja sen pH-arvot ovat melko alhaisia, mikä johtuu suoalueilta veden
mukana kulkeutuvasta humuksesta.
Yläneenjoen valuma-alue kuuluu Eurajoen vesistöalueeseen ja se sijaitsee Pöytyän, Oripään, Loimaan ja Säkylän kuntien alueella. Valuma-alueen pinta-ala on
234 km2 ja suurin osa (76 %) sijoittuu Pöytyän alueelle Yläneelle. Yläneenjoen
pääuoman pituus on 36 km. Alueella ei ole muita vesistöjä tai pienvesiä kuten lampia tai järviä, mistä johtuen jokivesiin joutuvat aineet kulkeutuvat suurelta osin Pyhäjärveen saakka. Noin puolet Pyhäjärveen tulevasta ravinne- ja kiintoainekuormituksesta on peräisin Yläneenjoen valuma-alueelta ja sen vuoksi Yläneenjoen valuma-alueella tehtävät vesiensuojelutoimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa Pyhäjärven vedenlaatua parannettaessa.

Kuva 1. Yläneenjoki ja siihen laskevat suurimmat sivu-uomat.

Yläneenjoen erikoinen muoto juontaa muinaisista kallioperän siirroksista ja murroslinjoista. Kartalla Z-kirjaimen muotoon piirtyvä Yläneenjoki virtaa Yläneen halki
ja halkoo matkan varrella pelto- ja metsämaita, kulkee kirkonkylän läpi ja laskee
Pehkurannan länsipuolella Pyhäjärveen. Yläjuoksultaan kapea ja jyrkkäreunainen
joenuoma levenee ja syvenee tultaessa lähemmäs jokisuuta.
Yläneenjoen merkittävimpien sivupurojen valuma-alueet muodostavat 71 % koko
joen valuma-alueesta. Yläneenjokeen laskevia suurimpia sivu-uomia ovat muun
muassa Peräsuonoja, Tourulanoja, Kreivilänoja ja Saonjoki (Kuva 1).
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Yläneenjoen valuma-alueesta on peltoa 27 %, metsää 48 % ja suota 21 %. Pellot
ovat keskittyneet jokivarsille, joissa on runsaasti eroosioherkkiä hienojakoisia maalajeja, kuten savea ja hiesua. Kauempana jokiuomasta maaperä on pääasiassa
moreenia ja turvetta. Yläneen peltomaat ovat karkeampaa ainesta kuin VarsinaisSuomen pellot keskimäärin. Yleisin maalaji Yläneen peltojen muokkauskerroksessa on hieno hieta, jonka eroosion vastustuskyky on huono. Yläneenjoen valuma-alueen yläosissa maalajit ovat hienojakoisempia kuin alaosassa, mikä ilmenee myös yläosan sivu-uomien korkeampina kiintoainepitoisuuksina ja suurempina sameusarvoina kuin alaosan sivupuroissa. Peltojen osuus on valuma-alueen
yläosissa suurin. Koska savihiukkaset laskeutuvat vesistössä äärimmäisen hitaasti, savisameus on usein nähtävissä aina jokisuulla ja Pyhäjärvessä asti (Kuva
2).

Kuva 2. Yläneenjoki laskee Pyhäjärven eteläosaan tuoden mukanaan noin puolet järveen tulevasta ravinne- ja kiintoainekuormituksesta.
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Tiesitkö?
Yläneellä on pitkä historia kesä- ja matkailupitäjänä. Pitäjän maisemat, järvet ja
koskematon luonto vaikuttivat siihen, että säätyläiset löysivät tiensä Yläneelle jo
ennen 1800-luvun puolivälin tienoota. Kaupungeissa talvensa viettäneet säätyläiset saattoivat saapua Yläneelle sukulaistensa tai ystäviensä luokse kartanoihin kesäajaksi. Ensimmäiset tiedot talojen pitämistä maksavista kesävieraista ovat 1800luvun lopulta ja 1900-luvun alusta.
”Tiettävästi eräs vanhimpia Pyhäjärven rannan mökkejä oli Frans Lukkalan mökki
1920-luvulta. Rakennus oli kalamajatyyppinen mökki, joka oli rakennettu lähinnä
Pyhäjärven rantamilla toimineen turvepehkuyhtymän tarpeisiin. Alueen historiasta
kertoo edelleen nimi ’Pehkuranta’, joka alkujaan Yläneellä kantoi nimeä Pehkutehtaan ranta.”
Todellinen huvila-asutus Pyhäjärven rannalla alkoi 1930-luvulla, jolloin mökkejä
nousi nopeassa tahdissa useita. Rannoille rakennetuilla uimakopeilla yläneläiset
jäljittelivät varsinaista, vanhaa herrasväen huvilakulttuuria varsin vaatimattomasti.
Rannalle lähdettiin polkupyörillä kauniilla ilmalla uimaan ja paistattelemaan päivää,
eikä näissä mökeissä juuri yövytty. Saunat eivät myöskään kuuluneet vanhaan huvilakulttuuriin 1930-luvulla – niin kuin ei saunominen ollut liittynyt 1800-luvun porvaristonkaan huvilaelämään. Saunaromantiikka löytyi vasta 1950–60-luvulla kiukaiden kehittymisen myötä. Ennen 1950-lukua saunamökki oli harvinaisuus.

Yläneenjoen vesi oli 1900-luvun puoliväliin saakka pehmeää ja hyvää. Sitä käytettiin kylpy-, pesu- ja talousvetenä. Jokirannoilla, kirkonkylän kohdalla oli hyviä uimapaikkoja, joissa kyläläiset saattoivat uida. Sotien jälkeen veden laatu oli kuitenkin alkanut huonontua useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta. 1960-luvulla tilanne
oli jo niin huono, että jokiveden ei enää katsottu kelpaavan muuhun kuin tulipalon
sammutukseen ja maantien kasteluun. Yläne oli kasvanut, rakennuksia oli tullut
lisää ja ne valuttivat jätevetensä suoraan jokeen. Peltojen ja metsien lannoittaminen lisääntyi räjähdysmäisesti ja lisääntyvien fosforin ja typen seurauksena vesistöt alkoivat rehevöityä.
Voimakkaiden ojitusten ja soiden kuivatusten seurauksena etenkin Yläneenjoen
yläosan virtaamat vähenivät. Myös vanhojen patorakenteiden häviäminen vaikutti
veden määrään jokiuomassa.
Joen tilan parantaminen alkoi 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa likaamiskielloilla ja vesilain toimeenpanolla. 1980-luvulla käynnistyivät veden laadun parantamiseen tähtäävät Yläneenjoen vesiensuojeluprojektit, joiden tavoitteena oli
Pyhäjärveen tulevan ravinnekuormituksen vähentäminen. Yläneenjoelle perustettiin Yläneenjoki-työryhmä, jossa paneuduttiin erityisesti maatalouden vesiensuojelukysymyksiin. Ryhmien kokouksissa olivat edustettuina tuottajat, neuvontajärjestöt sekä kuntien ja aluehallinnon maaseutu- ja ympäristöviranomaiset. Keskustelu
oli aluksi ajoittain kiivastakin, mutta kaiken kaikkiaan vuoropuhelu oli rakentavaa
ja loi erittäin hyvän ja vahvan pohjan vuonna 1995 perustetun Pyhäjärven suojelurahaston työlle.
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Vuonna 1995 Pyhäjärviseudun kunnat, teollisuus ja paikalliset järjestöt perustivat
Pyhäjärven suojelurahaston alueellisten maaseutu- ja ympäristöviranomaisten tukemana. Suojelurahasto rahoittaa ja toteuttaa Pyhäjärven suojeluohjelmaa. Tavoitteena on turvata riittävä rahoitus järvessä ja valuma-alueella toteutettaville vesiensuojelutoimille. Tällainen vapaaehtoisuuteen perustuva kuntien ja yritysten
vahva ja pitkäjänteinen sitoutuminen ja yhteistyömuoto oli tuohon aikaan aivan ainutlaatuinen. Pyhäjärven suojeluohjelmaa on toteutettu kolme toimikautta 1995–
1999, 2000–2006 ja 2007–2013 ja käynnissä on neljäs toimikausi 2014–2020.
Vesiensuojelutoimien, jätevesilainsäädännön ja maanomistajien tekemien ympäristötoimien seurauksena Yläneenjoen vesi on nykyään hygieeniseltä laadultaan
hyvää ja uimakelpoista.
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Yläneenjoen kehittämishankkeet

Yläneenjoella on aina ollut merkittävä rooli Pyhäjärven suojelutyössä, onhan yli
puolet järveen tulevasta fosforista peräisin Yläneenjoen valuma-alueelta. Tämän
vuoksi Pyhäjärven suojeluohjelma on toteuttanut Yläneenjoen valuma-alueella
kymmeniä vesiensuojeluhankkeita. Lisäksi Yläneenjoki on myös ollut koealueena
monessa valtakunnallisissa tai kansainvälisessä tutkimushankkeessa, joissa on
haluttu selvittää maatalouden vesistövaikutuksia. Varsinaisen teknisen kunnostustyön ja tutkimuksen rinnalle tarvitaan myös järven ja jokien virkistyskäyttöarvon turvaamista ja parantamista.
Vuoden 1995 jälkeen Pyhäjärvi-instituutti on toteuttanut (tai osallistunut, jolloin
päätoteuttaja mainittu) seuraavat hankkeet, joissa Yläneenjoki on ollut kohdealueena tai osana sitä:


Pyhäjärvi LIFE (1996–2000), päätoteuttaja Lounais-Suomen ympäristökeskus,
rahoitus Pyhäjärven suojelurahasto, Lounais-Suomen ympäristökeskus ja
EU:n LIFE-rahasto



MYTVAS – maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus
(2000–2014), päätoteuttajat SYKE ja MTT, rahoitus Maa- ja metsätalousministeriö



Benchmark models for the water framework directive -tutkimushanke (2002–
2004), päätoteuttaja SYKE, useita eurooppalaisia partnereita, rahoitus EU:n 5.
tutkimuksen puiteohjelma



Suorakylvön soveltuvuus käytännön vesiensuojelutyöhön (2002–2003), rahoitus Ympäristöministeriö



Pyhäjärvellä toteutettujen vesiensuojelutoimien toimivuus (2002–2003), rahoitus Satakunnan kulttuurirahasto



Hajasampo (1998–2001) ja Ylläpitosampo (2002–2003) haja-asutuksen jätevesihankkeet, päätoteuttaja SYKE, rahoitus TEKES, ympäristöministeriö ja
maa- ja metsätalousministeriö



Yläneenjoen vesiensuojelutoimien toteutus (2004–2006), rahoitus LounaisSuomen ympäristökeskus ja Pyhäjärven suojeluohjelma



Rannalla-kehittämishanke (2002–2004), päärahoitus alueellinen maaseutuohjelma (ALMA) Varsin Hyvä ry:n ja Satakunnan TE-keskuksen kautta



Elintarvikeketjun vedet (2004–2006), päärahoitus alueellinen maaseutuohjelma (ALMA) Satakunnan TE-keskuksen kautta



Aineiden liikkuminen suorakylvetyssä maassa (AiSu) – liukoisen fosforin lähteet ja kasvihuonekaasujen vapautuminen (2005–2008), päätoteuttaja MTT,
rahoitus Maa- ja metsätalousministeriö



Kaukokartoitus- ja mittausteknologia prosessipohjaisten valuma-alue- ja järvimallien kytkennässä (CatchLake 1 & 2) (2006–2010), päätoteuttaja SYKE, rahoitus TEKES
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Vesiensuojelukohteiden inventointi ja kunnostuksen tekniset innovaatiot muuttuvassa ilmastossa (VINKU) (2008–2011), päärahoitus EAKR –ohjelma Varsinais-Suomen liiton kautta



Luotettavat tulokset vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa
(2012–2013), päärahoitus EAKR -ohjelma Varsinais-Suomen liiton kautta



Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen 1 & 2 (2014–2018), päätoteuttaja MTK, rahoitus Ympäristöministeriön
RAKI- ja kärkihankeohjelmat



Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden tukeminen Säkylän Pyhäjärvellä ja Lahden Vesijärvellä – paikallista verkosto-osaamista yhteiseksi hyväksi (2015–
2017), päärahoitus Ympäristöministeriö



Kunnostettujen vesiensuojelutoimien nykytila, kunnostustarve ja vaikuttavuus
(2015), päärahoitus EAKR-ohjelma Varsinais-Suomen liiton kautta



WATERCHAIN-projekti (2015–2018), maakuntia Suomesta, Ahvenanmaalta,
Ruotsista, Virosta ja Latviasta, koordinaattori SAMK, rahoitus EU:n Central
Baltic -ohjelma



PyhäVesi – Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden edistäminen Lahden Vesijärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä (2017–2018), koordinaattori Vesijärvisäätiö, rahoitus Ympäristöministeriön kärkihankeohjelma



Pyhäjärven valuma-alueen vanhojen kosteikkojen kunnostus 2017, rahoitus
Pyhäjärven suojeluohjelma ja VARELY



Rannalle (2016–2018), rahoitus Leader Jokivarsikumppanit, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Varsinais-Suomen ELY
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Yläneenjokea koskevia julkaisuja

Kulttuurihistoria


Ylönen, Aulikki (1969). Pöytyän, Yläneen ja Oripään historia vuoteen 1865.
Pöytyän, Oripään ja Yläneen historiatoimikunta.



Pia Mattila-Lonka (2002). Kartanoita ja korven kansaa - Yläneen historia nälkävuosilta 2000-luvulle. Pöytyän kunta. 589 s.

Kyläsuunnitelmat


Johanna Thessler ja Anne Erkkilä (toim.) (1998) Latvan ja Makkarkosken kyläsuunnitelma. Oripään kunta. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste
5/1998. 48 s.



Johanna Thessler (1999) Tourula-Keihäskosken kyläsuunnitelma. Yläneen
kunta. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 1/99. 48 s.



Johanna Thessler ja Anne Erkkilä (toim.) (2000) Uudenkartanon kyläsuunnitelma. Yläneen kunta. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen moniste 19/2000.
48 s.



Heli Nukki (toim.) (2004). Narvintienoon kyläsuunnitelma (Yläne). Pyhäjärviinstituutin julkaisuja



Heli Nukki (toim.) (2004). Tourulan ja Keihäskosken kyläsuunnitelma II (Yläne).
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja



Heli Nukki (toim.) (2004). Uudenkartanon kyläsuunnitelma II (Yläne). Pyhäjärviinstituutin julkaisuja



Katri Salminen (2014). Vanhojen kartanoiden katveessa, Tourula-Keihäskosken maisemanhoitosuunnitelma. Matka kylämaisemaan -hanke, ProAgria
Länsi-Suomi ry / MKN Maisemapalvelut. Maisemanhoitosuunnitelmat 2014.
https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/maisemasuunnitelma_tourula-keihaskoski_liitteilla.pdf



Katri Salminen (2014). Historian havinaa ja näytelmien tenhoa, Uudenkartanon
maisemanhoitosuunnitelma. Matka kylämaisemaan -hanke, ProAgria LänsiSuomi ry / MKN Maisemapalvelut. Maisemanhoitosuunnitelmat 2014.
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/maisemasuunnitelma_uusikartano.pdf

Suomenkielisiä tutkimusraportteja ja julkaisuja


Esko Kuusisto (1975). Säkylän Pyhäjärven vesitase ja säännöstely. Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 11.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/27912/Vesientutkimuslaitoksen?sequence=1



Seppo Rekolainen ja Lea Kauppi (1992) Maatalous- ja vesien kuormitus. Yhteistutkimusprojektin tutkimusraportit. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 359.
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5

Virkistyskäyttö ja sen kehittäminen

Yläneenjokea käytetään melontaretkeilyssä, siellä kalastetaan ja veneillään.
Joessa myös uidaan ja sen varteen on tehty rakennettuja taukopaikkoja, joita voi
hyödyntää retkeilyssä. Tällaisia ovat esimerkiksi Paimenenmäen alue, Susinimen
kosteikon läheisyydessä oleva taukopaikka, pikkulaavu Korkeakoskella, Lystmettän alue, Kuralan kartanon vuokrattavat rantasaunat ja Yläneen keskustan laiturialue. Lisäksi Yläneen keskusta-alueelta pääsee luontopolkua pitkin Yläneenjokisuulle.

Kuva 3. Yläneenjoella melotaan, kalastetaan ja veneillään.

