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Nuutajärven valuma-alueselvitys

1. Johdanto

Nuutajärvi kuuluu Nuutajoen valuma-alueeseen (35.287), joka on osa Kokemäenjoen vesistöön kuu-
luvaa Vanajaveden-Pyhäjärven aluetta ja Tarpianjoen reittiä. Järven pinta-ala on 1,9 km2, järven
keskisyvyys 1,08 m ja suurin syvyys 3,7 m (WSFS-Vemala ja järvirekisteri). Järven viipymä on noin kuu-
kausi, eli vesi vaihtuu suhteellisen nopeasti. Valuma-alue kattaa noin 89,3 km2 kokoisen alueen. Jär-
ven sijaintikartta valuma-aluerajauksineen on kuvassa 1.1. Nuutajärveen laskee Ihanajoki, joka saa
vetensä Matkujärven-Vähäjärven-Kivijärven reitiltä sekä Mustaoja, joka saa vetensä Mustajärvestä ja
Valajärvestä. Nuutajärvi laskee Nuutajokea pitkin Rutajärveen joka laskee edelleen Kortejärveen.

Nuutajärvi kuuluu järvityypiltään runsasravinteisiin järviin ja sen ekologinen tila on vesienhoidon toisella
suunnittelukaudella määritelty huonoksi. Järvessä esiintyy toistuvasti runsaita sinileväkukintoja ja nä-
kösyvyyttä pienentää myös savisameus (Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys 2018). Järveen
laskevista ojista on mitattu korkeita ravinnepitoisuuksia ja virtaamiin suhteutettuna myös kuormitus on
mittausten perusteella suurta (Hell 2017). Järven kalakanta on särkikalavaltainen ja petokalojen osuus
vähäinen, joskin kuhakanta on järvessä hyvä (Mäkinen ym. 2014). Särkikalavaltaisuus ja etenkin runsas
lahna- ja pasurikanta on yksi osatekijä, joka ylläpitää järven rehevyyttä ja aiheuttaa fosforin sisäistä
kuormitusta pohjalta. Sisäistä kuormitusta tapahtuu myös, mikäli vesimassa muodostuu hapettomaksi.

Tässä tarkastelussa on käyty läpi Nuutajärven valuma-alueella toteutettavissa olevia keinoja, joilla
voidaan vähentää joko vesistökuormituksen syntymistä, tai joilla voidaan pidättää ravinteita. Kei-
noista on esitetty myös arvio niiden vaikuttavuudesta kuormituksen vähentämisessä, ja sitä on suh-
teutettu vesienhoidon suunnittelutyössä asetettuihin tavoitteisiin. Kartoilla on esitetty kunnostusraken-
teista mahdollisia sijoituskohteita ja tietyistä maankäyttöön liittyvistä toimista aluekohtaisia suosituksia.
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Kuva 1.1. Nuutajärvi valuma-alueineen.

2. Tarkastelussa käytetyt menetelmät ja aineisto

2.1 Maankäyttötiedot ja kuormitusarviot

Tämän selvityksen sisältämät kuormitusarviot ja maankäyttötiedot perustuvat Suomen ympäristökes-
kuksen kehittämään ja ylläpitämään Vesistömallijärjestelmä VEMALA-kuormitusosuuteen, malliversi-
oon 3. Mallinnuksen taustalla käytetään erilaisia maankäytön paikkatietoaineistoja. VEMALA on pro-
sessimallijärjestelmä, joka perustuu mm. kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineksen kuormitusta
ja kulkeutumista laskeviin malleihin (Huttunen ym. 2016). Järjestelmä sisältää myös biogeokemiallisen
kulkeutumismallin järville ja joille. VEMALA arvioi alueella vuorokauden aikana eri maankäyttömuo-
doissa syntyvän kuormituksen, järviin tulevan kuormituksen, järvistä poistuvan kuormituksen ja sedi-
mentaation sekä arvioi sisäisen kuormituksen määrää. Kuormitus lasketaan samaan tapaan myös
jokivesistöille. Maankäyttömuodoista huomioidaan mallissa metsätalous, maatalous, haja-asutus, hu-
levesikuormitus sekä pistemäinen kuormitus. Hajakuormitus arvioidaan alueella syntyvän valunnan ja
ainepitoisuuden (esim. fosforipitoisuuden) mukaan. Pitoisuus riippuu valunnan määrästä ja vuoden-
ajasta. Pitoisuuksien taustalla hyödynnetään ympäristöhallinnon järjestelmiin tallennettuja todellisia
vedenlaadun analyysituloksia, joiden avulla malleja pystytään kalibroimaan ja tarkentamaan. Va-
lunnan määrä perustuu Suomen ympäristökeskuksen kehittämään ja ylläpitämään WSFS-hydrologi-
seen mallijärjestelmään (Watershed simulation and forecasting system) (Vehviläinen ym. 2005).
WSFS-hydrologinen mallijärjestelmä arvioi tarkasteltavan alueen hydrologiaa käyttäen pohjatietoina
sääasemien sadanta-, lumi- ja lämpötilatietoja sekä virtaamamittausasemien tietoja. Sen taustalla
on erilaisia malleja haihdunnalle, lumen kertymiselle ja sulamiselle, maaperän kosteudelle, pohjave-
delle, veden valunnalle, virtaamalle sekä vedenkorkeuksille. Mallin tiedot päivitetään vuorokausias-
keleella, eli tiedot ovat reaaliaikaisia. VEMALA-kuormitusosuudessa pelloilla syntyvän kuormituksen
määrän arviointi perustuu Vihma-työkaluun (Puustinen, ym. 2010) sekä ICECREAM-malliin (Tattari, ym.
2001). Lisäksi peltojen ja metsien typpiprosessien arvioinnin taustalla on Vemalaa varten kehitetty typ-
pimalli. Metsäalueilla muodostuvan kuormituksen määrä perustuu Kalle-työkalulla tehtyihin arvioihin
sekä Metsävesi-hankkeen laskelmiin. Metsänkäsittelyn pinta-alatiedot perustuvat mallilaskennassa
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Suomen metsäkeskuksen aineistoon. Typpi- ja fosforilaskeuman suuruus sekä haja-asutuksen kuormi-
tus pohjautuvat Suomen ympäristökeskuksen kehittämän VEPS-kuormitusjärjestelmän arvioihin (Tattari
& Linjama 2004). Pistekuormituksen suuruus perustuu ympäristöhallinnon VAHTI-järjestelmän tietoihin.
Haja-asutuksen määrä perustuu rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) tietoihin. Haja-asutuksen kuor-
mitukseen lasketaan mallissa yhden ja kahden asunnon pientalot, jotka ovat taajaman ulkopuolella
ja joita ei ole merkitty liittyneeksi viemäriverkkoon.

