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KÄSITTEITÄ JA LUONNONMUKAISEN PERUSKUNNOSTUKSEN MENETELMIÄ 
 

Kasvillisuuden ja rantapuuston säilyttäminen. Uoman penkoilla kasva-

vat puut ja ruohovartinen kasvillisuus kannattaa säilyttää kunnostuksen 

yhteydessä, koska kasvien juuret sitovat luiskien maaperää ja toimivat 

luontaisena eroosiosuojana. 

 

Kosteikko. Suuren osan vuodesta veden peitossa tai kosteana pysyvä, ve-

sistökuormitusta vähentävä ojan, puron tai joen osa ja sen ranta-alue. Tyy-

pillisesti kosteikossa kasvaa runsaasti luonnonvaraisia kostean paikan kas-

veja. Kosteikkojen vedenpuhdistusteho perustuu virtauksen hidastamiseen 

ja veden suodattamiseen kasvillisuuden läpi. Virtauksen hidastuessa veden 

mukana kulkeva kiintoaine laskeutuu kosteikon pohjalle ja kosteikkokas-

vit käyttävä vedessä kulkevia ravinteita kasvuunsa. Monivaikutteinen kos-

teikko toimii kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä, eliöstön ja linnus-

ton elinympäristönä, viljelymaiseman monipuolistajana, tulvien pidättäjä-

nä, kasteluveden varastona, metsästysalueena ja/tai virkistysalueena. 

 

Laskeutusallas. Ojan tai puron yhteyteen kaivamalla tai patoamalla tehty 

vesiallas, jonka päätarkoituksena on kerätä pelloilta ja ojaverkosta veden 

mukana liikkeelle lähtenyttä maa-ainesta. Laskeutusaltailla pystytään py-

säyttämään hietaa ja sitä karkeampia maalajeja. Laskeutusaltaan mitoituk-

sessa on otettava huomioon veden virtausnopeus ja viipymä altaassa sekä 

maapartikkelien laskeutumisnopeus. 

 

Lietekuoppa. Uomaan tehtävä syvennys, joka toimii karkean pohjakul-

keuman pysäyttäjänä. Lietekuoppia käytetään yleisesti metsäojien vesien-

suojelutoimenpiteinä. 

 

Luonnonmukainen peruskunnostus. Ojien luonnonmukaisen peruskun-

nostuksen tavoitteena on maankuivatuksen parantaminen maa- ja metsäta-

lousalueilla, ojituksesta aiheutuvan vesistökuormituksen vähentäminen se-

kä perattujen uomien monimuotoisuuden lisääminen. Lähtökohtana on 

uoman luontaisen käyttäytymisen hyödyntäminen ojien kunnossapidossa. 

 

Maanottokuoppien kunnostaminen. Ojien varteen voidaan perustaa kos-

teikkoja laajentamalla ja kunnostamalla vanhoja maanottokuoppia. 

 

Pintavalutuskentät ja kaivukatkot. Pintavalutuskenttiä käytetään lähin-

nä metsäojitusten yhteydessä hienojakoisen kiintoaineksen pidättämiseen. 

Vesi johdetaan jako-ojan avulla tasaisesti pintavalutuskentälle, missä vesi 

virtaa pintavaluntana vesistöön. Kaivu- ja perkauskatkoja käytetään ojitus-

ten yhteydessä kiintoaineen ja ravinteiden pysäyttäjinä. Näitä menetelmiä 

käytetään ojitettujen turvemaiden kokoojaojien veden johtamisessa vesis-

töihin. Pintavalutuskenttiä ja ojakatkoja käytetään myös kosteikkojen yh-

teyksissä.  

 

Pohjapadot / pohjakynnykset. Uomiin voidaan luoda kosteikkomaisia 

ympäristöjä rakentamalla niihin peräkkäisiä pohjapatoja tai pohjakynnyk-

siä. Niiden avulla veden virtaus hidastuu, uomaeroosio vähenee ja luonnon 

monimuotoisuus lisääntyy. Kynnysten edessä uomaa voidaan leventää, 
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jolloin saadaan lisättyä uoman vesipinta-alaa. Pohjapadot ja -kynnykset 

voidaan rakentaa kivestä, sorasta tai puusta, jolloin ne muistuttavat luon-

nonkoskea tai virtapaikkaa. 

 

Suojavyöhyke  ja suojakaista. Suojavyöhyke on pellolle järven, joen, pu-

ron tai valtaojan varrelle perustettu, kasvillisuuden peittämä alue, jonka tu-

lee ympäristötuen määrittelyn mukaan olla vähintään 15 m:n leveä. Ne 

ovat tarpeellisia etenkin kaltevien ja eroosioherkkien peltojen reunoilla. 

Suojakaistalla tarkoitetaan ojan tai vesistön varteen jätettävää, keskimäärin 

kolme metriä leveää viljelemätöntä aluetta. Suojakaistat vesistön varrella 

ovat maatalouden ympäristötuen edellytyksenä. Suojavyöhykkeen ja suo-

jakaistan tarkoituksena on vähentää pelloilta vesistöön tulevaa ravinne- ja 

kiintoainekuormitusta. 

 

Toispuoleinen kaivu ja luiskien loiventaminen. Toispuoleisessa kaivus-

sa uoman vedenjohtokykyä parannetaan perkaamalla vain toinen luiskista. 

Kasvillisuuden säilyttäminen uoman toisella luiskalla lisää monimuotoi-

suutta ja vähentää eroosiota. Luiskat tulisi kaivaa vähintään kaltevuuteen 

1:2 uoman sortumisen vähentämiseksi. Jos maaperä on hienojakoista ja 

helposti sortuvaa, luiskat kannattaa tehdä tätäkin loivempina. 

 

Tulva-alueiden säilyttäminen ja palauttaminen. Tulva-alueella tarkoite-

taan ympäristöön ylivirtaamien aikaan muodostuvaa veden peittämää alu-

etta. Tulva-alueiden säilyttämisellä ja palauttamisella tasataan vesistön vir-

taamia ja edistetään kiintoaineen laskeutumista. Lyhytaikaisella tulvalla ei 

esimerkiksi metsäalueella ole merkittävää vaikutusta puuston kasvuun. 

 

Tulvatasanne ja alivesiuoma (kaksitasoinen poikkileikkaus). Uoman 

vedenjohtokykyä voidaan parantaa kaivamalla uoman poikkileikkaus kak-

sitasoiseksi. Kuivana aikana vesi virtaa kapeassa alivesiuomassa ja tulva-

aikana se nousee kasvillisuuden peittämälle tulvatasanteelle. Menetelmällä 

pystytään säilyttämään uoman kasvillisuutta, mikä vähentää uomien sor-

tumista eroosion seurauksena. Kaksitasoinen poikkileikkaus voidaan to-

teuttaa kahdella tavalla. Jos uoman kuivatussyvyys on riittävä, uoman ylä-

osa levennetään tulvatasanteeksi ja pohjalle muodostunut, usein mutkitte-

leva alivesiuoma jätetään kaivamatta. Jos taas leveäksi kaivettu uoma on 

liettynyt ja kasvanut umpeen, voidaan vedenjohtokykyä parantaa kaiva-

malla ojan keskelle mutkitteleva alivesiuoma, jolloin perkaamaton osa 

uomasta jää tulvatasanteeksi. 