5.1

Virkistyskäyttösuunnitelma

Yläneenjoen alueella tehtiin vuonna 2002 virkistyskäyttösuunnitelma, joka on päivitetty 2016–2018 käynnissä olleessa Leader Jokivarsikumppanit ry:n rahoittamassa Rannalle-hankkeessa. Sekä alkuperäinen suunnitelman, että päivitystyön
tavoitteina olivat virkistyskäytön lisääminen (kalastus, melonta, veneily), joen kalaja rapukantojen parantaminen ja samalla virkistyskalastuksen lisääminen sekä
pato- ja koskikunnostuskohteiden parantaminen huomioiden kalataloudelliset ja
muut virkistyskäytölliset näkökulmat. Kaikki nämä tavoitteet ovat suureksi osaksi
sidoksissa veden laatuun ja joen virtaamiin. Monimuotoinen jokiluonto on itsessäänkin tärkeä arvo ja luo edellytyksiä viihtyisälle asuinympäristölle, virkistystoiminnalle ja matkailulle.
Virkistyskäyttösuunnitelma tehtiin alun perin lähettämällä kysely paikallisille toimijoille, matkailuyrittäjille, yhdistyksille, Yläneen kuntaan ja aktiivisille paikallisille
yläneläisille. Yläneenjoessa virkistyskäyttö on ollut pääasiassa melontaa, virkistyskalastusta, uimista, veneilyä ja elämysretkeilyä veneellä liikkuen. Lisäksi talvisin
joella harrastetaan luistelua, potkukelkkailua ja hiihtoa. Kyselyssä selvitettiin myös
jokeen liittyviä ongelmia ja kehitysmahdollisuuksia. Vastauksia lähettiin aktiivisesti
ja Yläneen Luontokapinetissa järjestettiin informaatiotilaisuus, jossa oli mahdollista
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keskustella lisää Yläneenjoen kehittämisestä. Yläneenjoen virkistyskäyttösuunnitelman toteutti alun perin Lounais-Suomen Kalastusalue osana Pyhäjärven suojelurahaston Rannalla-hanketta.

Kuva 4. Rannalle-hankkeessa järjestettiin avoimia yleisötilaisuuksia, tiedotusta Yläneenjoen varrelle ja
keskustelutilaisuuksia kyliin.

Virkistyskäyttösuunnitelman päivityksen yhteydessä Rannalle-hankkeessa toteutettiin virkistyskäytön kysely syksyllä 2017 ja työpaja, jossa kartoitettiin kehittämiskohteita. Kehittämiskohteet ja virkistyskäytön haasteet on koottu investointiehdotuksiksi. Investointeja varten on tarkoitus hakea omaa rahoitusta. Syksyllä 2018
järjestettiin Luontokapinetissa Yläneenjoki-ilta, missä esiteltiin kyselyn ja työpajan
tuloksia. Asukkailta kerättiin myös kokemuksia joesta ja valokuvamuistoja joella
tapahtuvasta virkistyskäytöstä. Kuvia ja kokemuksia on hyödynnetty tämän raportin kuvituksena.
Tähän lukuun on koottu molempien virkistyskäyttökyselyjen tuloksia, sillä päivityksen yhteydessä keskusteluissa, kyläilloissa ja kyselyssä oli paljon samoja teemoja
kuin aikaisemmassakin selvityksessä. Virkistyskäyttösuunnitelmasta on poistettu
ne kohdat, jotka on kuluneiden vuosien aikana saatu toteutettua ja toisaalta sinne
on lisätty kohtia, joita on painottunut uudessa kyselyssä.
5.2

Virkistyskäytön kehittämisen eri näkökantoja

Yhtenä selkeänä haasteena Yläneenjoen virkistyskäytön osalta koettiin joen veden
vähyys ja vedenlaatu. Niihin heijastuu moni muukin kehittämiskohde ja toive. Veden vähyys yhdessä ravinnekuormituksen kanssa vaikuttaa muun muassa joen
vesikasvien runsastumiseen ja sitä kautta vaikeuttaa virkistyskäyttöä. Vahvasti
keskusteluissa esiin nouseva teema olikin ”joen siivoaminen”. Rannoilla ja joessa
kasvava vesikasvillisuus koetaan hankalaksi ja se halutaan poistaa. Kasvillisuus
on kuitenkin vedenlaadun kannalta positiivinen asia, sillä kasvit poistavat vedestä
ravinteita ja rannoilla kasvillisuus ja esimerkiksi puusto estävät eroosiota. Isot puut
myös varjostavat vettä ja pitävät veden viileämpänä kaloja varten. Kasvit ovat tärkeää luonnon monimuotoisuudelle, koska kasvit tarjoavat suojaa, piilopaikkoja, pe-
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säpaikkoja ja ravintoa monille nisäkkäille, linnuille, kaloille ja hyönteisille. Vesiensuojelullisesta näkökulmasta jokivarsien ja joen siivoaminen ei siis ole perusteltua.
Toki virkistyskäytön kannalta on joskus tarpeellista poistaa kasvillisuutta paikallisesti esim. uimapaikoilta tai melontareiteiltä.

Kuva 5. Kasvillisuus tarjoaa kaloille ja eliöstölle suojapaikkoja, mutta runsaina esiintyminä saattaa vaikeuttaa virkistyskäyttöä.
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Yläneenjoen virkistyskäytön arviointi
Vahvuudet







Hyvät yhteistyöverkostot
Kylätoiminta ja muu yhdistystoiminta vilkasta
Elinvoimainen matkailuyrittäjyys
Hyvä ympäristötietoisuus
Hyvät tutkimusaineistot joesta ja jokivarresta
Yläneenjoen kehittäminen paikallisille asukkaille erittäin positiivinen asia

Heikkoudet





Maiseman yksipuolistuminen
Heikko veden laatu
Joen umpeenkasvu ja mataloituminen
Jokiveden vähyys

Mahdollisuudet









Aktivoitunut kylätoiminta
Ympäristön monimuotoisuuden palauttaminen
Neuvonta ja tiedottaminen
Jokiluonnon hyödyntäminen matkailussa, opetus- ja virkistyskäytössä
Kuhankuonon retkeilyreitistö lähellä
Kesällä 2018 tehdyt kuljetukset Kuhankuonolta Luontokapinettiin
Yläneenjoen eliöstöstä on käytettävissä enemmän tietoa
Nuoret ja koululaiset mukaan Yläneenjoen kehittämiseen

Uhat







5.3

Luonnon köyhtyminen
Veden laatuun liittyvät ongelmat
Tietämättömyys, neuvonnan puute
Maisemaan sopimaton rakentaminen
Voimakas rantojen raivaaminen
Toiminta tapahtuu useissa eri projekteissa ja eri rahoittaja tahojen avulla - pirstaleisuus

Veneily ja melonta

Veneilyä ja soutelua harrastetaan Yläneenjoessa varsinkin alajuoksulla. Harmia
paikallisille on aiheuttanut jokialueella joidenkin moottoriveneilijöiden piittaamattomuus nopeusrajoituksista. Lisäksi ylinopeudet ovat aiheuttaneet vaaratilanteita uimareille ja lisäävät rantojen eroosiota. Joessa on väylää tuntemattoman hankala
liikkua veneellä. Vuoden 2017 kyselyssä selkeästi toivottiinkin veneilyreittien merkitsemistä jokeen. Varsinkin vähäisen veden aikaan kulkeminen on hankalaa. Vanhankartanon koskella on myös merkitsemättömiä kiviä ja jokiuomassa on paikoittain kaatuneita puita, uppotukkeja ja kiviä, jotka vaikeuttavat veneilyä ja melontaa
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ja saattavat aiheuttaa jopa vaaratilanteita. Veneilyä Yläneen keskustan ja Pyhäjärven välillä vaikeuttaa myös Yläneenjokisuuhun kertynyt sedimentti, mikä mataloittaa jokisuuta ja joelle pääsy on vaikeutunut. Vuoden 2017 kyselyssä tuotiin esille
myös se, että Yläneen keskustan venesatamassa tulisi olla selkeästi merkityt vierasvenepaikat.

Kuva 6. Kirkonkylässä sijaitsee vierasvenesatama, melontalaituri ja venesatama.
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Melonta on yksi tärkeimmistä ja yleisimmistä virkistyskäyttömuodoista Yläneenjoella. Paikalliset tahot ovat pyrkineet lisäämään joen virkistyskäyttöä, josta hyvänä
esimerkkinä on vuonna 2004 järjestetty Yläneen jokimelonta - puhtaan veden puolesta -tapahtuma. Melontatapahtumaa ei ole tämän jälkeen uusittu, mutta vuoden
2017 kyselyssä ja työpajassa yhteisiä joella tapahtuvia tapahtumia toivottiin. Melonnan ongelmia ovat veden vähyys alivirtaamakaudella sekä rantautumispaikkojen ja palvelujen puutteet. Vuonna 2003 Lounais-Suomen kalastusalue teki
Yläneenjoen melontareitin ongelmapaikkojen kartoituksen, mikä on päivitettynä liitetty tämän raportin kohdaksi 6. Vuoden 2017 kyselyssä toivottiin myös taukopaikkoja rannoille, joissa voisi nousta maihin syömään eväitä. Samat taukopaikat palvelisivat myös jokivarressa pyöräileviä ja retkeileviä.

Kuva 7. Yläneenjokea koskevan virkistyskäyttökyselyn yhteydessä kerättiin kuvia joen käytöstä. Veneilykuva, Tuomo Halmeenmäki.

Joessa Lystmettän kohdalla oleva ponttoonilaituri mahdollistaa rannan käyttämisen uimapaikkana ja palvelee myös Yläneenjoen kanoottireitistöä. Lystmettän toimintakeskus liittyy osana Kuhankuonon retkeilyreitistöön. Kanoottiretkeilijöille
Lystmettä tarjoaa hyvän maihinnousu- ja taukopaikan. Aivan Lystmettän läheisyyteen Yläneenjokea yläjuoksulle päin Kreivilänojan ja Yläneenjoen risteykseen on
rakennettu syksyllä 2004 Pyhäjärven suojelurahaston Rannalla-hankkeessa melojille ja retkeilijöille taukopaikka laavuineen ja nuotiopaikkoineen. Tämän lisäksi
hankkeessa on parannettu melojien ympäristötietoisuutta pystyttämällä jokivarteen
jokeen laskevien suurimpien uomien nimikyltit sekä joesta kertovia infotauluja.
Yläneenjokitaulut on korjattu ja niitä on lisätty kylien virkistyskäyttökohteisiin vuosina 2017–2018.
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Kuva 8. Yläneenjoki tarjoaa elämyksiä veneilijöille, melojille ja esimerkiksi suppailijoille.

Yläneen virkistyskäyttökohteet ja retkeilyreitit on koottu vuosien 2016–2017 aikana
Lounaispaikan karttapalveluun. Kokoaminen on tehty Valonian Virkistä Dataa hankkeessa. Rannalle -hankkeessa tietoja on päivitetty ja tarkistettu yhdessä alueen toimijoiden kanssa.
Rannalle-hankkeessa tehdyn kyselyn perusteella voidaan todeta, että jotain toimenpiteitä on toteutettu vuoden 2002 jälkeen, mutta paljon on toiveita, jotka ovat
samoja kuin aikaisemmassa raportissa. Erilliselle investointihankkeelle onkin tarvetta ja investointien ja rahoituksen osalta tullaan käymään keskustelua Pöytyän
kunnan, kyläyhdistysten ja Leader-ryhmän kanssa.

Yläneenjokisuun ruoppaus nousi esiin monessa eri keskustelussa niin sosiaalisessa mediassa, puhelinkeskusteluissa kuin yleisötilaisuuksissakin. Ruoppaus on
ongelmallista, koska siihen vaaditaan erikoiskalustoa, ruoppausmassa tulee läjittää asianmukaisesti, sopivien rahoittajien löytäminen on hankalaa ja tulokset ruoppauksesta eivät todennäköisesti ole kovin pysyviä. Joen mukana tulee jatkuvasti
paljon kiintoainetta ja se kertyy jokisuuhun, kun veden virtaus hidastuu. Jos kiintoainetta ei saada kiinni jo yläjuoksulla, on ruoppaamisen teho kovin lyhytaikaista,
kun jokea pitkin tuleva kiintoaine täyttää kaivetun uoman nopeasti. Lisäksi ravinteikkaan lietteen ja sedimentin ruoppaus vapauttaa pohjaan kertyneitä ravinteita.
Ruoppaus saattaa siis jopa lisätä jokisuussa kasvavan kasvillisuuden leviämistä,
kun ravinteet vapautuvat kasvien ja levien käyttöön. Veneiden pääsy järvelle tulisi
kuitenkin mahdollistaa ja siksi ruoppaus vaatii suunnitelmallisuutta ja se tulee uusia
tietyin väliajoin.
Hanke-esityksiä
Veneily




Tarvitaan hyvin merkitty vierasvenelaituri lähemmäs keskustaa.
Tarvitaan asiallinen veneenlaskupaikka.
Lisää venepaikkoja keskustan venesatamaan.
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Väylän kivet ja matalikot merkitään näkyvästi, jotta veneillä on turvallista liikkua.
Parannetaan veneilymahdollisuuksia kunnostamalla eniten käytettyjä väyliä.
Poistetaan uppotukkeja.
Ruopataan jokea ja jokisuuta, jotta kulku Pyhäjärvelle olisi mahdollista matalankin veden aikaan.
Laitetaan nopeusrajoituskyltti hyvin näkyviin ja pyydetään viranomaisia myös
suorittamaan valvontaa joen alajuoksulla.

Kalastus







Virkistyskalastuksen kehittämiseksi tarvitaan uusia kalastuspaikkoja.
Merkitään kalastajille sopivat tauko- sekä kulkureitit.
Laaditaan koski- ja patoympäristöjen ja pienvesien kehittämisstrategiat huomioiden veden laatutekijät ja kalaston ja rapujen vaatimukset.
Lisätään sekä jokirapujen että kalojen istutuksia Yläneenjoen pääuomaan ja
sivupuroihin kuten Lietsanojaan ja Kreivilänojaan.
Lisätään kaloille kutupaikkoja.
Lisätään liikuntarajoitteisten onki- ja melontalaitureita jokivarteen.

Melonta










5.4

Saonjoki tulisi perata melontaa varten.
Yläneenjoen melontareitiltä tulisi poistaa veteen kaatuneita puita ja uppotukkeja.
Rakennetaan osaan rantautumispaikkoja mm. avotulentekopaikkoja, kuivakäymälöitä ja laitureita. Taukopaikat palvelisivat myös retkipyöräilyä.
Käytetään laitureina ns. esteettömiä laitureita, jolloin myös liikuntarajoitteiset
pääsisivät helposti kanoottiin. Tämänkaltaisissa rantautumispaikoissa on myös
varmistettava ihmisten kulkuoikeus ja helpot yhteydet kulkuneuvoihin.
Melontareitin taukopaikat merkitään näkyvästi myös joelle päin, jotta ne olisivat
helposti löydettävissä.
Jokivarteen tarvitaan kanoottikaluston (yläjuoksulle, keskelle muutamia ja alajuoksulle) laskemispaikkoja, joihin pääsee autolla. (Lystmettä, Kurala, Laiturintien pää ja Yläneenjokisuu)
Laaditaan melontakartta koko Yläneenjoesta mukaan luettuna tarkat ohjeet ongelmallisista kohdista. Melontareitistön kartta ohjeineen voi olla myös maastossa näkyvillä Vanhankartanon koskessa, Himolankoskessa ja Lystmettän
kohdalla.
Luodaan lisää luontomatkailun oheispalveluja, kuten kanoottien vuokrauspisteitä, majoitus- ja ruokailupalveluja.

Luontopolut ja uimarannat

Yläneenjoen jokirannat ovat aktiivisessa ulkoilukäytössä huolimatta siitä, että liikkuminen on paikoin hankalaa, koska erillisiä polkureitistöjä ei ole rakennettu. Alueella on yksi (Narvintienoon) luontopolku, joka paikka paikoin vesistöjä seuraten
tukeutuu jokimaisemaan. Jokivarren asukkaille tulee lisätä lähiluontokohteiden ja
historiallisten kohteiden tietoutta myös luontopolkujen ulkopuolella. Tätä tarvetta
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vastaamaan on perutettu vuonna 2018 Virkistä Dataa! -hankkeessa (Valonia, Lounaispaikka ja ProAgria Länsi-Suomi) Virma-karttapalvelu, johon on kerätty Varsinais-Suomen alueen luontopolkujen, välinevuokrauskohteiden yms. tiedot. Tietoja
voivat päivittää esimerkiksi kyläyhdistykset tai tahot, jotka ovat reitit ja taukopaikat
luoneet. Kesällä 2018 järjestettiin Turusta bussikuljetuksia Kuhankuonon retkeilyreitistölle ja aina Luontokapinettiin saakka. Tämän tyyppinen saavutettavuuden lisääminen voisi jatkossakin tuoda alueelle ja reiteille lisää kävijöitä.

Kuva 9. Narvintienoon luontopolku kulkee osittain jokivarressa.

Lähivirkistysalueiden tarjonnan kasvu aktivoi omaehtoista liikkumista ja vähentää
vastaavien palveluiden hakemisesta aiheutuvaa aikaa ja esim. autolla liikkumisesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Toisaalta käyttäjämäärän kohoaminen
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saattaa tuottaa ongelmia, kuten maaston kulumista ja roskaantumista ja lisääntynyttä ilkivaltaa. Valvonnan lisääminen kasvattaa toimintojen kustannuksia.