Vesistömallijärjestelmä VEMALA:n mallitulosten luotettavuus riippuu mm. lähtötietojen hyvyydestä.
Malliin rakennettu automaattinen kalibrointi minimoi mittaustulosten ja mallinnustulosten välisiä eroja.
Mikäli mittaustuloksia ei ole, perustuu laskenta vain mallituloksiin. Mikäli mittaustulokset ovat epä-
luotettavia tai niitä on vain niukasti, mallitulokset eivät välttämättä ole luotettavia kalibroinnista huo-
limatta. Mitä enemmän on mittausdataa sekä vedenlaadusta että hydrologiasta, sitä luotettavam-
pia tuloksia malli antaa. Vesistömallijärjestelmä VEMALA:n prosessikuvauksia päivitetään säännölli-
sesti aina kun uutta tietoa on saatavilla. Mallin kehitystyötä ja testausta on tehty jo 30 vuoden ajan.
Vesienhoidon aktiivisessa käytössä malli on hyväksi todettu. Mallia ja sen sisältämiä epävarmuuksia
on kuvattu tarkemmin mm. MetsäVesi-hankkeen loppuraportissa (Finer ym. 2020).

2.2 Tavoitteenasettelu kuormituksen vähentämiselle

Nuutajärven hyvän tilan saavuttamiseksi tarvittavan kuormitusvähennyksen arvio perustuu Suomen
ympäristökeskuksen vesienhoidon suunnittelutyötä (kolmas suunnittelukausi) varten tekemiin laskel-
miin. Vähennysarvio on tehty Vesistömallijärjestelmä Vemalaa sekä järvikohtaisia vedenlaatutietoja
hyödyntäen. Vähennysarvioissa on esitetty, kuinka paljon typpi- ja fosforikuormitusta tulee vähentää
hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. Tulokset saatiin suoraan Suomen ympäristökeskuksesta Excel-
pohjaisena taulukkona.

2.3 Kuormituksen vähentämismahdollisuudet ja toimien sijoittelu

Kuormituksen vähentämismahdollisuuksia arvioitiin Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä KU-
TOVA-mallilla (Hjerppe ym. 2013). KUTOVA -mallissa tarkastelu koskee ainoastaan fosforikuormitusta
ja sen vähentämiskeinoja. Tämän vuoksi tässä selvityksessä kuormituksen vähentämisessä huomio
keskittyy fosforiin. Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä saadaan kuitenkin vaikutettua myös muu-
hun valumavesien mukana tuomaan vesistökuormitukseen.

KUTOVA-mallin avulla voidaan arvioida vesiensuojelutoimenpiteillä saavutettavan kuormitusvähen-
nyksen suuruutta (Hjerppe ym. 2013). KUTOVA-tarkastelun avulla saadaan käsitys esimerkiksi siitä,
kuinka suuri kuormitusvähennys voidaan teoriassa saada aikaan tietyllä toimenpideyhdistelmällä.
Mallin tarkoitus on tarjota suuntaa antavaa tietoa suunnittelutyön avuksi, joten toimenpideyhdistel-
män toteutusmahdollisuudet on arvioitava erikseen. Eri toimenpiteiden vaikutus fosforikuormitukseen
on mallissa koottu tutkimustiedon perusteella. Soveltuvia toimenpiteitä voi löytyä myös toimenpi-
deyhdistelmän ulkopuolelta.

KUTOVA-malliin syötettiin tiedot tarkasteltavan alueen eri maankäyttömuotojen pinta-aloista ja arvi-
oiduista kuormitusmääristä, maataloustoimenpiteiden ravinnereduktioista ja niiden jakautumisesta
eri kaltevuusluokkiin, mahdollisten suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen määristä, metsätaloustoimen-
piteistä sekä viemäröinnin piiriin kuulumattomasta haja- ja loma-asutuksesta. Tiedot koottiin pääosin
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VIHMA-mallista ja VEMALA:sta. Malliin syötettävissä metsätalouden tiedoissa ei ollut käytettävissä alu-
een todellisia tietoja kunnostusojitusten määrästä, joten niiden määrä arvioitiin käyttäen valtakunnal-
lisia tilastoja, joiden mukaan 0,3 % metsätalousmaasta kunnostusojitetaan vuosittain.

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

Kuormituksen vähentämiseen tähtäävien viljelymenetelmällisten toimien sijoittelu toteutettiin Ko-
toma-hankkeessa tuotettuihin kartta-aineistoihin perustuen (Parkkila 2019). Kotoma-aineisto on tuo-
tettu pääasiassa ELY-keskusten toimesta maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden parempaa
kohdentamista varten. Tausta-aineistona on mm. Rusle 2015-eroosiomalli (Revised Universal Soil Loss
Equation), joka on Joint Research Centerin kehittämä paikkatietopohjainen eroosiomalli ja sen suo-
malainen aineisto on Luonnonvarakeskuksen tuottama. Kotoma-aineiston taustalla on vesiensuoje-
lutoimenpiteiden kohdentamismalli, jossa on määritetty ne peltolohkot, joista huuhtoutuu eniten ra-
vinteita vesistöihin. Näille peltolohkoille on määritelty niille soveltuvat vesiensuojelutoimenpiteet.

Muilta osin toimien sijoittelu toteutettiin ilmakuva-, kartta- ja korkeusaineistoja hyödyntäen. Metsä-
keskuksen kehittämää maa-ainesten huuhtoutumisriskiaineistoa hyödynnettiin ojauomien eroosio-
herkkyyden arviointiin.

3. Valuma-alueen yleiskuvaus ja maankäyttö

Nuutajärven valuma-alueen maaperä on pääasiassa sora- ja hiekkamoreenia. Valuma-alueella
esiintyy myös laajahkoja savi- ja silttimaita, jotka sijoittuvat Nuutajärveen laskevien Mustajoen,
Ihanajoen ja Särkänojan lähiympäristöön. Lisäksi valuma-alueen latvoille sijoittuu turvemaita. Va-
luma-alueella esiintyy vähäisissä määrin prekvartäärisen kallioperän paljastumia.