 

Valuma-alue. Valuma-alueella tarkoitetaan vesistöön tulevan valumave-

den kerääntymisaluetta. Pintaveden ja pohjaveden valuma-alueet ja veden-

jakajat voivat erota toisistaan. Vesistökuormitusta tarkasteltaessa on tärke-

ää tarkastella koko valuma-alueen toimintoja ja kuormituslähteitä, jotta 

vesiensuojelutoimenpiteet voidaan kohdistaa tärkeimpiin kohteisiin. 

 

Vesikasvillisuuden niitto ja penkkojen raivaus. Uoman vedenjohtoky-

kyä voidaan parantaa poistamalla uomassa kasvavaa pajukkoa ja veden 

virtausta haittaavaa kasvillisuutta. Leikattu kasvimassa tulee poistaa uo-

masta ja ojan penkoilta. 
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1 JOHDANTO 

Tammelassa sijaitsevalle Riuskanojan valuma-alueelle laadittiin ojien kunnos-

tussuunnitelma osana Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -

hanketta (OPET-hanke). OPET-hankkeen tavoitteena on edistää luonnonmukai-

sen vesirakentamisen menetelmien käyttöä metsä- ja pelto-ojien kunnossapidos-

sa. Hanke toteutetaan 1.1.2012–31.12.2014 välisenä aikana Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 rahoituksella. Rahoituksen on 

myöntänyt Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Hankkeen toteu-

tuksesta vastaa Hämeen ammatti-korkeakoulun Biotalouden koulutus- ja tutki-

muskeskuksen Evon yksikkö.  

 

Tässä kunnostussuunnitelmassa on kartoitettu Riuskanojan valuma-alueen ojien 

kunnostustarve ja esitetty kunnostustoimenpiteitä, joilla voidaan parantaa met-

sän ja viljelysmaan kuivatustilaa ottaen huomioon vesien tila sekä luonnon ja 

maiseman monimuotoisuus. Ojien luonnonmukaisella kunnostuksella pyritään 

vähentämään ojien kunnossapidosta aiheutuvaa vesistökuormitusta muun muas-

sa uoman ja penkkojen kasvillisuutta säilyttämällä sekä perustamalla kosteikko-

ja ja muita virtausta hidastavia rakenteita. Luonnonmukaisilla menetelmillä 

myös pyritään lisäämään luonnon monimuotoisuutta valtaojissa ja peratuissa 

puroissa, jotka perinteisesti ovat yksipuolisia elinympäristöjä. 

 

Suunnitelman toiseen lukuun on koottu tietoja Riuskanojan valuma-alueesta se-

kä sen ojista ja vesistöistä. Suunnittelun taustatietoina on esitelty myös muita 

alueella tehtyjä suunnitelmia ja toimenpiteitä.  

 

Luvussa kolme kuvataan valuma-alueelle esitettävät ojien kunnostustoimenpi-

teet. Toimenpiteet on esitetty yleissuunnitelmatasoisina ja niiden toteuttamis-

vaiheessa pitää laatia yksityiskohtaisemmat suunnitelmat. OPET-hankkeessa to-

teutetaan vuoden 2013 aikana suunnitelmasta valitut pienehköt ojien luonnon-

mukaisen kunnostuksen mallikohteet. Ne valitaan koko valuma-alueelle esite-

tyistä kohteista ja valintaperusteena on mallikohteista saatava kuivatus- ja ve-

siensuojeluhyöty sekä niiden soveltuvuus koulutuskäyttöön.  
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2 VALUMA-ALUEEN KUVAUS 

Riuskanojan valuma-alue sijaitsee Tammelassa Kanta-Hämeessä. Alue valittiin 

OPET-hankkeeseen, koska sen sijainti Hämeen ammattikorkeakoulun Mus-

tialan toimipaikan lähellä on koulutuksen kannalta hyvä ja maanomistajien lu-

kumäärä on pieni. Valuma-alueella on metsää ja peltoa ja lisäksi valuma-alue 

on kooltaan suhteellisen pieni. Tammelan alueella on tehty aktiivista vesienhoi-

totyötä, joten paikallisten yhteistyökumppanien saaminen mukaan on todennä-

köistä. Alueella toimii myös Pyhäjärven-Kuivajärven vesiensuojeluyhdistys.  

 

Valuma-alueen suurimmat maanomistajat ovat Suomen valtio ja Hämeen am-

matillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (HAKKY). Kuntayhtymän maiden 

pinta-ala valuma-alueella on noin 220 ha (Tila nro 834-425-49-0, Mustialan 

opetusmaatila). Valtion maiden (tila nro 834-425-1-60, Mustiala) pinta-ala va-

luma-alueella on noin 141 ha. Niiden hoidosta vastaa HAKKY. 

 

Heinäkuussa 2012 valuma-alueen ojanvarsien yksityisille maanomistajille lähe-

tettiin kysely hankkeeseen osallistumisesta ja ojien kunnostustarpeesta. Kyse-

lyyn vastasi 16 maanomistajaa, joista suurin osa suhtautui hankkeeseen ja ojien 

kunnostussuunnitelman laatimiseen myönteisesti. Maanomistajilla oli myös 

mahdollisuus osallistua maastokäynneille. 

2.1 Alue- ja vesistöselvitys 

Riuskanojan valuma-alue on osa 3. jakovaiheen valuma-aluetta 35.935 Kauk-

järven va, jonka pinta-ala on 25,52 km2. Mustialanlammiin laskevan Rius-

kanojan valuma-alueen pinta-ala on noin 660 ha (kuva 1). Valuma-alueesta on 

peltoa noin 177 ha, mikä on 27 % valuma-alueen pinta-alasta. Valuma-alueella 

ei ole järviä. Valuma-alueella on uomaa yhteensä 28 km, josta 2-5 m leveää on 

noin 3,2 km (Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 2010).  

 

Valuma-alueen pohjois- ja itäosasta tulevat vedet laskevat Kylmäojaan, joka yh-

tyy Valtatie 10:n pohjoispuolella valuma-alueen länsiosasta laskevaan Myllype-

ränojaan. Valtatie 10:n eteläpuolella oja muuttuu Riuskanojaksi ja virtaa Mus-

tialan maatalousoppilaitoksen itäpuolelta pelto- ja laidunalueiden halki Mus-

tialanlammiin. 
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Kuva 1. Yleiskartta Riuskanojan valuma-alueesta. 