Uinnin kannalta merkitseviä ja samalla ongelmia aiheuttavia ovat veden ja rantojen
laatu ja veden pinnan korkeus. Uimaveden laatu on aiemmin ollut jopa huono,
mutta uusien vesiensuojelutoimenpiteiden jälkeen veden laatu on parantunut uimakelpoiseksi.
Hanke-esityksiä







5.5

Viitoitetaan luontopolun alku, jotta ulkopaikkakuntalaisetkin löytäisivät sinne
helposti.
Lisätään tehokkaalla tiedottamisella luontopolun profiilia.
Laaditaan yhdistetty melonta-ulkoilu-luontopolkukartta jokialueesta.
Selvitetään jokialueen kävelysiltojen lisäämismahdollisuutta sopivin välimatkoin. Kävelysilloista hyötyisivät sekä paikalliset asukkaat että retkeilijät.
Lisätään luvallisia kulkureittejä jokivarteen. Esimerkiksi mahdollisuus vaeltaa
alajuoksulta yläjuoksulle jokivartta pitkin.
Edistetään patikointireittien toteuttamista jokivarteen.

Jokiluontomatkailu ja loma-asutus

Alueella on useita matkailuyrityksiä. Matkailijoitten toivotaan jatkossa pystyvän
hyödyntämään nykyistä enemmän vesistön tarjoamia mahdollisuuksia kuten melontaa, mielenkiintoisia lintuvesiä ja -rantoja ja virkistyskalastusta ja ravustusta.
Lounaispaikan karttapalveluun perustettu sivusto Varsinais-Suomen retkeily-,
luontomatkailu-, välinevuokraus- ja taukopaikkakohteista palvelee erinomaisesti
myös matkailualan yrittäjiä. Omat palvelut ja reitit saadaan helposti vietyä palveluun ja kartta voidaan upottaa osaksi omia tiedotuskanavia. Viime vuosina aktivoituneet Pyhäjärviseudun matkailuyrittäjät ja oppaat edesauttavat myös alueen hyödyntämistä ja tunnetuksi tekemistä. Visit Pyhäjärviseutu kattaa myös Yläneen alueen matkailuyritykset ja luontokohteet. Kesällä 2018 Turun kaupunki järjesti ilmaisia bussikuljetuksia Kuhan-kuonon parkkipaikalle ja edelleen Luontokapinettiin.
Tätä kautta alueen saavutettavuus parani huomattavasti.
Loma-asutuksen kannalta eniten ongelmia aiheuttavat veden laatu, vedenkorkeuden vaihtelut sekä rehevöityminen ja rantojen laatu. Loma-asutuksen ongelmien
ratkaisut liittyvät kiinteästi vesiensuojeluprojekteihin, veden laadun ratkaisemiseen
sekä vesistöjen kunnostushankkeisiin. Loma-asukkaat ovat myös kiinnostuneita
tiedotuksesta.
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Kuva 10. Yläneenjokivarsi tarjoaa hyvät harrastusmahdollisuudet niin luontomatkailijoille kuin lomaasukkaillekin

Hanke-esityksiä




5.6

Parannetaan luonto- ja muun matkailun kehittämismahdollisuuksia muun muassa retkeilyreitistöä parantamalla. Kunnossa olevat polut ja taukopaikat ovat
tärkeä osa myös matkailun kehittämistä.
Järjestetään aktiivitapahtumia perhekunnille ja työporukoille. Tapahtumat voisivat olla laajempia kuin kerran kesässä ollut pieni melontatapahtuma. Pyritään
saamaan mukaan koko Satakunta ja Varsinais-Suomi.
Kerrotaan Yläneenjoen vesiensuojelun tärkeydestä myös matkailijoille.

Vesiensuojelullisia kunnostuskohteita

Yläneenjoen virkistyskäytön yhtenä ongelman koettiin veden laadulliset ongelmat.
Vesi on runsasravinteista, humuspitoista ja kiintoainepitoista. Runsaat ravinteet lisäävät levien ja vesikasvien kasvua ja vaikeuttavat virkistyskäyttöä. Huonon näköinen vedenlaatu ja huoli veden hygieenisestä tilasta heikentävät kokemusta veden uimakelpoisuudesta. Joen valuma-alueelle on tehty paljon vesiensuojelutoimenpiteitä. Niitä on seurattu ja resurssien puitteissa myös kunnostettu. Toimivia,
veden laatua parantavia vesiensuojelutoimenpiteitä toivottiin valuma-alueelle lisää. Huomiota kohdistettiin myös metsäojien ja turvetuotantoalueiden vesiensuojelutoimenpiteisiin ja niiden riittävyyteen. Suurin osa alla esitetyistä hanke-esityksistä on peräisin 2000-luvun alussa tehdystä virkistyskäyttösuunnitelmasta. Saman tyyppisiä toiveita kuului myös uudemman kyselyn kahvipöytäkeskusteluissa.
Jotain näistä toimista on edistettykin, mutta aiheet ovat edelleen ajankohtaisia.
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Kuva 11. Rannalle-hankkeessa kunnostettiin Paimenenmäen läheisyydessä sijaitseva kulju.

Hanke-esityksiä







5.7

Ennallistetaan koskialueita mahdollisuuksien mukaan ja hyödynnetään valuma-alueiden luonnollisia säännöstelyominaisuuksia ja kosteikkoalueita.
Pyritään palauttamaan mutkittelevia oja- ja puro-osuuksia niin, että vesistökuormitus ja tulvahaitat vähenevät, luonnon monimuotoisuus parantuu ja maisema paranee.
Ennallistetaan suo- ja metsäojia.
Lisätään suojavyöhykkeitä jokivarressa ja otetaan perinnebiotooppeja hoidon
piiriin mahdollisuuksien mukaan.
Selvitetään jokisuun liettyminen ja kunnostustarve.
Jatketaan Himolan padon ja patoaltaan kunnostamisen selvitystä. Patoaltaaseen on kertynyt huomattava määrä lietettä ja allasta uhkaa umpeenkasvu.
Patoallas olisi hyvä ruopata. Pato vaatii perusteellisen kuntokartoituksen.

Joki yhteiseksi asiaksi: talkoot, yleisötapahtumat ja tiedotus

Yläneenjoen imagoa ja asukkaiden mielenkiintoa jokea kohtaan toivotaan lisättävän esimerkiksi erilaisin tapahtumin. Tapahtumilla saadaan mukaan ihmisiä, jotka
eivät muuten ole olleet kiinnostuneita vesiensuojelutoiminnasta. Varsinkin nuorisoon ja lapsiin kannattaa panostaa, sillä nuoret ovat tulevaisuuden vaikuttajia. Lapsille ja nuorille suunnatun materiaalin ja tiedottamisen osalta tärkeänä tahona alueella koetaan Luontokapinetti, minkä kautta järjestetään luontoretkiä, opastusta,
tiedotusta ja veden laadun tutkimista paikallisista vesistä.
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Kuva 12. Rannalle-hankkeessa toteutettiin infotauluja Yläneenjoesta jokivarteen.

Aiempien vuosien Yläneenjokimelonta toivottiin elvytettäväksi. Rannalle-hankkeen
aikana Luontokapinetin tiloihin tuotettiin tietoa paikallisista vesistä näyttelyn muodossa. Näyttelyssä pääsee tutustumaan vedenalaiseen maailmaan. (Kuva 13)
Yläneenjokivarteen asennettiin myös muutamia opaskylttejä, joissa jaettiin tietoa
Yläneenjoesta. Toivottavasti tämän tyyppinen info-materiaali lisää myös asukkaiden ja joen käyttäjien tietoisuutta joesta. Vuosien 2016–2018 välillä Yläneenjoesta
ja vedenlaadusta järjestettiin alueella useita kyläiltoja. Erilaiset teemaillat ovatkin
olleet toivottuja ja niiden avulla saadaan jaettua tietoa niin joesta kuin jokivarren
luonnosta. Tärkeänä toimijana tämän tyyppisten iltojen järjestämisessä ovat kyläyhdistykset, Pyhäjärven suojeluyhdistys ja Pyhäjärven suojeluohjelma.
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Kuva 13. Vesiluonnosta kertova näyttelyosio pystytettiin Luontokapinetin tiloihin kesällä 2018.

Hanke-esityksiä




Pyritään kohottamaan joen ja jokirantojen arvoa niin yläneläisten kuin kesäasukkaiden silmissä järjestämällä yhteistä toimintaa liittyen jokeen ja vesien
suojeluun.
Lisätään tiedottamista jokivarren luonnosta (linnut, kalat, kasvit, nisäkkäät).
Järjestetään luontoiltoja liittyen esim. vesieliöihin, lintuihin, nisäkkäisiin, vesiensuojeluun, jokivarren historiaan ja perinnemaisemiin.
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Melontareitit Yläneenjoessa

Yläneenjoella on kauniita melontareittejä. Joen melontareittejä on kartoitettu useampaan otteeseen ja tässä on hyödynnetty olemassa olevia melontareittikartoituksia, kyläiltojen melontakokemuksia ja melontaharrastajien kommentteja. Yläneenjoessa on pääasiassa kaksi erillistä hyvää melontakokonaisuutta, jotka ovat melottavia veden korkeudesta riippumatta. Ensimmäinen on Korkeakoskelta, Lystmettästä, Kuralan kartanotilalle ja toinen on kirkonkylästä Yläneenjoen jokisuulle. Näiden lisäksi on mahdollista korkean veden aikaan meloa Keihäskoskelta Tourulaan
ja edelleen Korkeakoskelle, mutta Tourula-Korkeakoski -väli vaatii varovaisuutta ja
reitti on osittain pusikoitunut.
Keihäskosken ja Tourulan välinen osuus on hyvin melottavissa. Rannat ovat loivia
ja paikkoja rantautumiseen löytyy. Pramilan kohdalla on pieni koski, jossa matalan
veden aikaan on rantauduttava ja kannettava kanoottia n. 30 metrin matka. Rantautuminen on mahdollista kosken molemmilla rannoilla.
Tourulan sillan kohdalta taitava meloja pääsee melomalla, jos vettä on riittävästi.
Muussa tapauksessa sillan kohdalla pitää kantaa noin sata metriä pitkä koskiosuus. Rantautua voi kosken vasemmalta puolelta.
Tourulasta melomista voi jatkaa metsästysmajalle. Tämä osuus on mahdollista
meloa, jos vettä on riittävästi. Tourulan altaan jälkeen tulee eteen vanha myllyn
pato. Pato tulee kiertää ja se onnistuu oikean rannan kautta. Kannettavaa tulee
noin 200 metriä ja reitti kulkee piha-alueen kautta. Onkin suositeltavaa ottaa yhteyttä asukkaisiin, kun suunnitellaan melontaa tätä reittiä pitkin.
Orrelan kohdalla on myös pieni koski, josta voi laskea, jos vettä on riittävästi.
Muussa tapauksessa pitää kantaa noin sadan metrin matka huvilan pihan kautta.
Orrelan ja metsästysmajan välisellä osuudella on kaatuneita puita tasaisin välein
useita kymmeniä, joten reitti ei ole helppo meloa varsinkaan vähäisen veden aikaan. Hyötiönkoskelle tultaessa kanoottia on uitettava, koska rannat eivät sovellu
kantamiseen.
Metsästysmajan jälkeen reitti jatkuu Alajoen koskelle. Tämä pätkä on hyvä meloa
ja vedessä ei juuri ole esteitä. Rantautua voi missä vain, sillä penkat ovat loivat.
Varsinaisesti Alajoen kosken kohdalla on rantauduttava oikealle puolelle ennen
siltaa ja kannettava noin 300 metrin matka. Tässä kohdin pitää kiertää tietä pitkin.
Alajoen kosken kierrettyä pääsee melomaan aina Himolankoskelle saakka.
Jos Himolan koskesta haluaa jatkaa matkaa, tulee rantautua oikealle rannalle ennen patoa ja kannettava noin 200 metriä, jonka jälkeen melko pian tulee pikkukoski, jossa on uitettava kanoottia vasenta reunaa pitkin noin 500 metriä.
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Kuva 14. Yläneenjoella on kauniita melontareittejä

Uusikartano – Yläneen keskusta
Korkeakoskelta, Lystmettästä, pääsee melomaan hyvää reittiä pitkin Kuralan kartanotilalle saakka. Käytännössä meloa voi vielä vähän edemmäs, mutta sopivia
rantautumispaikkoja ei enää ole. Vanhakartanon kosken ranta-alueet ovat yksityisomistuksessa ja niille rantautuminen on kielletty.
Yläneen keskusta – Pyhäjärvi
Yläneen keskustasta Laituritien päästä löytyy kunnan omistama venelaituri. Sinne
on talkoilla rakennettu myös kanoottilaituri, mistä on hyvä lähteä melomaan. Venelaiturin eteläpäässä keskellä jokea on iso kivi, mitä pitää varoa. Lisäksi Hinnerjoentien sillasta noin 150 metriä alajuoksulle joen itärannalla on varottava Rauhalan
karia. Melontaosuus Yläneen keskustasta Yläneenjoen suulle on hyvä, rannat ovat
loivia ja rantautumismahdollisuuksia on. Yläneenjoen luusua on matala ja siellä
pääsee rantautumaan.
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Yläneenjoen kalasto

Yläneenjoen kalastoa ja sen kalataloudellisia edellytyksiä on tutkittu sähkökoekalastuksilla ja kalataloudellisissa inventoinneissa 1990-luvulta alkaen. Yläneenjoesta tai sen sivu-uomista on sähkökoekalastuksissa tavattu ainakin seuraavia
kalalajeja ahven, hauki, särki, kivisimppu, made, kiiski, lahna, salakka, pikkunahkiainen ja kymmenpiikki (Kuva 15) (Vaarala 2008, Aaltonen 2010, Kivinen 2017).
Jokeen on istutettu taimenta, mutta sen luontaisesta lisääntymisestä joessa ei ole
saatu merkkejä. Joessa esiintyy istutettuna lajina myös täplärapua. Vuonna 2016
toteutettujen koeravustusten perusteella Vanhakartanon koskessa esiintyvää täplärapukantaa voidaan pitää kohtalaisena (Kivinen 2017). Suullisen tiedon mukaan
täplärapua on havaittu ja pyydetty 2000-luvulla myös joen ylemmissä osissa, esimerkiksi Hyötiönkoskessa.

Kuva 15. Kivisimppu

Joen kalataloudellinen virkistysarvo on muodostunut tyypillisten järvikalalajien ahvenen, särjen, hauen ja lahnan ympärille. Kalastus painottuu keväälle, jolloin Pyhäjärvestä nousee jokeen lahnaa, ahventa ja haukea (Vaarala 2009). Saalismääristä ei ole olemassa tilastoja, mutta määrät lienevät vähäisiä. Kaupallista kalastusta joella ei harjoiteta.
Rannalle-hankkeessa toteutettiin sähkökoekalastukset ja kalataloudelliset inventoinnit kesällä 2017 kolmessa pääuoman koskipaikassa: Vanhakartanonkoskessa,
Korkiakoskessa ja Hyötiönkoskessa (Forsman & Anttila 2018). Sähkökoekalastuksista on laadittu erillinen raportti. Yläneenjoelle 2000-luvulla ja myöhemmin tehdyissä kalataloudellisissa selvityksissä on saatu yhteneviä havaintoja siitä, että kalalajisto ja -biomassa vähenevät pääuomassa odotettua enemmän siirryttäessä
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joen alajuoksulta keski- ja yläosiin. Osa koskikohteista Yläneenjoen pääuoman
keskiosissa on kohtalaisen monipuolisia pohjanmuotojen ja kiviainesten osalta ja
ne voisivat näiltä osin ylläpitää nykyistä monipuolisempaa kalastoa (Kuva 16). Vaikuttaisi siltä, ajoittain heikko vedenlaatu olisi merkittävin kalaston elinmahdollisuuksia rajoittava tekijä.

Kuva 16. Hyötiönkoski on luonnontilaisenkaltainen koskipaikka kuusivaltaisen sekametsän keskellä.

Vedenlaadun tarkkailuun joen pääuomassa tulisi kohdentaa enemmän resursseja,
jotta voitaisiin ymmärtää kalastoon vaikuttavat tekijät paremmin ja kartoittaa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi. Kalaston kannalta olisi tärkeä panostaa nykyisin seurattavien parametrien lisäksi myös joen pH:n jatkuvaan tarkkailuun, jotta sen mahdolliset lyhytaikaiset heilahtelut saataisiin tietoon. Yläneenjoki on haasteellinen elinympäristö virtaavan veden kalalajeille myös virtaamien
äärevyyden vuoksi, kuivina kesinä virtaamat joessa jäävät hyvin pieneksi. Jokeen
ei juurikaan purkaudu pohjavesiä, jotka lisäisivät virtaamia sateettomina kausina
tai alentaisivat veden lämpötilaa lämpiminä kesinä. Joen kalasto täydentyy alajuoksulla Pyhäjärvestä vaeltavista järvikaloista, mutta Vanhakartanonkosken pato
toimii nousuesteenä joen ylempiin osiin (Kuva 17). Seuraava nousueste on Himolankosken silta.
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Kuva 17. Yläneenjoen pääuomassa on 7 koskipaikkaa.