Nuutajärven valuma-alueella on melko runsaasti haja- ja loma-asutusta. Valuma-alue on suurimmaksi
osaksi metsäinen. Peltoviljelyyn liittyvät alueet muodostavat vajaat 20 % valuma-alueen pinta-alasta
(taulukko 3.1). Peltoalueet painottuvat järveen laskevien Ihanajoen ja Mustaojan varsille. Suoaluetta
valuma-alueella on myös suhteellisen runsaasti, yli 10 %, mikä näkyy valumavesien selvästä humuslei-
masta. Suoalueesta suurin osa on ojitettu. Valuma-alueella sijaitsee luonnontilaisena säilynyt Kaakko-
suo, joka kuuluu Kaakkosuo – Kivijärvi Natura2000-alueeseen (SAC). Myös suojeltu Kivijärvi kuuluu Nuu-
tajärven valuma-alueeseen. Vesialaa alueella on yhteensä 7 %. Valuma-alueen latvoilla sijaitsee
useita järviä, joista Valajärvi, Särkijärvi, edellä mainittu Kivijärvi ja Matkunjärvi ovat pinta-alallisesti lä-
hes Nuutajärven kokoisia.
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Taulukko 3.1. Nuutajärven valuma-alueen perustietoja.

4. Nuutajärveen kohdistuva ravinnekuormitus

Nuutajärveen tulee kokonaisfosforikuormitusta Vesistömallijärjestelmä Vemalan mallitulosten mukaan
1760 kg ja kokonaistyppikuormitusta 43 300 kg vuodessa. Ravinnekuormitusta tulee pääosin luonnon-
huuhtoumasta sekä peltoviljelystä (kuva 4.1). Myös haja-asutuksen jätevesien mukana tulee typpi- ja
etenkin fosforikuormitusta. Metsätalouden kuormitus jää kokonaiskuormitukseen suhteutettuna vä-
häiseksi ja pistemäistä kuormitusta ei valuma-alueella muodostu. Luonnonhuuhtouma on kuormi-
tusta, joka järveen tulisi luonnontilassakin, joten sen vähentäminen ei ole tarpeen. Myöskään ilmalas-
keumaan ei juuri ole mahdollisuuksia vaikuttaa. Sen sijaan kuormituksen vähentämisessä on keskityt-
tävä ihmistoiminnassa valuma-alueella muodostuvaan kuormitukseen. Keskeistä on löytää ensisijai-
sesti vähemmän kuormittavia toimintatapoja, elinkeinotoiminnan edelleen jatkuessa. Asiaa käsitel-
lään tarkemmin kappaleessa 6.

Vesistömallijärjestelmä Vemalan arvion mukaan sisäinen kuormitus ei ole Nuutajärvessä kovin merkit-
tävää, mutta matalassa Nuutajärvessä se voi todellisuudessa muodostua Vemalan arviota suurem-
maksi. Sisäistä kuormitusta muodostuu avovesiaikana tuulen aikaansaamana, veden sekoittuessa
pohjia myöten samalla pöllyttäen pohjasedimenttiä. Myös runsas särkikalasto aiheuttaa sisäistä kuor-
mitusta, sillä kalat etsivät ravintonsa ranta-alueiden pohjasedimentistä. Ravinnonhaku aiheuttaa se-
dimentin pöllyämistä ja sedimenttiin sitoutuneen fosforin liukenemista veteen.

Fosforikuormituksesta noin 60 % muodostuu Ihanajoen (Särkänoja mukaan lukien) valuma-alueella ja
35 % Mustajoen valuma-alueella. Nuutajärven lähivaluma-alueella muodostuu noin 5 % fosforikuor-
mituksesta, joten valtaosa kuormituksesta kulkeutuu järveen kauempaa valuma-alueelta.

Valuma-alueen maankäyttötiedot
Peltoala, % 16,5
Metsäala, % 76
V esiala, % 7,3
Suoala, % 11,4
Ojittamaton suoala, % 4,4
Ojitettu suoala, % 7
Hakkuuala 2013-17, % metsäalasta 0,98
Hakkuuala 2016-17, % metsäalasta 1,0
Haja-asukas, lkm 328
Loma-asunto, lkm 282
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Kuva 4.1. Nuutajärveen kohdistuva typpi- ja fosforikuormitus lähteittäin.

5. Tavoitteenasettelu kuormituksen vähentämiselle

Ihmistoiminnan aikaansaama kuormitus ylittää selvästi Nuutajärven sietokyvyn, mitä osoittaa myös
järven ekologinen tila, joka on arvioitu huonoksi. Suomen ympäristökeskuksen tekemien laskelmien
mukaan järveen tulevaa, ihmistoiminnassa muodostuvaa kuormitusta tulisi fosforin osalta vähentää
650 kg ja typen osalta 10980 kg. Tämä muodostaa fosforin osalta noin 40 % ja typen osalta 30 %
kokonaiskuormituksesta. Ulkoinen kuormitus olisi vähennyksen jälkeen fosforin osalta 1100 kg ja typen
osalta 32 300 kg, luonnon taustakuormitus mukaan luettuna.

Tavoitteenasettelussa huomio on ulkoisessa kuormituksessa, mutta on mahdollista, että sisäinen kuor-
mitus ylläpitää rehevyyttä vielä pitkään, vaikka ulkoinen kuormitus saataisiin tavoitetasolle. Matalassa
järvessä, jossa kalakanta on voimakkaasti vinoutunut (särkikalavaltainen), tuulen aikaansaama poh-
jan pöllyäminen sekä kalojen ravinnonhaku pohjalta voi aiheuttaa fosforin sisäistä kuormitusta. Kun-
nostus on kuitenkin hyvä aloittaa ulkoisen kuormituksen vähentämisestä ja aika ajoin arvioida tilan-
netta. Säännöllisellä veden laadun seuranalla voidaan saada tietoa toimien vaikuttavuudesta. Mikäli
osoittautuu, että tavoitteen mukaisista ulkoisen kuormituksen vähentämistoimista huolimatta järvi ei
osoita ajan saatossa elpymisen merkkejä, voidaan harkita toimia sisäisen kuormituksen vähentä-
miseksi. On kuitenkin muistettava, että Nuutajärvi on luontaisesti rehevä järvi ja runsas vesikasvillisuus
sekä ajoittaiset leväkukinnatkin ovat tällaiselle järvelle ominaisia.

6. Kuormituksen vähentämismahdollisuudet

Kutova -työkalulla toteutetun tarkastelun perusteella Nuutajärven valuma-alueella muodostuvaa fos-
forikuormitusta voidaan vähentää noin 680 kg, eli 39 % nykytasosta. Vähennysmahdollisuus rinnastuu
hyvin järvelle asetettuihin tavoitteisiin hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. Vähennysmäärä perus-
tuu Kutova-työkalun avulla valittuun, kustannustehokkaimpaan toimenpideyhdistelmään. Prosentu-
aalisesti vähennys eroaa hiukan tavoitteenasettelussa esitetystä, sillä tarkasteluissa käytetyt kokonais-
kuormat saattavat hiukan poiketa toisistaan. Kutova-työkalulla voidaan tarkastella ainoastaan
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fosforin vähentämismahdollisuuksia ja -keinoja, mutta samoilla keinoilla vähentyy myös typen kuormi-
tus ja voidaan olettaa, että typelle asetettu vähentämistavoite (30 %) täyttyy vastaavilla keinoilla.