Riuskanojan valuma-alueen alaosalla on peltoa ja yläosilla metsää. Ojitetut met-

säalueet ovat pienehköjä ja sijaitsevat valuma-alueen yläosissa.  

 

Valuma-alueelta ei ole käytettävissä vedenkorkeushavaintoja. Mustialanlammin 

vedenkorkeuden seuranta on aloitettu syksyllä 2012 ja seurannan tuloksia on 

taulukossa 1. Seuranta liittyy Kaukjärvi kirkkaammaksi ja Mustialanlammille 

happea -hankkeeseen, jonka yhtenä toimenpiteenä muutetaan Mustialanlammis-

ta laskevassa Alhonojassa oleva pato luonnonmukaiseksi pohjapadoksi. (Tam-

mela 2012). Vedenkorkeudet on taulukossa 1 annettu korkeustasoissa N60 ja 

N2000. Muunnos korkeustasosta N60 tasoon N2000 on tehty Geodeettisen laitoksen 

koordinaattimuunnospalvelulla. 

Taulukko 1. Mustialanlammin vedenkorkeushavaintoja syksyltä 2012 ja keväällä 2013 

Päivä Korkeus N60 + m Korkeus N2000 + m 

20.9.2012 97,97 98,25 

3.10.2012 98,04 98,32 

9.10.2012 98,09 98,37 

15.10.2012 98,06 98,34 

30.10.2012 98,09 98,37 

13.11.2012 98,09 98,37 

21.12.2012 98,05 98,33 

27.3.2013 97,97 98,25 

17.4.2013 98,22 98,5 

21.4.2013 98,26 98,54 

6.5.2013 98,07 98,35 



4 

Riuskanojan valuma-alueen ojien kunnostussuunnitelma 

  

 

2.2 Pohjavesialueet 

Riuskanojan valuma-alueella ei ole pohjavesialueita. Mustialanlammin etelä-

puolella, Riuskanojan valuma-alueen ulkopuolella on Syrjänharjun vedenhan-

kinnan kannalta tärkeä pohjavesialue (0483403), joka on mukana Forssan seu-

dun pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (2006). Pohjavesialueelta purkau-

tuu Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman mukaan vettä Mus-

tialanlammiin, joten lammen vedenlaatu tai siinä tapahtuvat muutokset eivät 

vaikuta pohjaveteen.  

2.3 Uhanalaiset lajit 

Valuma-alueen alaosalla on kaksi liito-oravan elinaluetta, jotka on merkitty ku-

van 2 karttaan vihreillä kolmioilla. Myllyperän peltoalueella on havaittu uhan-

alaiseksi luokiteltu sieni juurtotuhkelo (Bovistella radicata). (Hämeen ELY-

keskus 2012). 

 

 
Kuva 2. Suojelukohteet, kulttuurihistorialliset alueet, muinaismuistot, uhanalaiset lajit ja 

maisema-alueet Riuskanojan valuma-alueella. 

Tässä kunnostussuunnitelmassa ei ehdoteta toimenpiteitä uhanalaisten eliöiden 

havaintoalueille. Toimenpiteillä ei näin ollen vaaranneta uhanalaisten lajien 

elinympäristöjä. 

2.4 Kalat ja pohjaeläimet 

Korkean veden aikaan kalat pääsevät nousemaan Riuskanojaan ja sen haaroihin 

Kylmäojaan ja Myllyperänojaan. Maanomistajilta saatujen tietojen mukaan 

ojassa on havaittu mm. haukia. Kuivana aikana ojassa on vuoden 2012 maasto-

havaintojen perusteella vettä niin vähän, että kalojen kulku ei ole mahdollista. 
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Valuma-alueen ojista ei tiettävästi ole tutkittu pohjaeläimiä. Kunnostustoimen-

piteet suunnitellaan siten, että kalojen kulku ojassa on mahdollista tulva-aikaan. 

2.5 Muinaismuistot 

Mustialan opetusmaatilan alueella on kaksi historiallista asuinpaikkaa (kuva 2) 

(Museoviraston paikkatietoaineistot). Kunnostussuunnitelmassa ei esitetä toi-

menpiteitä näille alueille. 

2.6 Suojelualueet, luonnonsuojeluohjelma-alueet ja kulttuurihistorialliset alueet 

Kuvan 2 kartassa näkyvä vinoviivoitettu alue valtatie 10:n eteläpuolella on kult-

tuurihistorialliseksi alueeksi luokiteltu Mustialan maanviljelysopisto puistoi-

neen. Valtatie 10:n ja Riuskanojan välisellä alueella on myös kaksi perinnemai-

sema-aluetta (Mustialan laitumet 1 ja 2). 

 

Riuskanojan valuma-alueen alaosalla (kuva 3) on valtakunnallisesti arvokas 

Mustiala-Porras-Kaukolanharjun maisemakokonaisuus (SYKE:n paikkatietoai-

neistot 2012, Luonnonsuojeluohjelma-alueet). Maisema-alueelle on tehty luon-

non monimuotoisuuden yleissuunnitelma (Hirvonen 2004). 

2.7 Kaava-alueet 

Valuma-alueen länsiosassa on voimassa Kaukjärven osayleiskaava (tunnus 

0300L0060) (Hämeen ELY-keskuksen paikkatietoaineistot). Osayleiskaavalla 

ei ole vaikutusta kunnostussuunnitelmassa ehdotettaviin toimenpiteisiin. 

 

 
Kuva 3. Riuskanojan valuma-alueen voimassa olevat Kaukjärven osayleiskaava ja valtakun-

nallisesti arvokas Mustiala-Porras-Kaukolanharjun maisema-alue (Hämeen ELY-

keskus 2012). 
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2.8 Riuskanojan laskeutusallas 

Riuskanojan valuma-alueen alaosalla on vuonna 2000 rakennettu laskeutusal-

las-kosteikko, jonka tarkoituksena on vähentää Riuskanojasta Mustialanlam-

miin tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Kuvassa 2 on laskeutusaltaan 

suunnitelma-kartta, josta näkyy altaan ja kosteikkojen sijoittuminen. Ojavedet 

johdetaan ennen Mustialanlammia ojan länsipuolelle kaivettuun laskeutusaltaa-

seen, jonka vesisyvyys on noin 1,5 m. Altaasta vesi virtaa jakoputkien kautta 

kahteen kosteikkoon, joissa vesisyvyys on 0,5 m. Altaan pinta-ala on 2775 m2 

ja sen vesitilavuus on 3575 m3. Kosteikkojen pinta-ala on yhteensä 1600 m2. 