Yläneenjokeen laskevista sivu-uomista Lietsanojan on arvioitu alueena täyttävän
jopa taimenen habitaattivaatimukset (Aaltonen 2010). Lietsanojassa 1998 suoritetuissa koekalastuksissa saatiin saaliiksi kivisimppuja ja pikkunahkiaisia, jotka ovat
tyypillisiä virtavesilajeja (Lounais-Suomen kalastusalue 1998). Tämän jälkeen
(2010 & 2016) alueelle kohdennetuissa sähkökoekalastuksissa ei ole tavattu saalista. Vaikuttaisi siltä, että Lietsanojassa ainakin yhtenä rajoittavana tekijänä vaateliaampien lajien jatkuvan menestymisen kannalta on veden riittävyys vähäsateisina jaksoina.
Yläneenjoen kalataloudellisen kehittämisen suunnittelussa tulisi lähteä liikkeelle
realististen tavoitteiden asettamisesta. Mitä odotuksia joen kehittämiseen kohdistuu? Ollaanko tyytyväisiä järvikalaelämyksiä tuottavaan virtavesiympäristöön.

Tiesitkö?
Kalastus oli yläneläisille pieni mutta tärkeä lisäelinkeino. Yläneellä juuri jokikalastus oli arvossaan 1800-luvun jälkipuoliskolla. Eräät Yläneenkartanon torpparit
saivat merkittävän osan tuloistaan juuri kalastuksesta 1800-luvulla. Joesta pyydettiin erityisesti hyviä ja suuria lahnoja, jotka myytiin suolattuna. ’Viime yönä
saatiin Vanhakartanon koskesta noin 30 kiloa lahnaa. Tulkaa vaan sitä maistamaan, sillä muistatte, että ne maistuu kuin rusinat ja vielä paremmalta…’ (taloustirehtööri Björni kirjeessään tyttärelleen 13.6.1915). Muistitiedon mukaan
joen suurin lahna oli aikoinaan painanut 6,2 kiloa. Kaloja kuljetettiin Yläneeltä
Turkuun tai Auran asemalle, josta ne matkasivat aina Helsinkiin asti.
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Vesiensuojelu Yläneenjoen valuma-alueella

8.1

Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä

Yläneenjoen vesiensuojelutoimien perustana on Suomen EU-jäsenyyden aikana
ollut maatalouden ympäristötukijärjestelmä, joka on tällä ohjelmakaudella nimetty
ympäristökorvausjärjestelmäksi. Nykyinen ohjelmakausi on voimassa 2014–2020.
Viljelijöillä on mahdollisuus saada tilakohtaista neuvontaa ja apua esimerkiksi erilaisten tukimahdollisuuksien läpikäyntiin ja ympäristötoimenpiteiden suunnitteluun
ja tarkentamiseen. Tällä hetkellä pääosa toimenpiteistä on sisällytetty kerran ohjelmakaudessa tehtävään ympäristösitoumukseen, jolloin vain muutamista toimenpiteitä tehdään erillisiä sopimuksia.
Ympäristösitoumuksen tehneiden tilojen on noudatettava ympäristökorvauksen
vähimmäisvaatimuksia, joihin kuuluu mm. enimmäislannoitusmäärien noudattaminen ja koko tilan toimenpiteenä ravinteiden tasapainoinen käyttö. Käytännön toimia ovat viljavuustutkimukset, viljelysuunnittelu, lohkokohtaiset muistiinpanot, koulutuspäivä, peltomaan laatutesti ja suojakaistat.
Tämän lisäksi toteutetaan valinnaisia lohkokohtaisia toimenpiteitä, kuten valumavesien hallinta, lietelannan sijoittaminen, ympäristönhoitonurmet, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, peltoluonnon monimuotoisuus, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, sekä puutarhakasveilla orgaanisen katteen ja vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien käyttö. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi inventoitujen perinnebiotooppien hoidosta on mahdollista saada korotettua korvausta.
Ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteiden lisäksi viljelijöiden on mahdollista
saada ei-tuotannollisia investointitukia kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten aitaukseen ja alkuraivaukseen. Kosteikkojen hoidosta, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta, kurki-, hanhija joutsenpelloista, alkuperäisrotujen kasvatuksesta, sekä geenipankkisäilytyksestä tehdään erilliset sopimukset. Lannan käsittelyyn, prosessointiin ja varastointiin liittyviä investointeja voidaan rahoittaa myös tuotantoa tukevien investointitukien kautta.
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8.2

Vesiensuojelutoimenpiteitä

Kuva 18. Yläneenjoen valuma-alukarttaan on merkitty vesiensuojelutoimenpiteitä

8.2.1

Viljelymenetelmät

Erilaisin viljelyteknisin keinoin voidaan pienentää pelloilta vesistöihin tulevaa ravinnekuormitusta. Kevennettyjen muokkausmenetelmien tarkoituksena on jättää peltoon kasvipeite talven ajaksi, jotta eroosio ja ravinnehuuhtoumat pelloilta pienenisivät. Pyhäjärven valuma-alueella merkittävässä asemassa oleva suorakylvö on
yksi tapa pitää pellot kasvipeitteisenä talvien yli. Suorakylvössä maata ei muokata,
vaan kasvusto perustetaan edellisen kasvuston sänkeen. Muokkaamalla suorakylvössä olevat pellot muutaman vuoden välein voidaan ehkäistä fosforin rikastumista
pintamaahan ja näin ehkäistä liukoisen fosforin päätymistä vesistöihin. Kevätkyntö
eli kyntämisen siirtäminen syksystä kevääseen vähentää eroosiota huomattavasti.
Myös syysviljojen viljely vähentää ravinteiden huuhtoutumista pelloilta vesistöihin.
Kerääjäkasvusto voidaan perustaa satokasvin alle tai se voidaan kylvää sadonkorjuun jälkeen. Kerääjäkasvit suojaavat maan pintaa eroosiolta ja ottavat talteen ylimääräisiä ravinteita. Lisäksi fotosynteesin maksimointi aitoa kasvipeitteisyysaikaa
lisäämällä edesauttaa hiilen sitomista peltomaahan. Vesiensuojelun kannalta on
tärkeää, että lannoitus suunnitellaan kasvien ravinnetarpeiden mukaisesti. Oikean
lannoitteen ja lannoitemäärän käyttö oikeaan aikaan oikeassa muodossa on myös
viljelijän kannalta taloudellista. Ympäristökorvauksen saamiseksi viljelijän on myös
tehtävä viljavuustutkimus pelloista vähintään viiden vuoden välein.
8.2.2

Piennar, suojakaista ja -vyöhyke

Jokien ja ojien varrelle jätettävät pientareet, suojakaistat ja -vyöhykkeet estävät
tehokkaasti maa-aineksen ja ravinteiden huuhtoutumista pellolta. Ne vähentävät
vesien rehevöitymistä ja rantojen liettymistä, lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja
elävöittävät maisemaa.
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Maatalouden perustuen piirissä olevien viljelijöiden on jätettävä kasvipeitteinen
piennar tai suojakaista viljelyssä olevan pellon ja valtaojan tai vesistön väliin. Piennar on vähintään yhden metrin ja enintään kolmen metrin levyinen nurmikasvivaltainen kaista peltolohkon ja vesistön tai valtaojan välissä. Suojakaista on piennarta
hieman leveämpi monivuotisen kasvin peittämä alue ja sen tulee olla vähintään
kolmen metrin levyinen. Suojakaista voi olla enintään 10 metrin levyinen. Piennarta
ja suojakaistaa ei saa muokata, lannoittaa eikä käsitellä kasvinsuojeluaineilla.
Maatalouden ympäristötuen erityistukirahoituksella pyritään saamaan jyrkästi vesistöön viettäville tai toistuvasti tulvan alle jääville peltolohkoille suojavyöhykkeet.
Suojavyöhykkeet voivat olla maastonmuodot huomioon ottaen eri levyisiä (keskimäärin 15 metriä), monivuotisen kasvillisuuden peittämiä, hoidettuja alueita pellon
ja vesistön rajalla. Lannoittaminen, torjunta-aineiden käyttö ja muut vuotuiset viljelytoimenpiteet päättyvät suojavyöhykkeeksi perustettavalla pellolla. Suojavyöhykkeitä pitää hoitaa niittämällä ja korjaamalla niittojäte pois, tai laiduntamalla.
Yläneenjoen valuma-alueella on maatalouden erityistuella perustettuja suojavyöhykkeitä useissa kohteissa.
8.2.3

Salaojitus ja säätösalaojitus

Suuri osa pelloilta vesistöihin tulevasta ravinnekuormituksesta johtuu siitä, että pellon ojitus ei toimi kunnolla tai peltomaan rakenne ei ole kunnossa. Tällöin pintavalunta lisääntyy ja ravinteita karkaa valumavesien mukana vesistöön. Salaoja on
maan alle asennettu rei'itetty muoviputki. Salaojia käytetään peltojen kuivaamiseen. Vesi ohjautuu peltomaasta rei’itettyyn salaojaputkeen ja virtaa putkea pitkin
joko salaojakaivoon tai avo-ojaan. Hyvin toimiva salaojitus parantaa maan rakennetta ja tehostaa kasvien ravinteiden hyväksikäyttöä, jolloin ravinteiden huuhtoutuminen ojiin vähenee. Salaojitus on Yläneenjoen valuma-alueella yleisesti käytössä.
Säätösalaojituksen tarkoituksena on tasoittaa pellon vesitaloutta sekä vähentää
kastelutarvetta ja pelloilta tapahtuvaa veden poisvirtausta. Menetelmän periaatteena on pitää säätöjärjestelmän avulla pohjaveden taso niin ylhäällä, kuin se viljelyn kannalta on mahdollista. Tällöin salaojaverkosto on kokonaan vedenalaisena.
Säätösalaojituksella vähennetään vesistöihin kulkeutuvien ravinteiden määrää
sekä tasataan ja vähennetään valumahuippuja. Säätösalaojitusta on käytetty
muun muassa Peräsuonojan ja Oripään Myllyojan valuma-alueiden pelloilla.
1990-luvulla Pyhäjärven valuma-alueella pelloilta tulevaa pintavaluntaa pyrittiin ehkäisemään rakentamalla pellon ja suojakaistan välille kalkkisuodinojia tai pahimmille pintavaluntapaikoille kalkkisuodinalueita. Kalkkisuodinoja on salaoja, jonka
kaivannon täyttömaahan on sekoitettu poltettua kalkkia. Kalkkiseoksen ansiosta
ojakaivannon vedenläpäisevyys parantuu ja valumavedet suodattuvat rakenteen
läpi, jolloin veden mukana liikkuvaa fosforia sitoutuu ojakaivantoon. Erään tutkimuksen mukaan kalkkisuodinojaan jäi noin 40 % tulevasta fosforista (Kirkkala &
Ventelä 2002). Kalkkisuodinojitus vähentää myös happamien maiden valumavesien happamuutta. Kalkkisuodinojien toimivuutta ei ole seurattu 2000-luvulla, eivätkä ne todennäköisesti ole enää toimivia.
8.2.4

Peltomaan kasvukunto

Hyvä maan kasvukunto on perusta kannattavalle maanviljelylle ja sillä voidaan
edistää myös vesistöjen hyvinvointia. Hyväkuntoinen maa tuottaa korkeita satoja
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ja päästää vähemmän ravinteita sekä kiintoainesta pellon ulkopuolelle. Maan kasvukunto koostuu fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista ominaisuuksista. Fysikaalisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi rakenne ja vesitalous. Hyvärakenteisessa
maassa on sopiva ja kestävä mururakenne ja riittävästi oikean kokoisia huokosia,
jotta maa pystyy pidättämään vettä kasveja varten. Toisaalta hyvärakenteisesta
maasta ylimääräinen vesi pääsee valumaan pois salaojia pitkin. Isompia halkeamia pitkin kasvin juuret pääsevät kasvamaan laajemmalle alueelle ja hyödyntämään maan kasvupotentiaalia paremmin. Hyvä rakenne on tärkeää myös peltomaan kaasutalouden kannalta. Tiivistyneessä maassa kaasujenvaihto on heikentynyt ja hapettomissa olosuhteissa maan eliöstö voi huonosti. Maan rakennetta
voidaan korjata esimerkiksi syväjuurisilla kasveilla ja jankkuroimalla. Maan vesitaloutta voidaan parantaa mm. huolehtimalla ojituksen toimivuudesta. Salaojien laskuaukkojen sekä kaivojen tarkastuksista on hyvä aloittaa. Uusinta- ja täydennysojitus ovat usein vasta viimeiset keinot.
Jotta maa toimisi hyvin, on sen happamuuden ja ravinnetilan oltava kohdallaan.
Liian happamassa maassa esimerkiksi fosfori pidättyy maan hiukkaspinnoille ja on
huonosti kasvien käytettävissä. Maan happamuus vaikuttaa myös monien muiden
ravinteiden saatavuuteen. Toimivassa maassa hiukkaspinnoille pidättyneet ravinteet ovat oikeassa suhteessa. Kalkitsemalla oikealla määrällä oikean tyyppistä
kalkkivalmistetta voidaan nostaa maan pH:ta ja vaikuttaa ravinnesuhteisiin.
Maan orgaanisen aineksen määrä vaikuttaa positiivisesti muun muassa murukestävyyteen, vedenpidätyskykyyn sekä ravinnetalouteen. Orgaaninen aines on myös
ravintoa maan pieneliöstölle. Maan mikrobeilla, sienijuurilla ja muulla pieneliöstöllä
on merkittävä rooli hiilen ja ravinteiden kierrossa. Orgaaninen aines on monilla pelloilla myös suuri typen ja hiilen varasto. Runsasmultaisesta maasta voi potentiaalisesti vapautua kymmeniä kiloja typpeä kasvukauden aikana satokasvin käyttöön.
Maan multavuutta voidaan parantaa maksimoimalla kasvien kasvu. Fotosynteesin
seurauksena kasvit syöttävät hiiliyhdisteitä maan mikrobeille ja tätä kautta ne päätyvät kerryttämään maan hiilivarastoja. Hiilen sitominen peltomaahan vaikuttaa positiivisesti myös ilmastoon. Orgaanista ainesta voidaan lisätä peltoon maanparannusaineina.
8.2.5

Laskeutusaltaat ja kosteikot

Laskeutusaltaita ja kosteikkoja on perustettu useisiin Yläneenjoen sivu-uomiin valumavesien ravinteiden ja kiintoaineksen pidättämiseksi. Yksittäisten altaiden lisäksi Yläneenjoen valuma-alueelle on toteutettu laskeutusaltaan ja kosteikon yhdistelmiä. Tarkoituksena on virtaavan veden hidastumisen kautta pidättää altaisiin
veden kiintoaineita ja niihin sitoutuneita ravinteita. Laskeutusallas estää lähinnä
irtonaisten maahiukkasten pääsyn vesistöön vähentäen näin vesistön liettymistä
ja maahiukkasiin sitoutuneiden ravinteiden kulkeutumista. Kosteikkojen vesikasvit
puolestaan sitovat veteen liuenneita ravinteita itseensä. Näin estetään kiintoaineksen ja ravinteiden kulkeutuminen sivu-uomiin ja jokiin ja sitä kautta aina Pyhäjärveen asti. Laskeutusaltaiden ja kosteikkojen ravinteiden ja kiintoaineen poistotehokkuus vaihtelee johtuen muun muassa altaiden pinta-alasta ja kasvillisuuden
määrästä. Altaiden ja kosteikkojen pinta-alojen tulisi olla mieluiten 3–5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta, jotta ne toimisivat tehokkaasti. Vesiensuojelullisen hyödyn lisäksi altaat ja kosteikot elävöittävät maisemaa, lisäävät luonnon monimuotoisuutta runsastuneen kosteikkokasvillisuuden ja eläimistön kautta ja parantavat alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia. Altaiden vettä voidaan myös
käyttää kuivina aikoina kasteluun.
YLÄNEENJOKI – VIRKISTYSKÄYTTÖ JA VESIENSUOJELU

40

Kosteikkoja ja laskeutusaltaita on toteutettu maatalouden ympäristötukirahoituksella ja EU-hankerahoituksilla, joissa Pyhäjärven suojeluohjelma on ollut myös rahoittajana. Vanhoja toimenpiteitä on myös kunnostettu vuodesta 2005 lähtien.
8.2.6

Kotieläintuotanto

Kotieläintuotannossa ravinnepäästöjä aiheutuu muun muassa lantavarastojen
vuodoista, jaloittelutarhoista ja pesuvesistä. Isoimmille kotieläintiloille on haettava
ympäristölupa, jota myönnettäessä huomioidaan muun muassa päästöt vesistöihin
ja pohjavesiin.
Vesiensuojelun kannalta kotieläintiloilla on tärkeää lantatalouden säätely. Valtioneuvosto on antanut asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin
pääsyn rajoittamisesta. Tässä ns. nitraattiasetuksessa annetaan määräyksiä lannan ja virtsan varastoinnista ja lantaloiden koosta ja kielletään lannan talvilevitys.
Alueen kotieläintilojen lantavarastoja on mitoitettu asetuksen mukaisesti koko vuoden lantamääriä varten sekä varastoja on pyritty sijoittamaan vesiensuojelun kannalta parhaaseen mahdolliseen paikkaan.
Eläinten ulko- ja jaloittelutarhojen valumavedet sisältävät runsaasti ravinteita.
Myös perinteisiltä laitumilta huuhtoutuu ravinteita vesistöihin. Tarhat voivat olla
joko tiivispohjaisia, jolloin likavedet johdetaan keräilykaivoon, tai pehmeäpohjaisia,
jolloin jäteveden tulisi suodattua pohjan kuorikkeen ja soran kautta salaojiin. Vedet
tulisi jatkokäsitellä esimerkiksi maasuodattimessa tai pienpuhdistamossa.
Yläneenjoen valuma-alueella toteutettiin 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa karjapihojen kunnostuksia, joissa testattiin valumavesien johtamista erilaisiin suodattimiin.
Maitotiloilla maitohuoneiden jätevesien käsittely on erittäin tärkeää, koska maito
sisältää runsaasti eloperäistä ainesta, joka kuormittaa vesistöjä. Alueen maitotilallisille onkin annettu neuvontaa maitohuoneen jätevesiin liittyen ja tiloilla on tehostettu maitohuoneiden jätevesien puhdistamista.