Suurin osa (33 %) kuormitusvähennyksestä on toteutettavissa maatalouden sektorilla (taulukko 6.1).
Tarkastelussa maatalousmaan pinta-alaa ei muutettu, eli kuormitusvähennys ei tapahdu maatalou-
den elinkeinotoimintaa vähentämällä. Sen sijaan merkittävä osa (85 %) maatalouden sektorin kuor-
mitusvähennyksestä tapahtuu viljelyteknisillä menetelmillä. Lähtökohtana on maatilan tuotanto-
suunta ja mahdollisuudet tehdä tarvittavia muutoksia. Erityisen tärkeää on lisätä peltojen talviaikaista
kasvipeitteisyyttä (mm. syysviljat, kevätkyntö, kerääjäkasvit, jne.) ja nurmiviljelyä, tehostaa peltojen
kuivatusta sekä parantaa peltomaan rakennetta maanparannusaineilla. Koska valtaosa peltoaluei-
den kuormituksesta muodostuu kasvukauden ulkopuolella ja eroosioriski on Nuutajärven savipitoisilla
pelloilla varsin suuri, on kasvukauden ulkopuolinen kasvipeitteisyys sekä maaperän hyvä rakenne kes-
keisessä roolissa kuormituksen hallinnassa. Maanparannusaineiden käytön vaikutusarvio perustuu kip-
siin, jonka käyttöä ei suositella järvien valuma-alueilla, mutta tarkastelun tuloksia voidaan soveltaa
rakennekalkkiin, jolla päästään vastaaviin tuloksiin ja jopa pitkäaikaisempiin vaikutuksiin. Nuutajärven
valuma-alueen pelloista jopa noin 80 % on savimailla ja rakennekalkin käyttö soveltuu parhaiten juuri
savimaille. Maanparannusaineiden käyttö edellyttää kuitenkin peltomaan vesitalouden toimivuutta.
Edellä mainituilla viljelyteknisillä menetelmillä vähennetään peltomaan pinnassa tapahtuvaa eroo-
siota eli ravinnerikkaan maa-aineksen karkaamista sadeveden mukaan. Talviaikaisen kasvipeitteisyy-
den vaikutukset eroosion vähenemiseen ovat suurimmat, kun toimia sijoitetaan kaltevuudeltaan yli
0,5 % peltolohkoille. Nurmiviljelyssä vaikutukset ovat suurimmat kaltevuudeltaan yli 1,5 % peltoloh-
koilla.

Maatalouden kosteikot sekä vesistöjen ja valtaojien reunoille jätettävät suojavyöhykkeet tuovat pie-
nen lisän kokonaisuuteen kuormituksen vähentämisessä. Kosteikoita voidaan pitää toissijaisina toi-
menpiteinä, mutta suojavyöhykkeiden käyttö on erittäin tärkeää kaltevilla (yli 1,5 % kaltevuus) vesis-
töön tai valtaojaan rajautuvilla peltolohkoilla. Kosteikkojen merkitys korostuu kuitenkin veden virtausta
tasaavan vaikutuksen kautta. Kosteikolla on lisäksi maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta rikastut-
tava vaikutus.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamisella voidaan vähentää kokonaiskuormitusta yh-
teensä 4 % (taulukko 6.1). Tarkastelussa on oletettu, että 15 % kiinteistönomistajista kuuluu ikävapau-
tuksen piiriin, ja tätä osuutta ei ole mukaanluettu tarkasteluun. Jätevesien käsittelyn tehostaminen
vähentää ravinnekuormituksen lisäksi hygieenisiä haittoja, eli vesistöön päätyviä bakteerimääriä. Ym-
päristönsuojelulain (527/2014) mukaan ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen jätevesien kä-
sittely tuli olla kunnossa 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistö sijaitsee alle 100 m etäisyydellä vesistöstä
tai pohjavesialueella. Muussa tapauksessa jätevesijärjestelmän kunnostus vaaditaan tiettyjen re-
monttien yhteydessä. Kunta voi halutessaan antaa tiukempia määräyksiä. Ympäristönsuojelumää-
räyksillä ei kuitenkaan ole mahdollista määrätä remonttien aikataulusta, vaan sen osalta noudate-
taan ympäristönsuojelulakia.

Metsätalouden toimilla voidaan muihin maankäytön sektoreihin verrattuna vaikuttaa suhteellisen niu-
kasti fosforikuormitukseen, mutta se on osa kokonaisuutta. Metsätalouden vesistövaikutusten vähen-
tämisessä oleellisinta on ennakoiva ja asiantunteva suunnittelu paikkatietoaineistoja ja -analyysejä
hyödyntäen. Kohteille tulisi löytää niille parhaiten sopivat, mahdollisimman kestävät metsänhoidon
menetelmät, jotta syntyvä vesistökuormitus olisi mahdollisimman vähäistä. Ennakointi on vesistökuor-
mituksen vähentämisessä oleellisinta, joten kuormitusta pidättävät rakenteet tulisi toteuttaa ennen
metsänhoitotoimien toteutusta. Turvemaiden kunnostusojitukset ovat vesistön kannalta haitallisimpia.
Tällaisilla metsätalouskohteilla tulisi satsata jatkuvan kasvatuksen menetelmiin ja kunnostusojituksia ei
tulisi tehdä. Taulukossa 6.1. on toimenpidekokonaisuuteen esitetty vaihtoehtoisia keinoja
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metsätalouden kuormituksen pidättämiseen, joita tulisi Kutova-työkalun laskelmien mukaan toteut-
taa yhteensä vähintään 4 kpl. Työkalun vaihtoehdoista toimenpidekokonaisuuteen valittiin putkipa-
toratkaisu, joka laskennallisesti on tehokkain fosforikuormituksen vähentäjä, mutta se vaatii huoltoa
ja säännöllistä seurantaa. Pohjapadot ja kosteikot ovat maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden
kannalta mielekkäämpi vaihtoehto.

Taulukko 6.1. Nuutajärven valuma-alueella muodostuvan kuormituksen vähentämismahdollisuudet KUTOVA-
tarkastelun perusteella sekä toimenpidekohtainen fosforikuormituksen vähentämisvaikutus (prosentuaalinen
vähennys kokonaiskuormituksesta).