Laskeutusaltaan lounaiskulmassa on ylivuotopato, jonka yli vesi purkautuu tul-

va-aikana Mustialanlammiin. Laskeutusallas on tyhjennetty keväällä 2012 ja 

liete on läjitetty altaan länsipuolelle kuivalle maalle. 

 

 
Kuva 4. Havainnekuva vuonna 2000 rakennetuista Riuskanojan laskeutusaltaasta ja kos-

teikoista (Riuskanojan laskeutusallassuunnitelma). 

2.9 Vanhat ojitushankkeet  

Riuskanojan valuma-alueella on tehty kaksi ojitushanketta, joihin on saatu val-

tion tukea. Hankkeille on perustettu ojitusyhtiöt (nykyisen vesilain mukaa oji-

tusyhteisö), joiden osakkaat ovat velvollisia kunnossapitämään hankkeisiin kuu-

luvia ojia. Ojitusyhteisöjen osakkaita ovat perkaushankkeen hyötyaleen nykyi-

set kiinteistönomistajat. Ojitushankkeiden ojat on merkitty kuvan 5 karttaan. 
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Kuva 5. Vanhojen ojitushankkeiden sijainti. Ojat on digitoitu kartalle perkaushankkeiden 

arkistoasiakirjojen perusteella (Hämeen ELY-keskuksen arkisto). 

 

Ark.nro 12124, tnro 2770 He 1 Mustialan suoalueen kuivatus 

Mustialan suoalueen kuivatussuunnitelma on päivätty 21.11.1956. Perkaus al-

kaa Haarakorventien kohdalta ja ulottuu Räätälinniityn metsäalueelle. Nykyisen 

kiinteistöjaon mukaan perkausyhtiön osakkaita ovat kiinteistöt 834-425-14-98, 

834-425-14-9, 834-425-14-26, 834-425-14-143 ja 834-425-14-21. Perkauksen 

tarkoituksena on ollut poistaa tulvia ja alentaa pohjaveden pintaa. Tavoitteena 

on ollut saada vaikutusalueella olevat viljelysmaat ja viljelyskelpoiset maat 

voimaperäiseen käyttöön. Hanke on vesioikeudellisesti käsitelty ojituksena ja 

siinä on ollut kaksi kuivatuskuntaa. Ojitushankkeen vaikutusalueen pinta-ala on 

14,04 ha. Perkauksella on ollut tarkoitus saavuttaa avo-ojituksen edellyttämä 

kuivatus. Perattujen ojien pituus on yhteensä 1973 m (1. oja 1465 m ja 2. oja 

508 m). Perkaus on valmistunut 20.11.1959 ja se on siirtynyt osakkaiden kun-

nossapidettäväksi. (Hämeen ELY-keskuksen arkisto.) 

 

Ark.nro 992, tnro 1385 He 1, Kylmän-Myllyperänojan perkaus, Tammela 

Myllyperän- ja Kylmänojien perkaussuunnitelma on laadittu vuonna 1931 (Hel-

singin ja Uudenmaan maanviljelysinsinööripiiri). Perkaus on tehty valtion vara-

työnä (työttömien työllistäminen, Tuki myönnetty Kulkulaitosten ja yleisten 

töiden ministeriön päätöksellä 26.11.1931) ja perkaus on valmistunut vuonna 

1933. Perattujen ojien pituus on n. 3,3 km. Perkaukset on tehty Mustialan maa-

talousoppilaitoksen mailla. (Hämeen ELY-keskuksen arkisto.) 

2.10 Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma 

Riuskanojan valuma-alueen eteläosassa, valtatie 10:n eteläpuolella olevalle 

Mustialan - Portaan -Kaukolanharjun valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-

alueelle on tehty Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma. Riuskanojan 
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varressa on suunnitelman mukaan kuusi luonnon monimuotoisuuskohdetta, joil-

le on suunnitelmassa esitetty hoitotoimenpiteitä (kuva 6). Kuvan 6 kohteessa 1 

on hakamaa, jonka hoidoksi on yleissuunnitelmassa esitetty puuston ja pen-

saikon harvennusta ja laidunnusta. Kohde 2 on metsäsaareke, jonka hoidoksi 

suositellaan säännöllistä raivausta. Kohteessa 5 on myös metsäsaareke, jonka 

hoidoksi suositellaan raivausta ja alueen eteläosaa voidaan alkuraivauksen jäl-

keen myös laiduntaa. Kohteessa 6 on suunnitelman tekohetkellä umpeen kasva-

va hakamaa, joka on kunnostettu talkoilla vuonna 2004. Hakamaan hoidoksi on 

suositeltu harvennuksen jälkeen laidunnusta. Kohde 10 on Vartiovuoren inven-

toitu perinnebiotooppi ja muut kohteen alueet ovat vanhoja reheviä niittyjä ja 

hakamaita. Vartiovuorella on arvokasta ketokasvillisuutta. Alueen hoitomuo-

doksi suositellaan laidunnusta. (Hirvonen 2004) 

 

 
Kuva 6. Luonnon monimuotoisuuskohteet Riuskanojan alaosalla. (Hirvonen 2004) 
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Kohde 11, Riuskanojan ojanotko pientareineen on ojien kunnostussuunnitelman 

kannalta luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman merkittävin kohde. 

Ojan varrella ongelmana on eroosio, joka on muovannut ojan mutkittelevaksi. 

Eroosion seurauksena ojan pientareet sortuvat vuosittain. Ojanotkon kasvilli-

suus on rehevöitynyt todennäköisesti ojan varrella olevien peltojen laidunnuk-

sen seurauksena. Ojan leveys ja syvyys vaihtelevat ja ojan penkoilla kasvaa 

mm. vaahteraan ja raitaa, jotka monimuotoistavat maisemaa. Hoitosuosituksena 

ojanotkolle on esitetty laidunnusta ja raivausta. Suunnitelman mukaan lampaat 

soveltuisivat parhaiten jyrkkärinteisen ojanotkon laiduntajiksi. Tiheän puuston 

harvennuksella tuotaisiin esiin alueen luonto- ja maisema-arvoja. Vuonna 2002 

valmistuneen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman mukaan Riuskanojan var-

teen on suositeltu suojavyöhykkeitä. Etenkin ojan alaosalle, missä oja kulkee 

syvässä uomassa laitumena käytettävien viljelynurmien keskellä, suojavyöhyk-

keet on katsottu erittäin tarpeellisiksi. (Hirvonen 2004; Hokkanen ja Kulla 

2002.) 