8.2.7

Jätevesien puhdistaminen

Yläneen kirkonkylän viemäriverkoston rakentaminen aloitettiin vuonna 1972. Uudenkartanon kyläkeskuksen viemäröinti valmistui vuonna 1999 ja siirtoviemäri Uudestakartanosta kirkonkylään saatiin valmiiksi vuonna 2000. Myös Kalikan asuntoalue on viemäröity. Yläneen kunnan jätevesien puhdistamiseen tarkoitettu suopuhdistamo lopetti toimintansa vuonna 2002 ja kunnan viemäriverkoston vedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Säkylän jätevedenpuhdistamolle. Yläneen kirkonkylän
jätevedet johdettiin aikaisemmin Mynäjoen valuma-alueelle, ja pumppauksessa
sattuneiden häiriöiden takia jätevesiä joutui satunnaisesti myös Yläneenjoen suurimpaan sivu-uomaan, Saonjokeen. Vuonna 2009 on perustettu Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta, jonka avulla hoidetaan viemäröinti Tourulan, Keihäskosken,
Latvan, Makkarkosken ja Tanskilan kylissä. Osuuskunnan viemärin jätevedet johdetaan Yläne-Säkylä-siirtoviemärin kautta Säkylän jätevedenpuhdistamolle.
Vuoden 2004 alusta tuli voimaan asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetusta on tarkennettu ja muutettu vuosina 2011
ja 2017. Viimeisimmässä uudistuksessa asetuksesta vietiin suurin osa ympäristönsuojelulakiin. Jätevesilainsäädännön tavoitteena on vähentää talousjätevesien
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päästöjä ja sitä kautta ympäristön pilaantumista. Lainsäädäntö koskee vakituisia
ja vapaa-ajan asutuksen kiinteistöjä sekä maitohuoneiden vesiä ja kotitalouksien
jätevesiin rinnastettavia jätevesiä kuten majoituspalvelut ja matkailuyritykset. Viimeisimmän lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä säädettiin, että jätevesijärjestelmien uudistaminen koskee ensisijaisesti vesistöjen rannoilta sadan metrin etäisyydellä sijaitsevia kiinteistöjä sekä pohjavesialueilla sijaitsevia kiinteistöjä. Muut viemäröimättömillä alueilla sijaitsevat kiinteistöt velvoitetaan kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä lainsäädännön puhdistusvaatimusten mukaiseksi seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Käytännössä jätevesijärjestelmän uusiminen tarkoittaa
sitä, että pelkkä sakokaivokäsittely ei enää riitä, vaan sakokaivokäsittelyä on tehostettava esimerkiksi maaperäkäsittelyllä tai kiinteistön jätevedet tulee käsitellä
laitepuhdistamolla. Kantovesikiinteistöjä jätevesilainsäädännön puhdistusvaatimukset eivät koske, mutta tällöinkään jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön.
Vesiensuojelun kannalta paras vaihtoehto jätevesien käsittelemiseksi olisi kiinteistön liittyminen kunnalliseen viemäriverkkoon. Jos tämä ei ole mahdollista, kiinteistöjen tulee yksittäin tai yhdessä naapurien kanssa valita sopiva jätevesien puhdistusmenetelmä. Puhdistamismenetelmistä suosituimpia on maaperäkäsittely, joka
voidaan toteuttaa joko maahan imeytyksenä tai maasuodatuksena. Maahan imeytyksessä kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan sakokaivokäsittelyn jälkeen imeytyskenttään, jossa vesi puhdistuu suotautuessaan luonnollisten maakerrosten läpi.
Maasuodatuksessa jätevesi johdetaan imeytysputkissa suodatinhiekkakerroksen
läpi, ja puhdistunut jätevesi kerätään kokoomaputkilla ja johdetaan maastoon. Erilaiset pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitepaketteja, jotka puhdistavat jätevettä biologisesti ja/tai kemiallisesti. Jätevesi voidaan myös säilöä umpisäiliöön
ja kuljettaa tankkiautolla jätevedenpuhdistamolle. Kompostoivien kuivakäymälöiden käyttöä kannattaa suosia etenkin loma-asunnoissa.
Jätevesienkäsittelyä tehostamalla yksittäisen kiinteistön ravinnekuormitus saadaan kestävälle tasolle. Varsinkin ranta-alueilla se on yksittäisen kiinteistönomistajan käytössä olevista menetelmistä tehokkain keino suojella vesistöjä.

8.2.8

Metsätalouden vesistönsuojelutoimet

Metsätalouden toimista merkittävimpiä ravinne- ja kiintoainekuormitusta aiheuttavia tekijöitä ovat hakkuut ja niissä toteutettavat maan muokkaukset, lannoitus, kunnostusojitus ja kantojen poisto. Maan muokkaus, kuten ojitus-mätästys ja ojitukset,
lisäävät merkittävästi kuormitusriskiä ja muuttavat metsäisten alueiden hydrologiaa. Muokkausten ja ojitusten seurauksena valumavedet kulkevat nopeasti ojiin
ja jokiin, aiheuttaen ravinne- ja kiintoainekuormituksen lisäksi tulvariskejä.
Merkittävä osa metsätalouden aiheuttamasta ravinnekuormituksesta saataisiin pysäytettyä käytettävillä vesiensuojelumenetelmillä, kuten oja- ja perkauskatkoilla,
laskeutusaltailla, kosteikoilla ja pintavalutuskentillä. Putkipadoilla pystytään ravinnekuormituksen vähentämisen lisäksi pidättämään valumavesiä valuma-alueella
ja näin ehkäisemään tulvia. Hakkuiden ja maanpinnan käsittelyn sekä lannoitusten
aiheuttamia kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumia voidaan vähentää myös suojavyöhykkeillä, joita jätetään toimenpidealueen ja vesistön väliin.
Pyhäjärven valuma-alueen metsäojien varsille on rakennettu erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä useissa kymmenissä hankkeissa. Vesiensuojelutoimenpiteet suun-
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nitellaan ja toteutetaan yleensä metsätalouden toimien yhteydessä. Viimeisen vuosikymmenen aikana monet kansalliset ja paikalliset tahot ovat panostaneet metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen ja tutkimukseen.
8.2.9

Turvetuotanto

Turvetuotannon osuus Suomen vesistöjen fosforikuormituksesta on puoli prosenttia. Typpikuormituksesta alle prosentti on peräisin turvetuotannosta. Turvetuotannon osuus ravinnekuormituksesta valtakunnallisesti on hyvin pieni, mutta sillä voi
olla suurikin paikallinen vaikutus vesistöjen tilaan.
Turvemaiden ojituksilla on vaikutuksia suon hydrologiaan. Ojitus aiheuttaa suon
pohjaveden pinnan laskun. Pintavirtaus vähenee ja vesi ohjautuu nopeasti turvesuon kuivatusojiin ja valumavedet kulkeutuvat nopeasti alapuolisiin ojiin, jokiin ja
vesistöihin. Turvetuotantoalueilta huuhtoutuu vesistöihin ravinteita, kiintoainetta,
humusta ja rautaa. Turvetuotannon kuormitus on suurimmillaan suurten virtaamien
aikaan, samalla tavalla kuin maa- ja metsätalouden kuormituksessa. Varsinkin talviaikaiset sateet ja märkyys aiheuttavat ongelmia turvetuotannon vesiensuojelussa.
Turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteitä ovat lietesyvennykset, lietteenpidättimet, laskeutusaltaat, kosteikot, pintavalutuskentät, virtaamansäädöt ja veden kemialliset käsittelyt. Yläneenjoen valuma-alueella on kolme ympäristöluvan vaativaa
turvetuotantoaluetta. Rietolanrahka sijaitsee Kreivilänojan valuma-alueella, Levonsuon turvetuotantoalue laskee vetensä Kärrilänojan ja Myllyojan kautta Yläneenjokeen ja Isosuon alueen vedet laskevat Tourulanojan kautta Yläneenjokeen.
Uusien ympäristölupien mukaan turvetuotantoalueiden vesien puhdistamiseen tulee käyttää lietesyvennyksien, lietteenpidättimien, laskeutusaltaiden ja kosteikkojen lisäksi pintavalutuskenttiä. Tuotantoalueilla, joissa ei ole mahdollista toteuttaa
pintavalutuskenttää käytetään myös veden kemiallista käsittelyä vesiensuojelumenetelmänä.
8.3

Yläneenjoen vedenlaatu

Varsinais-Suomen ELY-keskus (entinen Turun vesi- ja ympäristöpiiri ja LounaisSuomen ympäristökeskus) on tutkinut Yläneenjoen vedenlaatua jo vuodesta 1963
lähtien. Säännöllinen seuranta aloitettiin 1980 ja 1990-luvun alussa aloitettiin jokiveden laadun tehostettu tarkkailu. Vesinäytteistä analysoidaan monia fysikaalisia
ja kemiallisia ominaisuuksia. Ravinteista määritetään vesistöjen rehevöitymisessä
keskeisten typen ja fosforin pitoisuudet. Joessa on vedenlaadun ja virtaaman automaattinen mittari Vanhankartanon kohdalla, josta voi seurata Yläneenjoen vedenlaatu- ja virtaamatietoja lähes reaaliaikaisesti http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/vesimittari/
Yläneenjoen fosforikuormitus muodostaa noin puolet Pyhäjärveen tulevasta fosforista. Seuranta-aineiston mukaan Pyhäjärveen Yläneenjoesta tuleva kokonaisfosforikuormitus on laskenut 2000-luvulla, vaikka vaihtelu on suurta ja mukaan mahtuu myös kaikkien aikojen suurin kuormitusvuosi 2008. Kuormituksen ajoitus on
muuttunut 1990-luvulta alkaen niin, että entistä suurempi osuus kuormituksesta
tulee syksy- tai talvikuukausina. Sama trendi on nähtävissä myös typpi- ja kiintoainekuormituksessa.
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Kuva 19. Yläneenjoen kokonaisfosforikuormitus sekä virtaama vuosina 1980–2018.

Kuva 20. Yläneenjoen kokonaistyppikuormitus sekä virtaama vuosina 1980–2018.
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Kuva 21. Yläneenjoen kiintoainekuormitus vuosina 1980–2018.

8.4

Yläneenjokeen laskevien sivu-uomien veden laatu ja
toteutetut vesiensuojelutoimet

8.4.1

Vedenlaadun tarkkailu ja sivu-uomien vertailu

Yläneenjoen sivu-uomien seurantaa on tehty 1990-luvun alusta, jolloin silloinen
Turun vesi- ja ympäristöpiiri (myöh. Lounais-Suomen ympäristökeskus) aloitti tehostetun Yläneenjoen vedenlaadun tarkkailun. Tuolloin aloitettuun viranomaisten
seurantaan kuului kolmentoista Yläneenjokeen laskevan sivu-uoman kiintoaine- ja
ravinnepitoisuuksien tarkkailu vesinäyttein ja lisäksi seurantaan sisältyi joidenkin
Yläneenjoen valuma-alueelle rakennettujen vesiensuojelutoimenpiteiden, kuten
kosteikkojen, laskeutusaltaiden ja suodattimien toimivuustarkkailu. Viranomaisseurantaverkkoa harvennettiin 2000-luvulla ja nykyään hallinnon vakioseurantaan
kuuluu ainoastaan Yläneenjoen päähaaran seurantapiste.
Pyhäjärvi-instituutti on jatkanut Yläneenjoen sivu-uomien vedenlaadun tarkkailua
eri hankkeissa 2000-luvun lopulta lähtien. Vuonna 2012 ojavesien kiintoainepitoisuuden ja ravinteisuuden monitorointi laajennettiin kattamaan aiemmin ympäristöviranomaisten seurannassa olleet Yläneenjoen sivuhaarat ja lisäksi joen yläosaan
Oripään puolella laskeva Haanoja (Kuvat 19–21). Valuma-alueen seurannassa Pyhäjärvi-instituutin ottamat vesinäytteet ovat painottuneet kasvukaudelle, vaikka
näytteitä onkin pyritty ottamaan myös kevättulvan aikaan ja syyssateiden kaudella.
Vesinäytteiden määrä ja näytteiden analyysien laajuus on vuosittain jonkin verran
vaihdellut käytettävissä olevien resurssien mukaan.
Uomavertailun tuloksissa esitetään uusimman viisivuotisseurantajakson 2012–
2016 keskiarvo, sekä erillisenä käynnissä olevan viisivuotisjakson alun eli vuosien
2017–2018 keskiarvo. Lisäksi esitetään kustakin uomasta vedenlaadun kehitys ainepitoisuuksien vuosikeskiarvoina.
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Kuva 22. Yläneenjoen sivu-uomien sijainti ja valuma-alueet.

Taulukko 1. Perustietoja vedenlaadun seurantaan sisältyneistä Yläneenjoen sivu-uomista.

uoma

Vuotavanoja
Liinoja
Haanoja
Peräsuonoja
Myllyoja, Oripää
Tourulanoja
Kiimassuonoja
Vehmasoja
Kreivilänoja
Imponoja
Kärrilänoja
Lietsanoja
Myllyoja, Yläne
Saonjoki

valumaaluetunnus
34.045
34.045
34.045
34.048
34.047
34.046
34.043
34.043
34.049
34.042
34.042
34.042
34.041
34.041

sijainti

Yläneenjoen yläosa
"
"
"
"
Yläneenjoen keskiosa
"
"
"
Yläneenjoen alaosa
"
"
"
"

valumaalueen
koko km2
13,03
6,62
2,25
20,55
24,81
12,33
6,10
6,27
23,63
3,34
8,230
11,23
5,190
26,26

valumaalueen
pelto-%
36,7
61,4
42,4
27,4
38,0
17,4
20,5
18,0
29,1
5,6
8,9
3,8
13,2
17,3