7. Kuormitusta vähentävien toimien sijoittelumahdollisuudet

7.1 Maankäytölliset menetelmät

Kotoma-aineiston perusteella Nuutajärven valuma-alueen peltoalueilla on suositeltavaa painottaa
eroosiolta suojaavia toimia, kuten syysviljojen tai kerääjäkasvien käyttöä tai monivuotista nurmiviljelyä
kuvassa 7.1 esitetyillä alueilla. Vähimmillään näillä peltolohkoilla olisi vältettävä syksyllä tapahtuvaa
muokkausta ilman kylvöä, sillä talven yli kasvipeitteettömät pellot ovat erityisen alttiita eroosiolle var-
sinkin leutoina talvina. Nämä eroosioherkimmät peltoalueet sijoittuvat pääasiassa Mustajoen,
Ihanajoen ja Särkänojan varrelle. Jokien ja valtaojan reunaan on suositeltavaa perustaa lisäksi

Maatalous lkm tai pinta-ala kokonaisvaikutus, %

V iljelytekniset menetelmät
- talviaikainen kasvipeitteisyys 916 ha 3
- monivuotinen nurmiviljely 108 ha 4
- säätösalaojitus 82 ha 3
- kipsi- tai rakennekalkkikäsittely 884 ha 18
Kuormitusta pidättävät rakenteet
- suojavyöhykkeet 40 ha 3
- kosteikot 20 kpl 2
Summa 33

Metsätalous

Kuormitusta pidättävät rakenteet
- lannoituksen suojavyöhykkeet 1 ha 0,05
- uudishakkuiden suojakaista 2 ha 0,2
- kosteikot tai 4 kpl
- pintavalutuskentät tai 4 kpl
- pohjapadot tai 4 kpl
- putkipadot 4 kpl 1,2
Summa 2

Jätevesien käsittely

- haja-asutuksen jätevesien käsittelyjärjestelmät 209 kpl 3
- loma-asutuksen jätevesien käsittelyjärjestelmät 71 kpl 1
Summa 4

Kokonaisvähennys 39
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suojavyöhyke etenkin, jos pellolla on kaltevuutta uomaa kohti. Kriittisimmät suojavyöhykekohteet on
eritelty kuvan 7.1 kartalla tummemmalla sävyllä.

Kuva 7.1. Nuutajärven valuma-alueen peltolohkot, joilla tulisi panostaa eroosiolta suojaaviin viljelymenetelmiin,
kuten talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen tai nurmiviljelyyn (vaaleanpunainen sävytys). Tummemmalla sävyllä
merkityille pelloille tulisi lisäksi perustaa suojavyöhyke vesistön tai valtaojan puoleiseen reunaan. Nuutajärven
valuma-aluerajaus on merkitty sinisellä sävyllä. (Peruskarttarasteri © Maanmittauslaitos 6/2012, Valuma-alue:
Value-työkalu, peltoaineisto: Kotoma © ELY-keskus)

Nuutajärven valuma-alueella sijaitsee runsaasti rakennekalkin käyttöön mahdollisesti soveltuvia pel-
tolohkoja. Niiden sijainti on esitetty kuvan 7.2 kartalla. Kartan aineisto on alun perin tehty kipsin levi-
tykselle, joka ei kuitenkaan sovellu järvien valuma-alueille. Suositusten tausta-aineisto on varsin kar-
kea, joten ennen maanparannusaineen valintaa ja käyttöä tulee selvittää tarkemmin peltolohkon
kuivatuksen toimivuus, maalajirakenne ja ravinnetilanne. Rakennekalkin käytöllä parannetaan pelto-
maan kasvukuntoa ja mururakennetta. Sen käyttö johtaa vesistökuormituksen vähentymiseen, sillä
ravinteet pysyvät paremmin maahiukkasiin kiinnittyneenä ja sadon käytössä. Rakennekalkin käytön
hyödyt tulevat parhaiten esille, kun pellon vesitalous on kunnossa, eli kuivatus toimii, eikä peltomaa
kärsi liiasta tiivistymisestä. Rakennekalkin käyttö parantaa pellon vesitaloutta entisestään, sillä hyvä-
rakenteisessa maassa liika sadevesi suodattuu pois pellon pinnalta ja ehkäisee lätäköitymistä. Myös
maan vedenpidätyskyky kasvaa hyvän mururakenteen ansiosta, ja sen kuivuudensieto paranee.
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Kuva 7.2. Nuutajärven valuma-alueen peltolohkot (violetti sävytys), jotka soveltuvat rakennekalkin levitykseen
(alkuperäisaineistossa kipsi). Nuutajärven valuma-aluerajaus on merkitty sinisellä sävyllä. (Peruskarttarasteri ©
Maanmittauslaitos 6/2012, Valuma-alue: Value-työkalu, peltoaineisto: Kotoma © ELY-keskus).

Kotoma-aineistossa on eritelty myös peltoalueet, joille ei suositella lannanlevitystä, tai joilla lannan
levityksessä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Nuutajärven valuma-alueella nämä kohteet on
esitetty kuvan 7.3 kartalla. Kuitenkin valuma-alueella syntyvien ravinteiden kierrätystä tulisi suosia
sinne ulkopuolelta tuotavien väkilannoitteiden sijaan. Mitä paremmin kierrätysravinteita, eli valuma-
alueella syntyvää lantaa hyödynnetään, sitä vähemmän tarvitaan uusia ravinteita (primääriravin-
teita) maatalouden ulkopuolelta. Lanta on myös hyvä maanparannusaine, sillä se lisää maaperän
hiilen määrää ja mikrobien aktiivisuutta.

Lannan levityksestä, niin kuin muustakin lannoittamisesta on vähiten haittaa, kun se toteutetaan oi-
kein ja lannoitusmäärä suhteutetaan todellisen tarpeen mukaiseksi. Lannan paras levitysajankohta
on keväällä roudan sulettua. Lannan levitys toteutetaan lannan ravinnepitoisuuksien mukaan ennen
kylvöä tai kasvustoon sijoittaen tai mullaten. Lannoitus on kiellettyä viisi metriä lähempänä vesistöä
(Mavi, Täydentävät ehdot 2017). Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaa-
nisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kiellettyä, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa le-
vityksestä. Lohko rajoittuu vesistöön, mikäli pellon ja vesistön väliin jäävä muu maa-alue on leveydel-
tään enintään 10 m. Peltolohkon osilla (väh. 0,25 ha), joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia,
lietelannan, virtsan ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen muulla tavoin kuin
sijoittamalla on aina kiellettyä. Kalteville peltolohkon osille levitettävät muut lannat ja orgaaniset lan-
noitevalmisteet on muokattava maahan kahdentoista tunnin sisällä levityksestä.
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Kuva 7.3. Nuutajärven valuma-alueen peltolohkot (keltainen sävytys), joille ei suositella lannan levitystä, tai
joilla tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, mikäli lantaa levitetään (määrä, ajankohta, levitystapa, muokkaus
välittömästi levityksen jälkeen). Nuutajärven valuma-aluerajaus on merkitty sinisellä sävyllä. (Peruskarttarasteri ©
Maanmittauslaitos 6/2012, Valuma-alue: Value-työkalu, peltoaineisto: Kotoma © ELY-keskus)