3 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET VALUMA-ALUEEN OJIIN 

Riuskanojan valuma-alueen ojien tila ja kunnostustarve selvitettiin maasto-

käynneillä heinäkuun ja syyskuun 2012 välisenä aikana. Riuskanojan valuma-

alueella maastopäiviä kertyi yhteensä 11 kappaletta, joiden aikana inventoitiin 

16 kilometriä pelto- ja metsäojia. Ojien inventoinnissa käytettiin apuna hank-

keessa laadittua inventointilomaketta (liite 1), johon kirjattiin uoman ja penkko-

jen kasvillisuus, maalaji, vesitilanne inventointihetkellä, sekä muita havaintoja, 

kuten ojien rakenteita. Inventointihetkellä lomakkeisiin ja karttoihin merkittiin 

myös alustavat toimenpide-ehdotukset kohteineen. Kohteet myös valokuvattiin 

myöhemmän tarkastelun, sekä suunnittelun helpottamiseksi.    

 

Kohteissa, joihin ehdotettiin kaivua vaativia toimenpiteitä, mitattiin uoman ja 

sitä ympäröivän maaston korkeutta tarkkuus-GPS-laitteella ja vaaituskoneella. 

Mittaustuloksia käytettiin toimenpiteiden suunnittelussa. 

 

Inventointien perusteella koko valuma-alueelta valittiin yhteensä seitsemän 

kohdetta, joille esitetään kunnostustoimenpiteitä (kuva 7). Koko valuma-aluetta 

käsittävä inventointiraportti on liitteenä 2.  
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Kuva 7. Toimenpide-ehdotukset koko Riuskanojan valuma-alueelle. 

3.1 Kohde 1. Mustialan tulvatasanne ja pohjapato 

Valtatie 10 ja Mustialantien risteyksessä kulkevaan Riuskanojan mutkaan ehdo-

tetaan rakennettavaksi tulvatasanne ja pohjapato (kuva 8). Kohdealue sijaitsee 

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän omistamalla kiinteis-

töllä (tila nro 49:0). Aluetta hallinnoi ja viljelee Mustialan opetusmaatila.    

 

Kohteessa oja on noin kaksi metriä leveä ja sen penkereet nousevat 1,5-2 metrin 

korkeuteen. Penkat ovat hyvin kasvittuneet ja mainittavampaa eroosiota ei ole 

havaittavissa. Uoman pohjalle on muodostunut luontaisesti alivesiuoma ja pie-

niä tulvatasanteita. Penkoilla kasvaa harvakseltaan pihlajia ja haapoja. Valtatie 

10:n ja Mustialantien risteyksessä kasvaa maiseman kannalta merkittävä haa-

vikko, joka säilytetään ennallaan.  
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Kuva 8. Riuskanojan tulvatasanne ja pohjapato sekä kaivumaiden läjitysalue. 

Alueen monimuotoisuutta ja uoman kiintoaineksen pidättämistä on mahdollista 

lisätä kaivamalla ojan jyrkkään mutkaan pellon puolelle tulvatasanne, jolloin 

korkean veden aikaan uomaan saadaan lisää vesipinta-alaa (kuva 9). Pellon ka-

pea kulma on hankalan muotonsa vuoksi ollut kesannolla, joten tulvatasanteen 

kaivu ei pienennä viljeltävää pinta-alaa. Uoman pohjaan ei kaivamisen yhtey-

dessä kosketa, vaan kuivatussyvyys pidetään nykyisellään. Kaivumassat voi-

daan läjittää läheiselle peltoalueelle, minne ne myöhemmin tasoitetaan.  

 

 
Kuva 9. Riuskanoja Mustialantien tuntumassa keväällä. Kuva on suunnitellun pohjapadon 

kohdalta ylävirtaan päin. Kuva: Henri Solismaa 25.4.2013 

Pohjapadolla nostetaan vedenpintaa etenkin pienillä virtaamilla ja hidastetaan 

virtausta tulva-aikaan, jolloin osa veden mukana kulkeutuvasta kiintoaineesta 

painuu ojan pohjalle. Kaivutyöt ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan loppu-
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kesään tai talveen, jolloin maa kantaa koneita ja veden määrä uomassa on vä-

häinen.  

3.2 Kohde 2. Riuskanojan suojavyöhykkeet 

Riuskanojan alaosaan ojan penkoille suositellaan jätettäväksi 15 metriä leveät 

suojavyöhykkeet estämään ravinteiden huuhtoutumista pellolta vesistöön. Suo-

javyöhykkeet vähentävät myös penkkojen eroosiota. Pellot kuuluvat Mustialan 

opetusmaatilaan (49:0).   

 

Riuskanojan alaosassa uoma mutkittelee luontaisesti syvällä notkon pohjalla 

(kuva 10), jonka piennar on paikoitellen lähes kolme metriä korkea. Ojan var-

rella olevat peltoalueet ovat viljely- ja laidunkäytössä. Uoman jyrkät penkat, 

eroosioherkkä maalaji sekä viljely aiheuttavat pientareen sortumista ja ravintei-

den huuhtoutumista vesistöön. Uoman pohja on kasvittunut ja paikoin kivinen 

(kuva 11). Penkoilla kasvavat haavat, lepät ja pihlajat lisäävät uoman varjostus-

ta, monimuotoisuutta sekä estävät juurillaan osittain eroosiota.  

 

 
Kuva 10. Riuskanojan alaosan ehdotettavat suojavyöhykkeet. Ojaa reunustavat pellot ovat 

laidunkäytössä. 

Pintamaan eroosiota ja siitä aiheutuvaa ravinnekuormitusta voidaan hidastaa ja 

estää jättämällä ojan molemmin puolin 15 m leveät suojavyöhykkeet noin 350 

metrin matkalle. Kohteeseen on suositeltu suojavyöhykkeitä myös 2002 valmis-

tuneessa suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa (Hokkanen ja Kulla 2002).  

 

Ojan varressa voidaan myös poistaa jonkin verran pajukkoa viljelymaiseman 

avaamiseksi.  Puita on syytä poistaa harkiten, sillä puiden juuret sitovat penkko-

ja, mikä vähentää eroosiota. Järeimpiä lehtipuita, kuten pihlajia, leppiä ja haa-

poja on syytä jättää maisemapuiksi ja lintujen levähdyspaikoiksi. 
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Kuva 11. Riuskanojan uomaa penkereineen. Kuva: Ida-Mari Toivonen 17.8.2012. 

3.3 Kohde 3. Tulvatasanne tai toispuolinen kaivu 

Mustialan maatalousoppilaitoksen peltoalueella virtaavaan Kylmäojaan suosi-

tellaan tulvatasanteita tai uoman toispuoleista kaivua eroosiohaittojen vähentä-

miseksi. Kohdealue kuuluu tilaan 49:0, Mustiala. 