Aiemmissa, 1990- ja 2000-lukujen seuranta-aineistoista julkaistuissa Yläneenjoen
tilan selvityksissä (Kuusela & Savola 2000; Koivunen 2004) Yläneenjoen yläosan
uomissa veden kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet ovat olleet korkeampia kuin keskija alaosan sivu-uomissa. Uusimman aineiston mukaan yläosan uomista Liinojassa
kiintoaineen ja kokonaisfosforin pitoisuudet ovat kuitenkin laskeneet joen keskiosan uomien tasolle (kuva 23; uomat järjestyksessä joen alajuoksulta lähtien).
Myös Oripään Myllyojassa kiintoainepitoisuus on alentunut lähelle keskiosan ojien
pitoisuuksia (kuva 23). Typpipitoisuuden suhteen Yläneenjoen yläosan uomat ovat
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edelleen hieman ravinteikkaampia kuin keski- ja alaosan uomat. Uomien kokonaisfosforin pitoisuuksissa ei ole selvää uoman sijainnin perusteella tehtävää eroa,
mutta liukoisen fosfaattifosforin taso näyttää olevan hieman korkeampi yläosan uomissa (Kuva 23), joissa myös 2017–2018 keskiarvo on korkeampi kuin edeltävän
viisivuotiskauden keskiarvo. Aiempien selvitysten näytteenotto ei ole sisältänyt
Haanojaa, jossa vuosien 2012–2018 kerätyn aineiston mukaan on sivu-uomista
selvästi korkeimmat kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet: kiintoaineen ja kokonaistypen keskimääräinen pitoisuus on kaksin-kolminkertainen ja fosfori-pitoisuus yli
kymmenkertainen muihin sivu-uomiin nähden. Lisäksi Haanojalla 2017–2018 keskiarvo ravinnepitoisuuksissa on selvästi suurempi kuin aiemman viisivuotiskauden
keskiarvo.
Ojien kautta kulkeutuvan kuormituksen määrään vaikuttavat ainepitoisuuden lisäksi uoman virtaama ja valuma-alueen koko. Yläneenjoen sivu-uomat ovat valuma-alueiltaan hyvin erikokoisia ja virtaama vaihtelee sekä vuodenajoittain että
ojien välillä. Suurimmat virtaamat ajoittuvat keväthuipun lisäksi yleensä loppusyksyyn ja leutoina vuosina myös alkuvuoteen. Tarkastelujaksolla 2012–2018 Pyhäjärvi-instituutin tekemän vesinäytteenoton ajoittuminen ja näytteiden määrä on
vaihdellut olosuhteiden mukaan. Vesinäytteenotto sivu-uomista on yleensä aloitettu huhti-toukokuussa ja se on jatkunut kasvukauden yli myöhäiseen syksyyn,
jopa marras-joulukuun vaihteeseen saakka. Sivu-uomien kuormitusvertailun perustana olevassa kuormituslaskennassa on siksi käytetty vuosittaisena virtaamaarvona huhti-marraskuun virtaamien keskiarvoa. Näin ollen talvisateiden, jotka joinakin vuosina voivat olla hyvinkin runsaita, aiheuttama ravinnehuuhtoutuma on jätetty arvioimatta. Käytetyt virtaamatiedot ovat laskennallisia ja perustuvat Suomen
ympäristökeskuksen Vesistömallijärjestelmän sisältämiin Yläneenjoen osavalumaalueiden valuntatietoihin.
Virtaama huomioon ottaen Yläneenjokea kuormittavat kiintoaineen osalta eniten
joen yläosan sivu-uomat: Vuotavanoja, Peräsuonoja, Oripään Myllyoja ja keskiosaan laskeva Kreivilänoja (Kuva 24). Näillä ojilla on pinta-alaltaan suurimpiin kuuluvat valuma-alueet (Saonjoen jälkeen; Taulukko 1. Perustietoja vedenlaadun seurantaan sisältyneistä Yläneenjoen sivu-uomista.) ja niillä suhteellisen suuret peltoalan osuudet. Kokonaistypen suhteen suurimmat kuormittajat määräytyvät suoraan valuma-alueen pinta-alan mukaisessa järjestyksessä. Valuma-alueeltaan
suurimman Saonjoen typpikuormitus on kuitenkin 2017–2018 kaudella laskenut
aiemman kauden keskiarvoon nähden. Kokonaisfosforin ja erityisesti liukoisen fosforin kuormituksen tarkastelu jakaa uomat kolmeen ryhmään: Saonjoki, Kreivilänoja, Oripään Myllyoja, Peräsuonoja, Haanoja ja mahdollisesti Vuotavanoja
muodostavat kuormitukseltaan ylemmän ryhmän ja Yläneen Myllyoja, Lietsanoja,
Kärrilänoja, Imponoja, Vehmasoja, Kiimassuonoja ja Liinoja alhaisen kuormitustason ryhmän (Kuva 24). On huomattava, että Vehmasojan ja Kiimassuonojan seurantajakso on huomattavasti muita lyhyempi, joten niiden kohdalla tulosta voi pitää
suuntaa-antavana. Haanojaa, Vuotavanojaa ja Lietsanojaa lukuun ottamatta uomien fosforikuormituksen ja valuma-alueen koon välillä on melko lineaarinen
suhde (Kuva 25).
Kun uomalle arvioitu kuormitus suhteutetaan valuma-alueen pinta-alaan, nousevat
Haanojan kiintoaine- ja ravinnevaluma (kg/vrk/km2) uomavertailun suurimmiksi. Lisäksi Haanojan vuosien 2017–2018 ravinnevaluman keskiarvo on huomattavasti
aiemman kauden keskiarvoa suurempi (Kuva 26). Vaikka Haanoja on virtaamaltaan vertailun pienin uoma, ovat veden kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet korkeita ja
koska valuma-alue on uomavertailun pienin, pinta-alakohtainen kuormitus on kor-
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kea. Tällä laskentamallilla alhaisimmat kuormitusarvot ovat Lietsanojalla, Kärrilänojalla ja Imponojalla, joille yhteistä on pieni peltopinta-alan osuus valuma-alueesta.
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Kuva 23. Yläneenjoen sivu-uomien vesinäytteiden kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet (kokonaistyppi, kokonais-fosfori, liukoinen fosfaattifosfori) vuosien 2012–2016 ja 2017–2018 keskiarvoina. Yläneen Myllyojan,
Vehmasojan, Kiimassuonojan ja Tourulanojan muista poikkeavat näytteenottovuodet on merkitty kuvaan.
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Kuva 24. Yläneenjoen sivu-uomien vesinäytteiden kiintoaine- ja ravinnekuormitus (ainevirtaama kg/vrk;
kokonaistyppi, kokonaisfosfori, liukoinen fosfaattifosfori) vuosien 2012–2016 ja 2017–2018 keskiarvoina.
Yläneen Myllyojan, Vehmasojan, Kiimassuonojan ja Tourulanojan muista poikkeavat näytteenottovuodet
on merkitty kuvaan.
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Kuva 25. Yläneenjoen sivu-uomien kokonaisfosforikuormitus (ainevirtaama kg/vrk, vuosien 2012–2016
keskiarvo) suhteessa valuma-alueen pinta-alaan.
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Kuva 26. Yläneenjoen sivu-uomien vesinäytteiden laskennallinen kiintoaine- ja ravinnekuormitus valumaalueen kokoon suhteutettuna (ainevaluma kg/vrk/km²; kokonaistyppi, kokonaisfosfori, liukoinen fosfaattifosfori) vuosien 2012–2016 ja 2017–2018 keskiarvoina. Yläneen Myllyojan, Vehmasojan, Kiimassuonojan
ja Tourulanojan muista poikkeavat näytteenottovuodet on merkitty kuvaan.

8.4.1.1

Yläosan sivu-uomat

Yläneenjoen yläosan sivu-uomia ovat Vuotavanoja Liinoja, Haanoja, Peräsuonoja
ja Oripään Myllyoja. Näiden valuma-alueet sijaitsevat suurimmaksi osaksi Oripään
kunnan ja osittain Loimaan kunnan alueella. Sivu-uomien alueella peltojen osuus
valuma-alueen pinta-alasta on lähes kolmanneksen tai suurempi ja vallitsevana
pintamaalajina valuma-alueilla on savi.
Yläneenjoen yläosan sivu-uomakohtaisissa vedenlaadun tarkasteluissa erottuu
ennen kaikkea vuosien välinen vaihtelu kiintoaine- ja ravinnepitoisuuskeskiarvoilla.
Selvää nousevaa tai vähenevää trendiä ei esiinny. Liinojan vuosien 2014–2015
näytteenotto ja Myllyojan 2015 näytteenotto ovat rajoittuneet kevät-kesäkauteen,
joten erityisesti kokonaistypen arvo näinä vuosina on todennäköisesti hieman liian
alhainen muihin verrattuna.
Vuotavanojassa veden kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet ovat alentuneet
jakson 2012–2018 aikana, Kokonaistypen pitoisuus on aluksi kohonnut kaksinkertaiseksi mutta sen jälkeen alentunut hieman jakson alkuun verrattuna. Kokonaisfosforin pitoisuus on tarkastelujakson aluksi lähes puolittunut, mutta sen jälkeen
suotuisa kehitys on tasaantunut. Liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus on jakson
alussa ollut laskusuunnassa, mutta vuosina 2016–2018 jälleen kohonnut hieman.
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Kuva 27. Vuotavanojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen
fosfaattifosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018.

Liinojassa kiintoaine- ja kokonaisravinnepitoisuudet ovat olleet alimmillaan vuonna
2014, mutta ainakin typen osalta 2014 alhainen lukema johtunee näytteenoton
ajoittumisesta. Kiintoainepitoisuudet ovat tämän jälkeen kaksin- ja jopa kolminkertaistuneet, jääden silti alhaisemmiksi kuin seurantajakson alussa. Kokonaistypen
pitoisuus oli korkeimmillaan vuonna 2016 ja uudelleen laskenut siitä alhaisemmaksi kuin seurantajakson alussa. Kokonaisfosforin pitoisuudet ovat keskimäärin
laskeneet seurantajakson alkuun verrattuna, vaikka vuoden 2014 jälkeen fosforipitoisuus onkin kohonnut. Liinojassa liukoisen fosforin pitoisuus laski vuoteen 2015
saakka, ja kohosi selvästi vuosina 2016–2017 ja aleni jälleen vuonna 2018.
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Kuva 28. Liinojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfaatti-fosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018.

Haanoja on virtaamaltaan ja valuma-alueeltaan vertailun pienin sivu-uoma, mutta
Haanojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet ovat huomattavasti korkeammat kuin
muiden sivu-uomien. Seurantajakson aikana pitoisuudet eivät ole kehittyneet suotuisaan suuntaan, vaan vuonna 2018 kokonaistypen, kokonaisfosforin ja liukoisen
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fosfaattifosforin pitoisuuskeskiarvo on seurantajakson korkein. Kiintoaineen pitoisuus oli alhaisimmillaan vuonna 2016, mutta on siitä kohonnut korkeammaksi kuin
seurantajakson alussa vuonna 2012.
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Kuva 29. Haanojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfaatti-fosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018.

Peräsuonoja kuuluu virtaamaltaan ja valuma-alueeltaan Yläneenjoen suurimpiin
sivu-uomiin. Peräsuonojalla kiintoainepitoisuus on keskimäärin laskenut seurantajakson aikana. Kokonaistypen pitoisuus on myös hieman laskenut, mutta liukoisen
fosforin pitoisuus hieman kohonnut seurantajakson alkuun verrattuna. Kokonaisfosforin pitoisuus on vaihdellut vuosittain ja vuoden 2018 arvo oli seurantajakson
toiseksi korkein.

YLÄNEENJOKI – VIRKISTYSKÄYTTÖ JA VESIENSUOJELU

59

Kuva 30. Peräsuonojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen
fosfaattifosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018.

Oripään Myllyoja on myös virtaamaltaan ja valuma-alueeltaan Yläneenjoen suurimpia sivu-uomia. Myllyojan veden kiintoainepitoisuus on hieman laskenut seurantajakson aikana. Kokonaistypen pitoisuus näyttää olevan viime vuosina lasku-
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suunnassa, mutta kokonaisfosforin ja liukoisen fosforin pitoisuuksissa ei ole näkyvissä suotuisaa kehitystä. Kokonaistypen vuoden 2015 alhaiseen lukemaan vaikuttanee näytteenoton ajoittuminen.
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Kuva 31. Oripään Myllyojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfaattifosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018.

8.4.1.2

Keskiosan sivu-uomat

Keskiosan sivu-uomiin kuuluvat Tourulanoja, Kiimassuonoja, Vehmasoja ja Kreivilänoja, joiden valuma-alueet sijaitsevat Pöytyän kunnan alueella. Sivu-uomista Kiimassuonoja ja Vehmasoja ovat virtaamaltaan ja valuma-alueiltaan pienehköjä uomia, joilla pellon osuus maa-alasta on viidenneksen luokkaa. Valuma-alueilla vallitsevia pintamaalajeja ovat kalliomaa ja savi. Kreivilänoja puolestaan on virtaamaltaan toiseksi suurin ja valuma-alue kooltaan kolmanneksi suurin Yläneenjoen seurantaan sisältyneistä uomista. Sen valuma-alueella peltopinta-ala kattaa lähes kolmanneksen valuma-alueen pinta-alasta. Kreivilänojan valuma-alueen vallitsevia
pintamaalajeja ovat kalliomaan lisäksi moreeni ja savi.
Tourulanoja on virtaaman ja valuma-alueen koon perusteella Yläneenjoen keskikokoinen sivu-uoma, jonka valuma-alueella pellon osuus on noin 18 %. Yleisimpinä pintamaalajeina on kalliomaa, moreeni ja turve. Tourulanojan vedenlaadun
seuranta-aineisto käsittää vain vuodet 2012–2014 eikä näin lyhyen jakson perusteella pystytä arvioimaan uoman kiintoaine- ja ravinnepitoisuuden kehityssuuntaa.
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Kuva 32. Tourulanojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen
fosfaattifosfori) vuosikeskiarvot 2012–2014.

Kiimassuonoja on virtaamaltaan ja valuma-alueeltaan pienehkö sivu-uoma. Kiimassuonojan vedenlaadun seuranta-aineisto sijoittuu aikavälille 2010–2014. Seurantajaksolla kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet olivat korkeimmillaan 2012,
mutta ovat selvästi alhaisemmat vuonna 2014. Myös liukoisen fosfaattifosforin pitoisuudessa on ollut myönteistä alenevaa trendiä.
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Kuva 33. Kiimassuonojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen
fosfaattifosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018.

Vehmasoja on niin ikään virtaamaltaan ja valuma-alueeltaan pienehkö sivu-uoma,
jonka vedenlaadun seuranta-aineisto sijoittuu aikavälille 2012–2015. Seurantajaksolla kiintoaine-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet olivat alimmillaan
2014, mutta viimeisenä vuonna hieman kohonneet aiemmasta. Vuonna 2015 näytteenottokausi päättyi jo kesällä, mikä saattaa vaikuttaa alentavasti vuosikeskiarvoon.
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Kuva 34. Vehmasojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfaattifosfori) vuosikeskiarvot 2012–2015.

Kreivilänoja kuuluu Yläneenjoen merkittäviin sivu-uomiin valuma-alueen koon, virtaaman ja kuormituksen suhteen. Kreivilänojassa kiintoaineen ja ravinteiden pitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan seurantajakson alussa. Ravinnepitoisuudet olivat alimmillaan 2015, mutta siihen vaikuttaa, että vuonna 2015 myös Kreivilänojalla
näytteenottokausi päättyi jo kesällä. Kokonaisfosforin ja liukoisen fosfaattifosforin
pitoisuudet näyttävät olevan hienoisessa nousussa ja kokonaistypen pitoisuus hieman alentunut.
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Kuva 35. Kreivilänojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen
fosfaattifosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018.

8.4.1.3

Alaosan sivu-uomat

Yläneenjoen alaosan sivu-uomia ovat Imponoja, Kärrilänoja, Lietsanoja, Yläneen
Myllyoja ja alimpana Saonjoki. Valuma-alueet sijaitsevat Pöytyän kunnan alueella
ja ovat pintamaalajeiltaan kallio-, moreeni-, hieta ja turvemaita. Imponoja on virtaa-
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maltaan ja valuma-alueeltaan toiseksi pienin seurannan uomista. Lietsanoja, Kärrilänoja, ja Myllyoja ovat seurannan keskikokoa tai sitä pienempiä ja Saonjoki valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan suurin Yläneenjoen sivu-uomista. Pellon osuus
maa-alasta vaihtelee alle neljästä prosentista (Lietsanoja) yli seitsemääntoista
(Saonjoki). Kaikkien uomien vuoden 2015 näytteenottokausi päättyi kesällä, joten
2015 kiintoaineen ja ravinteiden (erityisesti kokonaistyppi) vuosikeskiarvo saattaa
olla liian alhainen.
Pienialaiselta Imponojalta on käytettävissä 10 vuoden seurantajakson aineisto,
jonka aikana vedenlaadun kehitys on ollut aaltoliikettä. Imponojan seurantapiste
sijaitsee 1990-luvun puolivälissä rakennetun vesienhoidollisen kosteikon alavirran
puolella.
Imponojan kiintoaineen ja kokonaistypen pitoisuudet olivat nousussa seurantajakson alussa ja korkeimmillaan vuonna 2012. Kokonaistypen pitoisuus laski vuoteen
2015 saakka, mutta kohosi sen jälkeen taas jakson alkuvaiheen lukemiin. Kiintoainepitoisuus oli alimmillaan 2014 ja on sen jälkeen kohonnut jonkin verran; taso on
kuitenkin selvästi alhaisempi kuin seurantajakson alussa. Kokonaisfosforin ja liukoisen fosfaattifosforin pitoisuuksissa on esiintynyt huomattavaa vuosien välistä
vaihtelua, joka ei selity vuosittaisella virtaaman vaihtelulla. Seurantajakson lopussa kokonaisfosforin pitoisuus on neljänneksen alhaisempi kuin huippuvuonna
2010 mutta lähes kaksinkertainen alimpaan, vuoden 2015 tasoon verrattuna. Kokonaisfosforin pitoisuus näyttäisi olevan noususuunnassa, mutta liukoisen fosfaattifostorin pitoisuudessa ei ole nousutrendiä.
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Kuva 36. Imponojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfaatti-fosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018. Vuoden 2011 keskiarvo perustuu vain kolmeen näytteeseen
eikä ole vertailukelpoinen.

Kuten Imponojalla, myös Kärrilänojalla on 1990-luvulla rakennettu vesienhoidollinen kosteikko uoman alajuoksulla. Kärrilänojan seurantajakso käsittää kymmenen
vuotta ja vedenlaadun kehitys aikasarjassa on aaltoliikemäistä. Veden kiintoainepitoisuus vaihtelee tason 20 mg/l molemmin puolin. Typpipitoisuus saattaa olla laskusuunnassa mutta on edelleen melko lähellä jakson alkuvaiheen tasoa. Kokonaisfosforin pitoisuus vaihtelee, mutta on nykyään alemmalla tasolla kuin jakson
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alussa. Liukoisen fosfaattifosforin pitoisuus on viime vuodet vaihdellut hieman
ylemmällä tasolla kuin jakson alussa.
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Kuva 37. Kärrilänojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfaattifosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018. Vuoden 2011 keskiarvo perustuu vain kolmeen näytteeseen eikä
ole vertailukelpoinen.