7.2 Vesien ja eroosion hallinta sekä kuormituksen pidättäminen

Nuutajärven laskevissa jokiuomissa sekä valtaojissa on paikoin suuri eroosioriski. Toisin sanoen uomista
huuhtoutuu virtauksen mukaan maa-ainesta ja ravinteita. Erityisen haitallista on nopeat vedenkor-
keuden vaihtelut uomissa. Laajamittaiset 1900-luvun puolivälin jälkeen aina 1980-luvulle saakka to-
teutetut metsä- ja suo-ojitukset sekä uomien perkaustoimet ovat johtaneet valuma-alueiden veden-
pidätyskyvyn merkittävään muutokseen. Toimilla on saatu metsä kasvamaan paremmin ja mahdol-
listettu tukinuitto vesistöjä myöten, mutta asialla on kääntöpuolensa. Muutos valuma-alueen hydro-
logiassa on johtanut uomien syöpymis- ja toisaalta liettymisongelmiin ja alaville alueille liian nopeasti
kulkeutuva vesi aiheuttaa märkyyttä ja tulvahaittoja. Nuutajärven valuma-alueen uomastoissa eroo-
siohaittoja voidaan vähentää hidastamalla veden kulkua uomissa hallitusti. Hallitulla hidastamisella
tarkoitetaan sitä, että toimet sijoitellaan korkomittausten perusteella niin, ettei niillä aiheuteta vetty-
mishaittaa.

Veden kulkua voidaan hidastaa uomiin kivistä rakennettavilla pohjakynnyksillä, putkipadoilla sekä
perattuja koskipaikkoja ennallistamalla. Putkipatojen käyttö on tarkoitettu lähinnä pienempiin ojiin,
mutta pohjakynnyksiä voidaan sijoittaa esimerkiksi ketjutetusti maastomuotojen mukaan Ihanajoen,
Mustajoen ja Särkänojan alueille. Myös kosteikoilla on veden virtauksia tasaava vaikutus, mikä voi olla
jopa ravinteiden pidätystä merkittävämpää. Vesiensuojeluhyötyjensä lisäksi kosteikkojen perustami-
nen edistää luonnon monimuotoisuutta ja maisema-arvoja. Lisäksi kosteikkorakentaminen voi lisätä
alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Valuma-alueen kuivatuksen myötä luontaiset kosteikot, kos-
teat painanteet ja korpinotkelmat ovat hävinneet. Tämänkaltaisia kohteita voidaan luoda rakenta-
malla sekä elinympäristöjä ennallistamalla.
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Uomaeroosio-ongelmia voidaan putkipatojen, pohjakynnysten ja koskikunnostusten rinnalla ehkäistä
myös luonnonmukaistamalla uomarakennetta ja -profiilia. Perinteinen suora ja jyrkkäluiskainen, V-
malliseksi kaivettava uoma on korvattavissa poikkileikkaukseltaan 2-tasoisella, loivaluiskaisella uo-
malla (kuva 7.5). Uoma koostuu ns. ns. ali- ja ylivesiuomista. Mutkittelevan alivesiuoman reunoille muo-
dostetaan tulvatasanteita, joille vesi nousee tulva-aikana ja joille muodostuva kasvillisuus pidättää
ravinteita ja kiintoainesta. Tulvatasanne voidaan muodostaa molemmille tai vain toiselle puolelle uo-
maa. Uomaprofiili on perinteistä uomaa vakaampi ja alivesiuoma on itsepuhdistuva, joten uoman
kunnossapitotarve on perinteistä uomarakennetta vähäisempi. Se kuitenkin vaatii leveyssuunnassa
hieman enemmän tilaa kuin perinteinen uoma.

2-tasouomia ja niihin yhdistettäviä pohjakynnys-, kosteikko-, ym. rakenteita kannattaa toteuttaa laa-
jempana hankkeena esimerkiksi ojitusyhteisövetoisesti peltoalueilla, joilla on tarvetta peruskuivatuk-
sen parantamiselle.

Liitteen 1 kartalla on esitetty kohteita, jotka kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella soveltuisivat
mahdollisesti kunnostusrakenteiden sijoituskohteiksi. Alueelta löytyneet kohteet ovat kosteikkopaik-
koja, virtausta tasaava pohjakynnyskohteita tai niiden yhdistelmiä. Liitteessä 1 esitettyjen kohteiden
toteuttamismahdollisuuksia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 8.

Kuva 7.5. Toispuoleisen 2-tasouoman kaivamista Tammelan Uuhikonojalla 3.6.2020 (© KVVY Satu Heino).

8. Valuma-aluerakenteiden toteutusmahdollisuudet

Kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä vaikuttavuuden perusteella parhaimmille kohteille toteutettiin
maastokäynti, jossa kohteiden teknistä toteutuskelpoisuutta arvioitiin maastossa silmämääräisesti.
Suunnittelun reunaehtoja tarkentavia maastomittauksia ei toteutettu. Maastokäynnin perusteella
kohteista valittiin toteutuskelpoisimmat ja vaikuttavuudeltaan parhaimmat kohteet tarkempaan tar-
kasteluun (liite 1). Näiden kohteiden osalta selvitettiin myös maanomistajien alustava kanta kohtei-
den toteutukselle. Kohteet on numeroitu liitekartalle numeroilla 1-7 ja kohteiden tarkempi kuvaus on
esitetty jäljempänä. Kohteille esitetyt pinta-alat perustuvat karttapohjaiseen määritykseen.
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Tarkemman tarkastelun ulkopuolelle jätettiin maastossa havainnoiduista kohteista sellaiset, jotka ovat
vaikuttavuudeltaan vähäisempiä, tai joiden toteutus ei ole kustannustehokasta. Nämäkin kohteet
ovat kuitenkin teknisesti toteutuskelpoisia, mikäli Nuutajärven valuma-alueella tehtävälle vesienhal-
lintatyölle haetaan myöhemmin jatkumoa. Nämä kohteet on merkitty liitekartalle numeroilla 8-10.
Maastotarkastelun ulkopuolelle jätettiin muutamia kohteita, joiden vaikuttavuus painottuu enemmän
virtauksen hidastamiseen, tai jotka ovat muuten vaikuttavuudeltaan vähäisempiä. Myös nämä koh-
teet on esitetty liitekartalla. Maastossa tehtävistä tarkasteluista ja maanomistajien suostumuksesta
riippuu, ovatko nämä kohteet toteutuskelpoisia.

Esitettyjen kohteiden lisäksi rakenteellisia vesien- ja kuormituksen hallintakeinoja alueelta voi löytyä
esimerkiksi viljelyalueilla 2- tasouomaratkaisuista, joita tulisi harkita peruskuivatuksen parantamishank-
keiden yhteydessä.