 

Peltoalueen pohjoisosassa kulkeva oja on alueelle tyypillinen pelto-oja, kor-

keuseroa on vähän ja veden virtaus rauhallista. Oja on laidoiltaan hyvin kasvit-

tunut ja penkoilla kasvaa satunnaisesti pajukkoa. Uoman varteen jää pari suu-

rempaa metsäsaareketta, joissa kasvaa haapaa ja leppää. Osa Kylmäojan 

avouomasta on putkitettu 180 metrin matkalta viljelyn helpottamiseksi (kuva 

12). Kevään tulva-aikaan vesi kulkee osittain 300 mm putkessa ja osittain pelto-

lohkon pohjoislaidan reunaojassa.  
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Kuva 12. Kylmäojaan ehdotettu tulvatasanne tai ojan toispuoleinen kaivu sekä putkitettu oja. 

Kaivumaat levitetään pellolle. 

Uoman penkat ovat osittain sortuneet eroosion vaikutuksesta. Pahimmin eroosi-

osta kärsivä alue on putkitetun ojan ja avo-ojan risteyksessä.  Maalaji on hieno-

jakoista hiesua/turvetta, joka kulkeutuu helposti veden mukana (kuva 13). Uo-

man ja penkkojen eroosiota voidaan vähentää loiventamalla penkkoja joko uo-

man toispuoleisella kaivulla tai tulvatasanteella. Kaivun jälkeen kasvillisuus pa-

lautetaan tulvatasanteelle tai kaivetulle luiskalle mahdollisimman nopeasti joko 

laikuttamalla tai kylvämällä. Kasvillisuus sitoo hienojakoista maata ja estää 

näin luiskien eroosiota.  

 

Suunnitellun kaivualueen kokonaismitta on noin 300 metriä. Tulvatasanne voi 

vuorotella puolelta toiselle, siten että uoman vanha linjaus ja kuivatussyvyys 

säilytetään. Tasanteiden sijoittelussa ja kaivussa tulee ottaa huomioon salaojien 

ja putkiojan laskuaukkojen sijainnit. Tasanne kaivetaan keskivedenkorkeuden 

yläpuolelle. Tavoitteena on, että pienillä virtaamilla vesi virtaisi alivesiuomassa 

ja nousisi tulva-aikoina tulvatasanteelle.  

 

  
Kuva 13. Ojan varteen ehdotetaan tulvatasanteita. Oikean puoleisessa kuvassa sortunutta 

ojanpenkkaa. Kuvat Ida-Mari Toivonen 25.7.2012. 
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Kaivutyöt voidaan tehdä viljelytilanteesta riippuen joko loppukesällä tai talvel-

la, kuitenkin niin, että veden virtaus uomassa on mahdollisimman vähäinen.  

 

Kaivettavat maat voidaan läjittää viereisille peltoalueille, jonne ne myöhem-

mässä vaiheessa levitetään. Peltopinta-alaa menetetään kaivujen takia hieman. 

Tulvatasanne vaatii peltoa noin 2-3 metrin leveydeltä kaivettavista kohdista. 

Pientareen puustoa tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan maisemallisista 

syistä.    

3.4 Kohde 4. Pensaikon raivaus ja alivesiuoman avaus Pellinsuon peltoalueella 

Neljännessä suunnittelukohteessa Pellinsuon peltoalueella pohjois-

eteläsuunnassa virtaava oja on kasvittunut penkoilta ja uoman pohjasta merkit-

tävästi. Ojaan suositellaan tehtäväksi alivesiuoman niitto ja pensaikon raivaus 

uoman pohjalta ja osittain penkoilta (kuva 14). Pellot ovat osa Mustialan ope-

tusmaatilaa (tilanro 49:0). 

 

Mesiangervot, heinät ja erityisen runsaana kasvava pajukko estää osittain veden 

kulkemisen uoman pohjalla. Kesäkuukausina tästä ei aiheudu ongelmia perus-

kuivatukselle mutta keväällä lumien sulamisvedet kerääntyvät uomaan läheisel-

tä hakkuuaukealta, joten veden määrä on silloin runsas ja kasvillisuuden aiheut-

tama padotus voi vaikeuttaa kuivatusta. Kasvusto pienentää myös viljeltävää 

peltoalaa ja vaikeuttaa töitä kaatuessaan penkoille.   

 

 
Kuva 14. Pensaikon raivaus ojan penkoilla. 

Liika kasvillisuus tulisi raivata pois kesällä pajukon ollessa täydessä lehdessä. 

Tällä tavoin uudelleenvesominen vähenee ja tulevaa raivaustarvetta saadaan 

pienennettyä merkittävästi. Raivausta ei saa tehdä lintujen pesimäaikaan. Kaa-

dettu vesakko kuljetetaan pois pelloilta ja uomista. Ojanpiennarta on raivattava-

na yhteensä noin 450 metriä. Raivaus voidaan suorittaa miestyönä tai koneelli-

sesti murskaamalla. 
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Raivauksessa on otettava huomioon mahdollinen penkkojen eroosio, joten 

kaikkea pensaikkoa ei kannata pientareilta ja uomasta poistaa, sillä pensaikko 

toimii luontaisena suojavyöhykkeenä. Suurempia puita tulee säästää maisema-

puiksi.  

3.5 Kohde 5. Ojien perkaus, kaivukatko ja laskeutusallas 

Kohde sijaitsee tilojen Luikko ja Vepsälä alueella. Alueen eteläosa kuusikkoi-

neen kuuluu Vepsälän tilaan. Luikon tilan osalta alue on metsitettyä peltoa. 

 

Kuvan 15 eteläosassa olevalta metsäalueelta kampaojaston suuntaan laskee um-

peenkasvanut metsäoja, jonka maanomistajat haluaisivat avata metsän kuiva-

tuksen parantamiseksi. 

 

Kartassa näkyvän kampaojaston eteläpuolella on kostea painanne, jonka puusto 

on heikkokasvuista. Alueella on pieninä ryhminä koivua ja kuusta, mutta pää-

osin alue on muutaman vuoden vanhaa kuusentaimikkoa. Maanomistaja haluaa 

parantaa alueen kuivatusta ja puun kasvua avaamalla vanhoja pellon sarkaojia.  

 

 
 
Kuva 15. Laskeutusaltaat ja kaivukatko Räätälinniityntien länsipuolella. 

Alueen kuivatustilaa parannetaan perkaamalla yläpuolinen metsäoja ja johta-

malla sen vedet pintavaluntana rinteen alaosasta alkavaan uuteen kuivatusojaan, 

jota kaivetaan noin 50 metriä. Ojalla vedet johdetaan laskeutusaltaan kautta 

kylmäojaan (kuva 15).  

 

Laskeutusallas kaivetaan yläpuoliselta Heposuolta tulevan uoman varteen. Al-

taan rakennuksessa käytettään hyväksi vanhoja uomia, jolloin kaivettavat maa-
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massat vähenevät olennaisesti nopeuttaen työskentelyä. Altaan ja ojan tieltä tu-

lee kaataa muutamia puita. 