Lietsanojalla veden kiintoainepitoisuus on melko vakiintuneella tasolla, mutta se
on ollut vuosina 2017–2018 korkeampi kuin keskimäärin edellisellä viisivuotiskaudella. Kokonaistypen pitoisuus on alentunut viime vuodet. Kokonaisfosforin pitoisuus on alun aleneman jälkeen ollut viime vuodet hienoisessa kasvussa ja vuoden
2018 pitoisuus onkin lähes sama kuin jakson alussa. Liukoisen fosforin pitoisuus
on vuonna 2016 ollut korkeimmillaan ja sen jälkeen palautunut alemmalle tasolle.
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Kuva 38. Lietsanojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfaattifosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018.

Yläneen Myllyoja laskee Yläneenjokeen alle kolmen kilometrin päässä Pyhäjärvestä ja se on valuma-alueeltaan, virtaamaltaan ja uomastonsa pituudelta
Yläneenjoen pienimpiä sivu-uomia. Myllyojassa kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet näyttävät jonkin verran alentuneen, mutta vedenlaatuaineisto kattaa vain
neljä vuotta seurantajakson alkupäästä, joten aineiston perusteella ei voi tehdä
johtopäätöksiä vedenlaadun kehityksestä tai arvioida nykytilaa.
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Kuva 39. Yläneen Myllyojan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfaattifosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018.

Saonjoki on alin Yläneenjoen sivu-uomista ja yhtyy Yläneenjokeen parisataa metriä Myllyojan jälkeen. Saonjoella on sivu-uomista suurin valuma-alue, peräti 11 %
Yläneenjoen koko valuma-alueen pinta-alasta, ja se onkin merkittävä typpi- ja fosforikuormittaja. Vuosikeskiarvoista arvioituna veden kiintoainepitoisuudessa ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia seurantajakson aikana ja vuosien 2017 ja 2018
keskiarvopitoisuus on samaa tasoa kuin vuosien 2012–2016 keskiarvo. Kokonaistypen pitoisuus on vaihdellut 2000 µg/l molemmin puolin ja on viime vuosina ollut
hieman alhaisempi kuin jakson alussa. Kokonaisfosforin pitoisuus oli vuonna 2013
huomattavasti jakson keskimääräistä tasoa korkeampi. Vaikka viime vuosina kokonaisfosforipitoisuus onkin ollut huomattavasti jakson huipputasoa alempi, näkyy
vuosikeskiarvoissa kuitenkin nouseva suuntaus. Liukoisen fosforin pitoisuudessa
vastaavaa suuntausta ei esiinny.
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Kuva 40. Saonjoen kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfaatti-fosfori) vuosikeskiarvot 2012–2018.

Kokonaisuutena tarkastellen Yläneenjoen sivu-uomien vedenlaadussa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vertailtaessa 2012–2016 jaksoa vuosien 2000–2004 aineistosta tehtyyn selvitykseen (Koivunen (toim.) 2004). Yksittäisten uomien tilassa
vaikuttaa kuitenkin tapahtuneen myönteistä kehitystä, vaikka onkin huomioitava,
että aineistot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Esimerkiksi Saonjoen,
Imponojan, Oripään Myllyojan ja Liinojan kiintoaineen ja kokonaisfosforin keskimääräiset pitoisuudet ovat laskeneet (yli 20 %), samoin Imponojalla kokonaistypen
pitoisuus. Toisaalta Yläneen Myllyojan kiintoaineen ja Lietsanojan kokonaistypen
sekä kuormittajana huomattavan Kreivilänojan kokonaisfosforin keskimääräinen
pitoisuus on kohonnut (yli 20 %). Yläneenjoen valuma-alueella on yli kahden vuosikymmenen aikana toteutettu tai kunnostettu kymmeniä ravinteiden ja kiintoaineen pidättämiseen tähtääviä vesiensuojelutoimenpiteitä. Jokeen tulevan kuormituksen alentamiseksi ojavesien vedenlaatua tulisi kuitenkin edelleen pyrkiä parantamaan. Tähän tarvitaan vanhojen vesiensuojelurakenteiden kunnostustoimia ja
uusia muuttuviin ilmasto-oloihin sopivia vesienhoitotoimenpiteitä, mutta myös
säännöllisesti toteutetun sivu-uomien vedenlaadun tarkkailun jatkumista.

8.4.1.4

Yläneenjoen valuma-alueella toteutettuja
vesiensuojelutoimenpiteitä

Yläneenjoen valuma-alueelle rakennettuja kosteikkoja ja muita vesienhoidollisia
toimenpiteitä (Kuva 41) on esitelty yksityiskohtaisemmin aiemmin julkaistuissa raporteissa (Kuusela & Savola 2000; Koivunen 2004; Tarvainen & Ventelä 2007) ja
Pyhäjärven suojeluohjelman verkkosivuilla (http://www.pyhajarvensuojelu.net/valuma-aluetyo/index.html). Vanhimmat Yläneenjoen valuma-alueen kosteikoista ja
laskeutusaltaista on rakennettu jo 1990-luvun puolessa välissä ja niitä, kuten myös
useita myöhemmin rakennettuja vesiensuojelutoimenpiteitä, on vuosien saatossa
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kunnostettu useaan kertaan. Valuma-alueen kosteikkojen ja suodattimien toimivuutta on seurattu rakennelmien ylä- ja alapuolisesta vedestä otetuin vesinäyttein.
Tätä toimivuusseurantaa sisältyi viranomaisten vedenlaatuseurantaan vuosina
2002–2006 ja sen jälkeen seurantaa on tehty Pyhäjärvi-instituutin toimesta eri hankerahoituksilla.
Toimivuusseurannan lisäksi suodattimilla, kosteikoilla ja laskeutusaltailla on tehty
inventointeja niiden tilan ja rakenteiden kunnon arvioimiseksi. Pyhäjärven suojeluohjelmassa ja eri hankkeissa on inventoitu kaikkiaan 36 erilaista vesiensuojelutoiminpidettä vuodesta 2008 lähtien. Viimeisimmät inventoinnit on toteutettu vuoden 2017 kesällä. Tehtyjen inventointien tuloksia on hyödynnetty kunnostuksien
suunnittelussa. Inventoinnit sisälsivät pääkasvillisuuden kartoituksen, padon ja altaan yleiskunnon arvioinnin sekä vedenkorkeuden ja sedimentin syvyyden mittauksen. Osaan kohteista on tehty lisäksi laserkeilaustutkimukset kosteikkojen maastonmuodoista ja vedenalaisia pohjamuotoja ja vesisyvyyksiä on tutkittu ADCP-keilauksen avulla.

Kuva 41. Yläneenjoen valuma-alueen toteutettuja vesiensuojelutoimenpiteitä.

8.4.1.5

Uusimpien kohdeinventointien tuloksia ja kunnostettujen kohteiden
esittely

Prusilan kosteikko
Vuonna 1998 rakennettu Prusilan kosteikko sijaitsee Yläneenjoen pääuoman latvaosissa, Latvan kylän alueella. Kosteikkoaltaan pinta-ala on noin 0,2 ha. Yläneenjoen yläosassa peltojen osuus valuma-alueen pinta-alasta on hyvin suuri ja Prusilan kosteikon valuma-alueestakin noin 52 % on maatalouskäytössä. Kosteikko
on pitkälti peltojen ympäröimä, mutta kaakonpuoleisella rannalla kasvava korkea
koivikko luo kuitenkin hieman varjostusta altaaseen.
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Kosteikon pinta-alasta noin 45 % on kasvillisuuden peitossa, ja etenkin kosteikon
yläosassa kasvaa hyvin tiheänä järvikortetta. Yleisenä esiintyy myös osmankäämiä, saroja, palpakoita, ulpukkaa, uistinvitaa, ratamosarpiota ja pikkulimaskaa.
Kosteikkoaltaan syvyys vaihtelee 0,4–0,9 m välillä. Kiintoainetta on kertynyt etenkin altaan yläosaan sekä altaan etelänpuoleiseen kulmaan. Yläosassa sedimentin
keskisyvyys on noin 0,35 m, ja eteläisestä kulmasta mitattiin jopa 0,7 m sedimentin
syvyys. Padon edustalla sedimentin syvyys oli noin 0,15 m. Kosteikon pato on rakenteeltaan tukeva ja muutoinkin kunnoltaan erinomainen.
Peräsuontien altaat (Alatalon kosteikko)
Peräsuontien altaat käsittävät kaksi vuonna 2006 valmistunutta kosteikkoallasta
Yläneenjoen pääuoman latvaosissa, noin kolme kilometriä Prusilan kosteikolta alavirtaan päin. Molemmat altaat ovat erikseen padottu, mutta ne luovat kuitenkin hyvin yhtenäisen kosteikkokokonaisuuden, jonka kokonaispinta-ala on 0,6 ha. Kosteikkokokonaisuus on täysin peltojen ympäröimä ja myös valuma-alueella peltoalan osuus on suuri (noin 50 %). Kosteikon ja peltojen välinen suojavyöhyke on
paikoitellen melko kapea, ja koostuu pääosin rantaniityille tyypillisestä kasvillisuudesta, kuten heinistä, nokkosesta ja mesiangervosta. Puuston osuus rantojen kasvillisuudesta on hyvin vähäinen lukuun ottamatta patojen läheisyydessä kasvavaa
pajukkoa. Altaiden varjostus jääkin tämän myötä hyvin pieneksi.
Kosteikon vesi- ja rantakasvillisuus on hyvin runsasta ja peittää noin 65 % altaiden
pinta-alasta. Etenkin ylemmän altaan vapaa vesiala jää erittäin pieneksi. Kosteikon
tyypillisimpiä kasveja ovat järvikorte, sarat, osmankäämi, ja ratamosarpio. Kelluslehtisistä ja irtokellujista etenkin ulpukkaa ja pikkulimaskaa esiintyy runsaana avovesialueilla. Altaiden syvyysvaihtelu on melko voimakasta vaihdellen 0,1–1,3 m
välillä. Sedimentin paksuus altaissa vaihtelee 0,05–0,2 m välillä, ollen molemmissa
altaissa paksuimmillaan padon edustalla. Molemmat padot ovat rakenteeltaan tukevia, mutta kasvillisuus padon päällä on runsasta.
Myllyojan kosteikko
Vuonna 2009 rakennettu kosteikkoallas sijaitsee Makkarkosken kylän alueella virtaavassa Myllyojassa, noin 1 km ennen kuin oja yhdistyy joen pääuomaan. Pitkänomainen allas on laajuudeltaan noin 1 ha, ja voidaan jakaa kolmeen osaan;
kahteen leveämpään laajentumaan sekä näitä yhdistävään väliuomaan. Kosteikon
valuma-alue on laajuudeltaan 20,96 km2 ja tästä noin 37 % koostuu peltoalasta.
Kosteikko kattaa noin 0,05 % valuma-alueesta. Kosteikkoa ympäröi lounais- ja eteläpuolelta pelto, mutta altaan ja pellon välissä on kuitenkin selkeä suojavyöhyke.
Tosin tämä suojavyöhyke on lähiaikoina hakattu puuttomaksi, jolloin kosteikon varjostus on melko vähäistä. Pohjois- ja koillisranta puolestaan on sekametsän sekä
rantaniityille tyypillisen lajiston täyttämää. Rannoilla esiintyy esimerkiksi leppää,
haapaa, kuusta, mesiangervoa ja erilaisia heinäkasveja.
Kosteikosta noin 25 % on kasvillisuuden peitossa. Yleisenä esiintyy esimerkiksi
saroja, keltakurjenmiekkaa, korpikaislaa, järvikortetta ja erilaisia palpakoita. Kelluslehtisistä kasveista ulpukka on yleisin. Inventoinnin yhteydessä kosteikolla havaittiin useita vesilintuja, esimerkiksi heinäsorsia ja taveja. Myllyojan kosteikko on
keskisyvyydeltään melko matala ja syvyys vaihtelee 0,15–1,25 m välillä. Altaan
pohjaan on kertynyt kiintoainetta melko vähän, sillä sedimentin syvyys vaihtelee
0–0,35 m välillä. Kosteikon padon päälle on kertynyt hieman kasvillisuutta. Kokonaisuutena pato on kuitenkin kunnoltaan erinomainen ja rakenteeltaan luonnonmukainen.
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Ekmanin laskeutusallas-kosteikko
Ekmanin laskeutusallas-kosteikko sijaitsee Yläneenjokeen keskijuoksulla laskevan
Kreivilänojan toisessa päähaarassa. Maanomistaja on rakennuttanut kohteen
vuonna 1997 maatalouden erityisympäristötukikohteeksi. Vesiensuojelukokonaisuuden valuma-alue on laajuudeltaan 2,98 km2, josta noin 33 % on maatalouskäytössä. Vesiensuojelukokonaisuus sijaitsee avoimella paikalla, pääasiassa peltojen
ympäröimänä, jolloin varsinkin kosteikkoaltaan varjostus jää hyvin pieneksi. Laskeutusaltaan lounaispuolella kasvava nuori sekametsä ja rantalepikko luovat ylempään altaaseen kuitenkin kohtalaista varjostusta. Koillispuolella laskeutusallas rajoittuu laidunkäytössä olevaan peltoon eikä suojavyöhykettä ole käytännössä ollenkaan. Kosteikkoa puolestaan ympäröi kauttaaltaan heinän ja niittykasvien täyttämä suojakaista, jota myös laidunnetaan epäsäännöllisesti.
Laskeutusaltaan kasvillisuus on hyvin vähäistä ja täyttää korkeintaan 5 % altaan
pinta-alasta. Rantavyöhykkeellä kasvaa rentukkaa ja korpikaislaa. Kelluslehtinen
kasvillisuus puuttuu laskeutusaltaasta kokonaan. Irtokellujista vedenpinnalla esiintyy kuitenkin pikkulimaskaa. Laskeutusaltaasta mitattiin inventoinnin yhteydessä
0,45–1,3 m vesisyvyyksiä. Keskisyvyys on noin 0,9 m. Sedimentin syvyys puolestaan vaihtelee 0,2–0,4 m välillä. Ylemmän altaan pato on rakenteeltaan tukeva,
mutta ei kovin luonnonmukainen.
Kosteikkoallas on myös melko avoin lukuun ottamatta altaan yläosaa, jossa ilmaversoista kasvillisuutta kuten järvikortetta ja osmankäämiä kasvaa erittäin runsaana. Avovedessä kasvaa kelluslehtisenä etenkin uistinvitaa. Kosteikosta noin 35
% on kasvillisuuden peitossa. Kosteikkoaltaan syvyys vaihtelee 0,6-2,3 m välillä.
Kosteikon syvin kohta on padon läheisyydessä avovesialueen keskellä. Sedimentin syvyys kosteikkoaltaassa vaihtelee 0,1–0,6 m välillä, ollen pääasiassa kuitenkin
0,1–0,3 m. Kosteikkoaltaan pato on kunnoltaan hyvä, vaikka kasvillisuutta on kertynyt padon päälle ja pohjakangas paikoin pilkistää kivien raosta.
Imponojan laskeutusallas-kosteikko
Imponojan vesiensuojelukokonaisuus sijaitsee Uudenkartanon kylässä Yläneenjokeen laskevan Imponojan alajuoksulla. Altaiden valuma-alueen pinta-ala on 3,34
km2, ja se koostuu pitkälti metsästä, sillä vain 10 % alasta on maatalouskäytössä.
Kosteikko (alempi allas) on rakennettu vuonna 1995, ja tämän yläpuolinen laskeutusallas vuonna 2000. Altaat ovat pitkälti puuston ympäröimiä, mikä luokin kohtalaisen suurta varjostusta molempiin altaisiin.
Laskeutusaltaassa on kaksi kohtalaisen suurta avovesialuetta, joiden välissä on
kasvillisuuden peittämä saareke. Kasvillisuus peittää noin 30 % altaan pinta-alasta.
Ilmaversoisista kasveista yleisesti esiintyy esimerkiksi saroja, palpakkoa, korpikaislaa ja osmankäämiä. Kelluslehtinen kasvillisuus on melko vähäistä. Laskeutusaltaan syvyys vaihtelee 0,3–1,65 m välillä. Syvimmät paikat ovat altaan alaosassa padon edustalla. Sedimentin syvyys vaihtelee 0,1–0,9 m välillä, ollen keskimäärin noin 0,35 m. Laskeutusaltaan pato on melko hyvässä kunnossa, vaikka
kasvillisuutta on hieman kertynyt padon päälle.
Kosteikko on pääosin ilmaversoisen kasvillisuuden, kuten palpakon ja osmankäämien täyttämä. Noin 75 % kosteikkoaltaan pinta-alasta on kasvillisuuden peitossa,
sillä ainoastaan altaan ylä- ja alaosassa on pienet avovesialueet. Kelluslehtisistä
kasveista etenkin uistinvita on yleinen. Kosteikon syvyys vaihtelee 0,15–1,15 m
välillä, ollen pääasiassa kuitenkin 0,4–0,6 m välillä. Syvin kohta on altaan ala-
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osassa aivan padon edessä. Sedimentin syvyys vaihtelee 0,1–0,4 m välillä. Kosteikkoaltaan pato on rakenteeltaan tukeva ja melko hyvä kuntoinen, mutta runsaan
kasvillisuuden peitossa. Padon ympärillä kasvaa myös haitalliseksi vieraslajiksi
luokiteltua jättipalsamia.
Kärrilänojan laskeutusallas-kosteikko
Vuonna 1999 rakennettu laskeutusallas-kosteikkoyhdistelmä sijaitsee Yläneenjoen valuma-alueella Kärrilänojassa. Altaan alemmalta padolta on noin 150 m ojan
suulle, jossa vesi laskee Yläneenjokeen. Laskeutusaltaan pinta-ala noin 0,5 ha ja
alemman kosteikkoaltaan noin 0,2 ha, jolloin vesien-suojelukokonaisuuden yhteispinta-ala on 0,7 ha. Vesiensuojelukokonaisuuden valuma-alueen pinta-ala on 8,54
km2 ja tästä noin 9,4 % on peltoa. Pohjoispuolella altaat rajoittuvat pitkälti peltoon.
Suojavyöhyke on pääosin puuton ja paikoitellen melko kapea. Laskeutusallasta
ympäröi etelän puolelta kuusivaltainen sekametsä, joka luo varsinkin altaan yläosiin kohtalaista varjostusta. Kosteikkoaltaan eteläpuolella vastaavasti kasvaa
mäntyvaltaista kangasmetsää, joka on hakkuusta johtuen vielä sukkessiovaiheessa. Kosteikon varjostus jää tämän myötä melko vähäiseksi. Kosteikon rannoilla kasvaa esimerkiksi pajuja, mesiangervoa, ranta-alpia, maitohorsmaa, vadelmaa ja metsäkortetta.
Laskeutusaltaassa kasvillisuus on melko maltillista, noin 20 % pinta-alasta on kasvillisuuden peittämää. Yleisenä esiintyy saroja, korpikaislaa, osmankäämiä, ratamosarpiota, suovehkaa ja palpakkoa. Laskeutusaltaan syvyys vaihtelee 0,35–1,7
m välillä. Sedimentin syvyysvaihtelu on melko suurta ollen 0,15–0,9 m välillä. Pato
on melko hyväkuntoinen. Kasvillisuutta ja kiintoainetta on kuitenkin jonkin verran
kertynyt padon päälle.
Kosteikkoallas on lähes kokonaan suovehkan täyttämä. Ainoastaan kapea virtausuoma meanderoi altaan läpi ja padon edustalla on hieman suurempi avovesialue. Suovehkan lisäksi kosteikossa esiintyy yleisenä järvikortetta, saroja ja osmankäämiä. Altaan syvyys vaihtelee 0,4–1,2 m välillä. Sedimentin syvyys vaihtelee 0,15–0,6 m välillä. Pato on melko hyvässä kunnossa ja rakenteeltaan tukeva.
8.4.1.6