Toimien edistämisessä tulee edetä siten, että niiden kohteiden osalta, joiden maanomistajilta on
saatu alustava hyväksyntä, edetään tarkempiin maastomittauksiin ja keskustellaan maanomistajien
kanssa toteutuksen tarkemmista reunaehdoista. Tämän pohjalta voidaan laatia kohteille toteutus-
suunnitelmat rakennepiirustuksineen, joiden teossa tulee edelleen tehdä tiivistä yhteistyötä maan-
omistajien kanssa ja ne tulee hyväksyttää maanomistajilla.

Kohdekuvaukset:

1. Lintumaan kosteikkoallas
- Kosteikkoallas on perustettavissa tiestöä vasten rajautuvaan notkoon patoamisen ja kaivun

menetelmiä yhdistelemällä.
- Kohteena pienialainen (noin 0,22 ha), valuma-alueen pinta-ala on noin 10 hehtaaria.
- Maanomistajia ei yrityksistä huolimatta tavoitettu.

Kuva 8.1. Lintumaan kosteikkoaltaan mahdollinen sijoituspaikka.
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2. Koskenrannan kosteikkovaihtoehdot
- Perustettavissa joko patoamalla (laajuus esim. 1-2 ha) tai kaivamalla (laajuus esim. n. 0,30 ha).
- Patoamiseen perustuvassa vaihtoehdossa käännettäisiin eteläpuoleisen metsäojien suhteel-

lisen pieniä vesimääriä kosteikkoon ja ne padotettaisiin niittyalueelle.
- Valuma-alueen pinta-ala on noin 8 km2.
- Helposti hallittavissa olevat vesimäärät (padotus voidaan toteuttaa kaivoratkaisulla, jolla kos-

teikko on mahdollisuus tyhjentää, ja jolla vedenkorkeuden tasoa on mahdollisuus säätää).
- Kaivamiseen perustuvassa vaihtoehdossa kosteikko perustettaisiin alavan päälaskuojan var-

teen, jonka vesimäärät melko suuret.
- Alueen tavoitetut maanomistajat suhtautuivat myönteisesti toimenpiteiden tarkempaan jat-

kosuunnitteluun.

Kuva 8.2. Koskenrannan kosteikon perustamiselle soveltuva peltoalue.

3. Kokonmäen kosteikkovaihtoehdot
- Kohteella on mahdollista toteuttaa erikokoisia ja muotoisia vesienhallintarakenteita sekä pa-

toamalla että kaivamalla riippuen alueen maanomistajien asettamista reunaehdoista.
- Notkoalueen yläjuoksun puoleiselle metsäalueelle voitaisiin rakentaa patoamalla noin 1 heh-

taarin suuruinen kosteikko.
- Alajuoksun alavalle peltoalueelle olisi mahdollista rakentaa vielä edellistä suurempi jopa 1,5-2

hehtaarin laajuinen kosteikko patoamalla tai vaihtoehtoisesti pienempi kosteikko kaivamalla.
- Valuma-alueen pinta-ala on noin 7 km2.
- Kosteikolla on virtausta tasaava ja metsäalueen vesiä pidättävä vaikutus
- Alueen tavoitetut maanomistajat suhtautuivat myönteisesti toimenpiteiden tarkempaan jat-

kosuunnitteluun.
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Kuva 8.3. Kokonmäen alueen potentiaalista kosteikkoaluetta.

4. Postilanojan kosteikko
- Hieno luontainen notkopaikka patoamiseen perustuvalle kosteikolle (mahdollisuus perustaa

noin 1-1,3 hehtaarin laajuinen kosteikko).
- Melko isot vesimäärät, padotus pohjapatoratkaisuna.
- Valuma-alueen pinta-ala n. 11 km2.
- Vesiensuojelullisesti ei suurta vaikutusta Nuutajärveen tuleviin vesiin, mutta maisemallisesti ja

luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin hieno kohde.
- Vesistökohde ja vaatinee vesilain mukaisen luvan.
- Alueen tavoitetut maanomistajat suhtautuivat myönteisesti toimenpiteiden tarkempaan jat-

kosuunnitteluun

Kuva 8.4. Postilanojan potentiaalinen kosteikkoalue.
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5. Palo-ojan kosteikko
- Hieno luonnonkaunis notko, johon kosteikko perustettavissa patoamalla.
- Kosteikon pinta-ala 1–1,5 ha, valuma-alue n. 1,75 km2.
- Helposti hallittavissa olevat vesimäärät (padotus voidaan toteuttaa kaivoratkaisulla, jolla kos-

teikko on mahdollisuus tyhjentää, ja jolla vedenkorkeuden tasoa on mahdollisuus säätää).
- Alueen tavoitetut maanomistajat suhtautuivat myönteisesti toimenpiteiden tarkempaan jat-

kosuunnitteluun

Kuva 8.5. Palo-ojan potentiaalinen kosteikkoalue.

6. Menostenaukeen kosteikko
- Kaivamalla perustettava kosteikko (pinta-ala jopa noin 2,5 ha).
- Kaivumaat läjitettävissä ympäröiville alaville pelloille, maanomistajien tahdosta riippuen.
- Erittäin suuret käsiteltävät vesimäärät, hyöty vesiensuojelulle vähäinen, vaikutus enemmän

virtausta tasaava ja eroosiota vähentävä. Maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta hieno kohde.

- Valuma-alueen pinta-ala n. 56 km2.
- Vesistökohde ja vaatinee vesilain mukaisen luvan.
- Alueen tavoitetut maanomistajat suhtautuivat myönteisesti toimenpiteiden tarkempaan jat-

kosuunnitteluun.
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Kuva 8.6. Ihanajoen suvantoalue Menostenaukeella. Alueella on jo nykytilassa allasmaisia piirteitä.

7. Hukkaluhdan alue Mieliönojan alajuoksulla
- Kohde pitää sisällään useita vaihtoehtoja vesienhallintarakenteiden toteutukselle.
- Riipunraapunnotkoon on mahdollista perustaa patoamalla jopa yli 2 ha kosteikko.
- Kohtuulliset vesimäärät, joiden hallinta onnistuu vielä patokaivorakenteillakin.
- Pellon ja metsän rajalle on mahdollista perustaa pienimuotoisempi 0,2–0,4 ha laajuinen kos-

teikko patoamalla.
- Nuutajärven rantaan olisi teknisesti mahdollistaa rakentaa noin 1 hehtaarin laajuinen kos-

teikko kaivamalla (toteutuva pinta-ala on tosin tässä kohteessa pitkälti riippuvainen pitkälti
kaivumassojen sijoitusratkaisusta).