 

Laskeutusallas on pituudeltaan 10 metriä ja leveyttä sille tulee luiskineen noin 7 

metriä. Työt voidaan toteuttaa kaivamalla allas ainoastaan toiselta penkalta, mi-

kä helpottaa työtä. Valmiin altaan pohjan leveys tulee olemaan noin 1,5 metriä 

ja sen syvyys nykyisestä ojan pohjasta mitattuna on 1 metri. Luiskat muotoil-

laan kaltevuuteen 1:2, tai mahdollisuuksien mukaan loivemmiksi.  

 

Kaivutyöt ovat helppo toteuttaa, sillä kohteet ovat helposti saavutettavia hyvien 

kulkuyhteyksien ansiosta. Kampaojaston pohjoispuolella on vanha ajoura, jota 

pitkin koneen saa ajettua kohteeseen. Kaivumassat tasoitetaan kaivettavien 

ojien varteen ja laskeutusaltaan ympäristöön kuivalle maalle siten, että ne eivät 

pääse valumaan takaisin veteen. 

3.6 Kohde 6. Myllyperänojan pohjakynnykset 

Kohdealue sijaitsee Riuskanojan valuma-alueen länsilaidalla Myllyperänojassa 

Lehtolan tilalla (14:107). Kohteeseen ehdotetaan kahden kiviverhoillun pohja-

pohjakynnyksen rakentamista (kuva 16). Pellon laidassa kulkevan metsästä las-

kevan ojan virtaus on voimakasta maaston kaltevuuden vuoksi (kuva 16). Voi-

makas virtaus aiheuttaa penkkojen syöpymistä ja sortumista peltoalueen laidal-

la. Maalaji on hienojakoista hiesua/hietaa. Vesi kuljettaa irrottamaansa kiintoai-

nesta ja ravinteita alavirtaan, minne se kasaantuu virtausnopeuden hidastuessa. 

 

 
 

Kuva 16. Pohjapatojen sijoittelu 

Suunnitelluilla kahdella kynnyksellä voidaan padottaa vettä yläpuoliseen uo-

maan. Virtauksen hidastuessa eroosio vähenee ja osa veden mukanaan kuljetta-

masta kiintoaineesta painuu pohjaan. Kohteen yläpuolisen valuma-alueen pinta-
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ala on 98 hehtaaria. Valuma-alue on valtaosin metsää ja vain sen alaosalla on 

peltoa. 

 

 
 

Kuva 17. Eroosion syövyttämää uomaa. Kuva: Henri Solismaa 25.4.2012. 

Pohjakynnykset ovat helppo toteuttaa, eivätkä ne vaadi suuria kaivutöitä. Myös 

materiaalikustannukset jäävät pieniksi. Kynnyksistä ylempi rakennetaan koko-

naan kivistä, kun taas alemman materiaalina käytetään kyllästettyä puuta tai ve-

sivaneria. Kynnykset ja ojan luiskat verhoillaan kivillä, mikä parantaa niiden 

maisemointia ja pitää rakenteen kasassa. Kynnykset mitoitetaan siten, että pel-

tojen tai metsän kuivatukselle ei aiheudu haittaa. Kaivettava maa-aines voidaan 

läjittää pellolle tai tarvittaessa metsään. 

3.7 Kohde 7. Ojan perkaus ja lietekuopat 

Kylmäojan itäpuolella sijaitsevan peltoalueen kaakkoiskulma kärsii kosteudesta 

osittain reunaojan matalan kuivatussyvyyden ja peltojen painumisen vuoksi. 

Märkyyden takia ojan varteen on pitänyt jättää leveät viljelemättömät pientareet 

(kuva 18). Peltoalueet omistaa ja niitä viljelee Mustialan maatalousoppilaitos 

(tila nro 49:0).   
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Pellon kuivatusta voidaan parantaa perkaamalla matalaksi liettynyttä reunaojaa. 

Kiintoaineksen kulkeutumisen estämiseksi reunaojan ja Kylmäojan risteykseen 

tulisi kaivaa lietekuoppa. Alueella on myös vanha maanottopaikka (pinta-ala 

noin 150 m2), jota voidaan hyödyntää lietekuoppana ja kosteikkona. Sen kautta 

voidaan tulevissa ojakunnostuksissa johtaa valtatie 10:n pohjoispuolella (kuva 

19) olevan pellon kuivatusvesiä. 

 

Ojanpiennar tulee raivata puustosta ennen töiden alkua. Maamassat levitetään 

pellolle tai metsään siten, että ne eivät pääse valumaan takaisin ojaan. 

 

 
 

Kuva 18. Ojan perkaus ja lietekuopat. 
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OPET-hankkeen maastolomake 
 

 
 

 

     Valuma-alue: 
 

      

Päivämäärä: 
 

      

Inventoijat: 
 

      

Kiinteistöt: 
 

      

Uoman nro: 
 

      

  
 

  1. Uoman tiedot 
 

Alku Loppu 

 
Koordinaatit (P,I) 

  

  

Pituus (m) 
  

Leveys (m) 
  

Syvyys (m) 
  

     
     Maankäyttö   
(pelto, niitty, metsä, suo) 

1)Pohjan laatu  

  

Metsä/suotyyppi 
  

Virtausolot ja luonnontilai-
suus (uoman mutkittelu, liekopuut, 

kivet yms.) 

  

Uoman kasvillisuus 

  

Rakenteet (sillat, ojarummut yms. ja 

niiden sijainti, sekä lpm.) 

  

Eroosio 
  

Metsäluonnon monimuotoi-
suus 

  

Huomiot  

  

      1) turve (tv), lieju (lj), muta (mu), savi, (sa), siltti (si), hiekka (hk), sora (sr), kallio  
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 2. Kunnostusehdotus 
   

     
Toimenpide 

 
Huomiot 

Tulvatasanne   
  

Toispuoleinen kaivu   
  

Perkaus   
  

Luiskien loiventami-
nen 

  
  

Suojakaista/vyöhyke   
  

Suisteet ja virranoh-
jaimet 

  
  

Pohjapadot ja kyn-
nykset 

  
  

Niitto ja penkkojen 
raivaus 

  
  

Kosteikko   
  

Laskeutusallas   
  

Lietekuoppa   
  

Pintavalutuskenttä   
  

Kaivukatko   
  

     
    

 4. Lisätietoja: 
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Riuskanojan valuma-alueen ojien in-
ventoinnit 2012 

Riuskanojan valuma-alueen ojien tila ja kunnostustarve selvitettiin maasto-

käynneillä heinäkuun ja syyskuun 2012 välisenä aikana. Riuskanojan valuma-

alueella maastopäiviä kertyi yhteensä 11 kappaletta, joiden aikana inventoitiin 

16 kilometriä pelto- ja metsäojia. Ojien inventoinnissa käytettiin apuna hank-

keessa laadittua inventointilomaketta, johon kirjattiin uoman ja penkkojen kas-

villisuus, maalaji, vesitilanne inventointihetkellä, sekä muita havaintoja, kuten 

ojien rakenteita. Inventointihetkellä lomakkeisiin ja karttoihin merkittiin myös 

alustavat toimenpide-ehdotukset kohteineen. Kohteet valokuvattiin myöhem-

män tarkastelun, sekä suunnittelun helpottamiseksi.    