Kunnostetut kohteet

Kärrilänojan laskeutusallas-kosteikko yhdistelmä
Vuonna 2010 laskeutusaltaan yläosasta poistettiin noin 600 kuutiota sinne kertynyttä massaa. Vuonna 2016 kohde inventoitiin ja kunnostettuun altaan yläosaan
on kertynyt uutta massaa. Vuonna 2017 altaan yläosasta poistettiin uudestaan 600
m3 sedimentoitunutta massaa. Kaivusyvyyttä lisättiin edelliseen kunnostukseen
verrattuna. Vuoden 2017 kunnostus toteutettiin talvella, kun maa oli roudassa ja
allas jäässä. Poistettu massa sijoitettiin altaan maanomistajan viljelyspeltoon.
Kärrilän laskeutusaltaan alapuolella oleva kosteikko kunnostettiin vuonna 2013.
Kunnostuksessa parannettiin vedenkulkua kosteikon yläosassa kaivamalla uusia
vapaan veden alueita ja lisäämällä vedenkulkua parantavia vesiväyliä. Lisäksi kosteikon keskiosassa tukittiin vanha ojauoma, joka näkyi inventoinneissa selvästi.
Tässäkin toimenpiteessä parannettiin veden virtausoloja kosteikossa levittämällä
virtaus laajasti koko kosteikon leveydelle.
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Ekmanin laskeutusallas-kosteikko yhdistelmä
Myös Ekmanin laskeutusallas-kosteikolla on toteutettu useita kunnostuksia. 2000luvun alussa maanomistaja on poistanut laskeutusaltaaseen kertynyttä sedimenttiä. Vuonna 2010 kosteikolle toteutettiin Pyhäjärvi-instituutin hankkeessa kunnostus, jossa pato uusittiin ja kosteikon vedenpinnan taso palautettiin alkuperäiselle
tasolle. Samalla kosteikkoaltaan yläosasta poistettiin sinne sedimentoitunutta kiintoainetta. Viimeisin kunnostus on toteutettu keväällä 2017, jolloin laskeutusaltaasta poistettiin valumavesien mukana kertynyttä kiintoainesta noin 250 m3.
Imponojan laskeutusallas-kosteikko yhdistelmä
Imponojan kosteikolla on toteutettu ensimmäinen kunnostus vuonna 2005. Kunnostuksessa uusittiin kosteikon pato kokonaan. Kosteikko kuivattiin kunnostuksen
yhteydessä ja kosteikon pohjalta poistettiin runsas määrä sinne kertynyttä kiintoainesta. Lisäksi kosteikon pohjaa muotoiltiin veden virtauksien parantamiseksi.
Imponojan laskeutusaltaan patoa kunnostettiin vuonna 2010. Kunnostuksessa altaan vedenpinta palautettiin alkuperäisen suunnitelman tasolle. Samassa kunnostuksessa laskeutusaltaan ylä- ja keskiosasta poistettiin sinne kertynyttä hiesu- ja
hiekkamassaa noin 500 kuutiota. Samalla rakennettiin altaan rannalle huoltotie tulevien kunnostusten mahdollistamiseksi. Laskeutusaltaan yläosasta poistettiin
vielä vuonna 2015 noin 100 m3 kiintoainesta.
Laskeutusallas-kosteikkoyhdistelmän alapuolella sijaitsee lisäksi Fosfilt-hiekkasuodatinkenttä, joka on kuitenkin tällä hetkellä poistettu käytöstä.
Prusilan kosteikko
Kosteikon kunnostus toteutettiin maaliskuussa 2018. Prusilan kosteikon kunnostaminen kohdistettiin kosteikon yläosaan, jonne oli kertynyt runsaasti valumavesien
mukana kulkeutunutta maa-ainesta. Kunnostuksessa käytettiin pitkäpuomista kaivinkonetta ja massojen kuljetukseen traktoria perävaunuineen. Kaikki poistettavat
massat sijoitettiin maanomistajan pelloille. Suurin osa massoista ajettiin kosteudesta kärsivään peltonotkoon, noin 600 metrin päähän kosteikosta. Osa massoista
läjitettiin kosteikon lähipeltoon. Kosteikkoon kertynyttä massa poistettiin n. 400 m3.
Kunnostuksella saatiin kosteikon yläosaan tyypillinen sedimentoitumisalue, joka
kerää karkeampaa kiintoainesta valumavesistä. Lisääntynyt vesitilavuus hidastaa
virtausnopeutta ja näin tehostaa sedimentoitumista. Peltomailta peräisin olevaan
kiintoaineeseen on yleensä sitoutuneena ravinteita, joten myös kosteikon ravinteiden sitomiskyky paranee.
8.4.2

Uusia vesiensuojelumenetelmiä

Ensimmäiset Yläneenjoen valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteet on rakennettu 1990-luvulla. Toimenpiteitä rakennettiin maatalouden erityisympäristötuella,
Pyhäjärven suojeluohjelman hankerahoituksilla ja valtion (ent. Ympäristökeskus
nykyinen ELY -keskus) rahoituksella. Yläneenjoen valuma-alueen kosteikot, laskeutusaltaat ja muut toimenpiteet ovat olleet ensimmäisiä erityisesti maatalouden
vesiensuojeluun kohdennettuja teknisiä ratkaisuja Suomessa. Pyhäjärvi-instituutin
hankkeissa on kokeiltu erilaisia uusia innovaatioita. Erityisesti fosforinsidontaan ollaan kokeiltu monia suodatinratkaisuja ja fosforinsidontamateriaaleja, mutta valitettavasti markkinoilta ei vielä ole löytynyt pitkävaikutteista materiaalia, joka pidättäisi tehokkaasti fosforia.
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Uusien vesiensuojelumenetelmien valinnoissa on tulevaisuudessa keskityttävä ravinnekuormituksen vähentämisen lisäksi pidättämään tulvavesiä pidempään valuma-alueella. Pelto-, suo- ja metsäalueet ovat tehokkaasti ojitettu ja muokattu,
jolloin vedet ohjautuvat nopeasti ojiin ja sitä kautta jokiin ja järviin. Yläneenjoen
valuma-alueen vedensitomiskyky on heikentynyt. Sama ongelma on maanlaajuinen. Tulvavedet huuhtovat mukanaan runsaasti ravinteita ja maa-ainesta alapuolisiin vesistöihin. Menetelmissä on otettava huomioon maa- ja metsätalouden erityistarpeet tehokkaan tuoton turvaamiseksi. Tehokas tuotanto ja vesiensuojelu voidaan yhdistää oikein toteutetulla kohde-kohtaisella suunnittelulla. Vesiensuojelua
ja vedenhallintaa tulisi jatkossa katsoa laajemmalla, valuma-aluekohtaisella suunnittelulla. Esimerkiksi jokaisen ojan (osavaluma-alue) valuma-alue tulisi käsitellä
yhtenä toimenpiteenä.

Kaksitasouomat
Kaksitasouoma on ympäristöystävällisempi vaihtoehto perata maatalousojia (kuva
42). Kaksitasouomassa kaivetaan ojan toiselle tai molemmille puolille tulvatasanne. Uoman keskelle jätetään virtausuoma pienille virtaamille, jossa pysyy riittävä virtausnopeus liettymisen välttämiseksi. Oikein toteutettuina kaksitasouomarakenne vähentää myös ojan ylläpidon/perkauksen tarvetta. Kaksitasouoman tulvatasanteelle annetaan kasvaa luonnollinen kasvillisuus, mutta rakentamisen yhteydessä muokatulle alalle on hyvä kylvää nurmiseos ehkäisemään eroosiota.
Kaskitasouoma kannattaa mitoittaa niin, että vesi leviää tasanteelle mahdollisimman usein, näin saadaan pidätettyä mahdollisimman paljon kiintoainesta ja siihen
sitoutunutta fosforia. Niittämällä tasanteen kasvillisuutta edesautetaan myös liukoisen fosforin pidättämistä. Yläneenjoen valuma-alueelle on rakennettu yksi kaksitasouoma (Kuva 42).
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Kuva 42. Toispuoleisen kaksitasouoman poikkileikkaus. Tulvatasanteen leveys suunnitellaan aina tapauskohtaisesti virtaamien mukaan.

Putkipadot
Metsätalouden vesiensuojelussa käytettävistä putkipadoista (virtaamasäätöpato)
on saatu hyviä tuloksia Keski-Suomessa. Putkipadon avulla hidastetaan tulva-aikaisia virtaamia, kun patorakenne pidättää ylivirtaamien aikaisia vesiä padon yläpuolella (Kuva 43). Veden pidättämisen avulla tapahtuu sedimentaatiota ja kiintoaines ja siihen sitoutuneet ravinteet laskeutuvat padon yläpuoliseen varastoaltaaseen tai ojan pohjalle. Patorakenne vähentää myös ojauoman eroosiota. PutkipaYLÄNEENJOKI – VIRKISTYSKÄYTTÖ JA VESIENSUOJELU
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toja voidaan käyttää myös maatalousojissa. Putkipadot voidaan toteuttaa myös silloiksi, peltolohkojen välissä kulkeviin ojiin. Suunnittelussa tulee huomioida padotuskorkeus, ettei pellon kuivatukselle aiheuteta haittaa. Yläneenjoen valuma-alueelle on rakennettu yksi putkipatorakenne (Kuva 44).

Kuva 43. Putkipadon pituusleikkauspiirros. Alimmasta putkesta virtaa keskivirtaaman määrä vettä. Ylivuoto-putken koko valitaan virtaamien määrien mukaan. Patoalue voidaan täyttää työnaikaisilla kaivuumassoilla.

Kuva 44. Yläneenjoen valuma-alueelle rakennettu putkipato. Ylivuotoputken halkaisija 450 mm ja alimman
putken 200 mm. Putkipato on kustannustehokas vesiensuojelu- ja vesienhallintatoimenpide.

Peltomaan kasvukuntoa parantavia menetelmiä
Peltomaan rakennetta voidaan parantaa monilla eri toimenpiteillä ja niiden yhdistelmillä. Rakenteeseen voidaan vaikuttaa mekaanisesti eli eri muokkausvälineitä
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käyttäen. Pintamaan muokkaukseen on useita vaihtoehtoja. Pintakerroksen alapuolelle voidaan vaikuttaa esimerkiksi syväkuohkeutukselle eli jankkuroinnilla, jolla
pyritään muokkaamaan 5-10 cm niin sanotun kyntökerroksen alle. Tavoitteena on
siis rikkoa mahdollinen kyntöantura ja saada maahan lisää huokostilaa. Oikeaoppisessa syväkuohkeutuksessa maata ei sekoiteta vaan jankkurin terien yläpuolista
maata on tarkoitus nostaa aaltomaisesti huokostilavuuden lisäämiseksi. Jankkurointi voidaan tehdä esimerkiksi nurmeen. Parhaaseen tulokseen päästään, kun
syväkuohkeutettu pelto jätetään pariksi vuodeksi nurmen juuriston stabiloitavaksi.
Hyväjuuristen kasvien avulla voidaan myös yksistään vaikuttaa maan rakenteeseen mutta joissain tapauksissa juurten kasvua voidaan auttaa mekaanisin menetelmin.
Maan rakenteen kunnostamisen jälkeen pitää puuttua pellon tiivistäneeseen koneketjuun ja työskentelytapoihin. Jos työskentelyä pellolla jatketaan samalla tavoin
kuin ennen, tiivistyy maa uudelleen. Rengasmassoihin ja pellon kosteuteen tulee
kiinnittää huomiota peltotöiden suunnittelussa. Pellolla tulisi käyttää alhaisia rengaspaineita sekä paripyöriä pintapaineen minimoimiseksi. Pellon maalaji ja kosteus vaikuttavat tiivistymisalttiuteen. Keväällä tulisi odottaa peltojen kuivumista,
kunnes maa kantaa koneet ilman merkittävää tiivistymistä.
Kestävä mururakenne edesauttaa ravinteiden ja kiintoaineen pysymistä pellolla.
Maan mururakennetta voidaan parantaa mm. nurmikasvien avulla. Kasvien juurten
murustava vaikutus kohdistuu pääosin muokkauskerrokseen. Syväjuuriset kasvit
synnyttävät syvempiin kerroksiin juurikanavia, jotka kasvin kuoltua toimivat tärkeinä veden ja kaasujen kulkureitteinä. Maan mururakenteeseen voidaan vaikuttaa kasvien lisäksi erilaisilla maanparannusaineilla. Orgaanisen aineksen lisääminen maahan vahvistaa maamuruja. Orgaaninen aines voi olla peräisin pellon
omien kasvien fotosynteesistä tai se voidaan tuoda pellolle, vaikka kuivalantana
tai puuteollisuuden nollakuituna. Kipsi ja rakennekalkki parantavat molemmat
maan mururakennetta ja vahvistavat muruja. Rakennekalkki myös nostaa maan
pH:ta toisin kuin kipsi. Kipsikäsittelystä vapautuva sulfaatti voi aiheuttaa sisäistä
kuormitusta alapuolisessa järvessä, joten sitä ei voi käyttää Yläneenjoen valumaalueella.
Maan ravinnetasapaino vaikuttaa myös maan rakenteen kestävyyteen. Tärkein indikaattori on kalsium-magnesium-suhde. Suhteen tulisi olla noin 10 eli kalsiumia
tulisi olla n. 10-kertainen määrä. Liian korkea suhdeluku eli runsas kalsiumin määrä
johtaa maan liialliseen murustumiseen. Liian suuri magnesiumin määrä sen sijaan
liettää maata. Suhdetta voidaan parantaa valitsemalla oikeanlainen kalkitusaine.
Maan rakenne luo edellytyksen toimivalle maan vesi- ja kaasutaloudelle. Ylimääräisen veden on päästävä pellolta pois ja toisaalta maan tulisi varastoida vettä sopivan kokoisissa huokosissa kasvien saatavilla. Maan vesitalouteen voidaan vaikuttaa merkittävästi huolehtimalla toimivasta ojituksesta. Sekä avo-ojien että salaojien on toimittava. Vanhoja salaojia on huollettava ja tarpeen ollen peltoja pitää
salaojittaa. Ojituksen toimivuuden parantaminen voidaan aloittaa tarkastamalla
kuivavara, piiriojat ja salaojien laskuaukot. Salaojien huuhtelulla voidaan poistaa
tukoksia. Veden liikkeitä pellon pinnalla voidaan ohjailla muotoilemalla pellon pintaa gps-ohjatulla muotoilulanalla. Jos ylläpitävien ja kevyempien toimenpiteiden
jälkeen vesitalous ei ole parantunut on mahdollisesti tarpeellista täydentää salaojitusta tai tehdä kokonaan uudet.
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