- Kosteikon kaikki sijoitusvaihtoehdot on esitetty liitekartalla.
- Mieliönojan valuma-alue on noin 4 km2.
- Maanomistajia ei yrityksistä huolimatta tavoitettu.
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Kuva 8.7. Vesienhallintarakenteiden mahdollisia sijoituspaikkoja Hukkaluhdan alueella.

9. Yhteenveto

Nuutajärvi kuuluu järvityypiltään runsasravinteisiin järviin ja sen ekologinen tila on vesienhoidon toisella
suunnittelukaudella määritelty huonoksi. Nuutajärveen tulevaa kuormitusta tulisi vähentää fosforin
osalta noin 40 % ja typen osalta 30 %, jotta voitaisiin saavuttaa hyvä ekologinen tila. Ravinnekuormi-
tusta tulee pääosin luonnonhuuhtoumasta sekä peltoviljelystä. Myös haja-asutuksen jätevesien mu-
kana tulee typpi- ja etenkin fosforikuormitusta. Metsätalouden kuormitus jää kokonaiskuormitukseen
suhteutettuna vähäiseksi ja pistemäistä kuormitusta ei valuma-alueella muodostu. Kutova -työkalulla
toteutetun tarkastelun perusteella Nuutajärven valuma-alueella muodostuvaa fosforikuormitusta voi-
daan vähentää 39 % nykytasosta. Vähennysmäärä perustuu Kutova-työkalun avulla valittuun, kus-
tannustehokkaimpaan toimenpideyhdistelmään. Kutova-työkalulla voidaan tarkastella ainoastaan
fosforin vähentämismahdollisuuksia ja -keinoja, mutta samoilla keinoilla vähentyy myös typen kuormi-
tus. Voidaan olettaa, että typelle asetettu vähentämistavoite (30 %) täyttyy vastaavilla keinoilla.

Tavoitteenasettelussa huomio on ulkoisessa kuormituksessa, mutta on mahdollista, että sisäinen kuor-
mitus ylläpitää rehevyyttä vielä pitkään, vaikka ulkoinen kuormitus saataisiin tavoitetasolle. Mikäli
osoittautuu, että tavoitteen mukaisista ulkoisen kuormituksen vähentämistoimista huolimatta järvi ei
osoita ajan saatossa elpymisen merkkejä, voidaan harkita toimia sisäisen kuormituksen vähentä-
miseksi.
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Suurin osa (33 %) kuormitusvähennyksestä on toteutettavissa maatalouden sektorilla. Erityisen tärkeää
on lisätä peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä, lisätä nurmiviljelyä, tehostaa peltojen kuivatusta sekä
parantaa peltomaan rakennetta. Maatalouden kosteikot sekä vesistöjen ja valtaojien reunoille jätet-
tävät suojavyöhykkeet tuovat pienen lisän kokonaisuuteen kuormituksen vähentämisessä. Kosteikolla
on lisäksi maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta rikastuttava vaikutus, ja ne myös tasaavat virtaus-
vaihteluita ja tarjoavat kuivaan aikaan vesivaraston.

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostamisella voidaan vähentää fosforin kokonaiskuormitusta
yhteensä 4 %. Jätevesien käsittelyn tehostaminen vähentää ravinnekuormituksen lisäksi myös hygiee-
nisiä haittoja, eli vesistöön päätyviä bakteerimääriä. Metsätalouden toimilla voidaan muihin maan-
käytön sektoreihin verrattuna vaikuttaa suhteellisen niukasti fosforikuormitukseen, mutta se on osa
kokonaisuutta. Metsätalouden vesistövaikutusten vähentämisessä oleellisinta on ennakoiva ja asian-
tunteva suunnittelu paikkatietoaineistoja ja -analyysejä hyödyntäen. Kohteille tulisi löytää niille par-
haiten sopivat, mahdollisimman kestävät metsänhoidon menetelmät, jotta syntyvä vesistökuormitus
olisi mahdollisimman vähäistä. Kosteikoita, putki- ja pohjapatoja ja laskeutusaltaita voidaan hyödyn-
tää metsätaloudellisten toimien yhteydessä kuormituksen pidättämiseen.

Nuutajärven valuma-alueen uomastoissa eroosiohaittoja voidaan vähentää hidastamalla veden kul-
kua uomissa hallitusti. Hallitulla hidastamisella tarkoitetaan sitä, että toimet sijoitellaan korkomittaus-
ten perusteella niin, ettei niillä aiheuteta vettymishaittaa. Veden kulkua voidaan hidastaa uomiin ki-
vistä rakennettavilla pohjakynnyksillä, putkipadoilla (pienillä valuma-alueilla), perattuja koskipaikkoja
ennallistamalla, sekä allas- ja kosteikkoratkaisuilla. Lisäksi perinteinen kuivatusuoman profiili voidaan
muuttaa luonnonmukaisemmaksi muuttamalla uomarakennetta ja -profiilia poikkileikkaukseltaan 2-
tasoiseksi, loivaluiskaiseksi uomaksi, joka on vähemmän altis eroosion vaikutuksille.

Alueelta etsittiin potentiaalisia vesiensuojelu- ja vesienhallintarakenteiden paikkoja kartta- ja ilmaku-
vatarkastelun avulla. Suurin osa kohteista tarkastettiin maastossa ja parhaille kohteille määritettiin
alustava rajaus valuma-alueineen. Maanomistajien alustava kanta kohteiden toteuttamiseen selvi-
tettiin valtaosalta näitä kohteita. Alueen tavoitetut maanomistajat suhtautuivat myönteisesti toimen-
piteiden tarkempaan jatkosuunnitteluun. Korkomittauksia kohteille ei toteutettu. Muut kohteet jätet-
tiin tarkemman tarkastelun ulkopuolelle mahdollisesti myöhemmin toteutettavissa hankkeissa edistet-
täväksi.
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Kohteessa toteutettu vesienhallinnan toimenpiteitä

1.

9.

Kohteeseen laadittu valmis vesienhallintasuunnitelma  

Teknisesti toteutuskelpoisia maastossa tarkastettuja

vesienhallintakohteita, joiden omistajaa/omistajia ei

ole tavoitettu

Teknisesti toteutuskelpoisia maastossa tarkastettuja 

vesienhallintakohteita, joiden omistajat ainakin osin

tavoitettu ja he suhtautuvat postitiivisesti toimenpiteiden

jatkosuunnitteluun

Maastossa tarkastettuja vesienhallintakohteita, joiden

toteuttamisedellytyksiä arvioitava vielä etenkin

kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta

Karttatyönä kartoitettuja mahdollisia vesienhallinta-

kohteita, joita ei ole maastokatselmoitu