 Valuma-alueen inventoidut uomat 

 
Riuskanojan valuma-alueen rajaus (vihreä) ja inventoidut uomat (punainen ja 

sininen katkoviiva) 

 
Valokuvat:  Ida-Mari Toivonen, havaintopisteet 1-24, 29-39 ja 41-43 

Petra Korkiakoski, havaintopisteet 25, 26, 27  

Henri Solismaa, havaintopisteet 28, 33, 40  
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UOMAT 1–9 

 
Kuva 2. Riuskanojan inventoidut uomat (1–9), havaintopisteet (1–27) ja toimenpidealueet (5–6) 



3 

OPET-hanke 

Riuskanojan valuma-alueen ojien inventoinnit 2012 Liite 2  

 

 Uoma 1  

Seivässuo on hiljattain uudistettu ja ojitettu suoalue aivan valuma-alueen poh-

joisosassa. Suoalueen ojissa veden virtaus on hidasta, eikä ojissa ole tarvetta 

kunnostuksille. Oja on noin 1,5 metriä leveä ja sen syvyys vaihtelee 1–1,5 met-

rin välillä.  Muutamissa kohdissa uoman laita on hieman sortunut mutta haitta 

on vähäinen, eikä se aiheuta jatkotoimenpiteitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Havaintopiste 1. Seivässuo (26.7.2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Havaintopiste 2. Seivässuon laskuojaa (26.7.2012) 
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Havaintopiste 3. Lietekuoppa ojan loppupäässä (26.7.2012) 

Seivässuolta laskevan ojan varrella lähellä metsäautotietä on ojituksen yhtey-

dessä kaivettu lietekuoppa (3), jonka tarkoituksena on sitoa yläpuoliselta suo-

alueelta tulevaa kuormitusta. Altaassa veden virtaus hidasta ja vesi melko sa-

meaa. Tierumpu padottaa vettä erityisesti keväisin, jolloin vesi nousee tielle. 

Tierummun suurentaminen on vaikeaa sillä peruskallio kulkee lähellä maanpin-

taa estäen kaivamisen. 

 

 
Havaintopiste 4. Tien alapuolista ojaa (26.7.2012) Havaintopiste 5. Oja kivinen 

ja mutkainen (26.7.2012) 

  

Suolta tuleva uoma kulkee tien alitettuaan paikoitellen kapeana ja kivisenä lähes 

luonnontilaisen kaltaisena kohti Räätälinniittua (4, 5). Ojassa ei ole toistaiseksi 

tarvetta vesiensuojelutoimenpiteille, eikä kuivatuksen tehostamiselle. 
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Toimenpiteet: Uomassa ei ole kuivatuksen kannalta tarvetta kunnostuksille. 

Ojarummun vaihto suurempaan poistaisi jokakeväisen tulvimisongelman mutta 

toimenpiteenä se on suuritöinen saatavaan hyötyyn nähden. Seivässuolta tule-

van ojan varressa sijaitseva lietekuoppa tulee tyhjentää sinne kertyneestä maa-

aineksesta aina tarvittaessa.  

 

Uoma 2 

 

   
Havaintopiste 6. Ojan yläosan metsää (9.8.2012) 

Uoma kulkee vähävetisenä synkässä kuusikossa, joten uoman kasvillisuus on 

vähäistä paksu sammalpeite pois lukien (6). Oja on paikoin liettynyt hyvin ma-

talaksi ja kuivatusteho on heikko. Uoman leveys vaihtelee 1–2 metrin välillä. 

Metsä on tuoretta kangasta, eikä sen kuivatukselle ole toistaiseksi suurta tarvet-

ta. Ojan penkoilla on paikoin suuria kiviä. 

 
   

Havaintopiste 7. Lähde uoman loppupäässä (9.8.2012)  
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Havaintopiste 8. Rehevä lehtolaikku tervaleppineen(9.8.2012) 

 

Havaintopisteiden 6 ja 7 välissä maastossa on voimakas kaato ja jyrkimmässä 

rinteessä vesi kulkee kokonaan maan alla kivien koloissa. Havaintopisteessä 7 

metsäpohja muuttuu ravinteiseksi ja kosteaksi paikalla olevien useiden lähtei-

den ja tihkupintojen ansiosta. Havaintopisteessä 8 metsä on tuore/lehtomainen 

kangas, jolla kasvaa todella suuria tervaleppiä, sekä runsasta ja rehevää kasvilli-

suutta. Aluetta tulee käsitellä varoen hakkuun yhteydessä ja uomaa, sekä sen 

lähteet lähiympäristöineen säästetään kokonaan hakkuilta ja maanmuokkauksil-

ta.  

 

Toimenpiteet: Ojan alaosassa on ojittamaton kostea ja alava painanne, joka 

kannattaa vesiensuojelullisista syistä jättää ojittamatta. Se toimii luontaisena pi-

dättimenä yläpuoliselta suoalueelta tulevalle kuormitukselle. Alue on pieni eikä 

sen ojitus ole taloudellisessa mielessä kannattavaa huonojen kulkuyhteyksien 

johdosta. 

 

Uoma 3  

 

Uoma mutkittelee tiheässä kuusikossa noin 1 metrin leveänä ja osittain hyvin 

matalana (0,4 m) (9). Pohja on pehmeä eikä inventointihetkellä ojassa ollut vet-

tä.  Kasvillisuus on vähäistä voimakkaan varjostuksen vuoksi. Ympäröivä kuu-

sivaltainen metsikkö oli paikoin pehmeä, joten uoma olisi syytä perata hakkuun 

yhteydessä kuivatuksen parantamiseksi ja puunkasvun edistämiseksi. 

 

Uoman loppuosassa useamman erillisen metsäojan risteyksessä on kasvittunut 

ja maa-aineksesta täyttynyt vanha lietekuoppa (10). Lietekuopan jälkeen oja 

kulkee vanhojen metsitettyjen peltosarkojen keskellä (11). Oja on paikoin pieni, 

kapea ja tukkoinen mutta sen alueella ei ole ongelmia kuivatuksen kannalta. 

Muut alueen sarkaojat jätettiin tarkoituksella pois inventoinneista.  
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Havaintopiste 9. Matala ja liettynyt metsäoja (7.8.2012) Havaintopiste 10. Umpeutunut 

lietekuoppa (31.7.2012) 

 

 
Havaintopiste 11. Oja metsitetyllä peltoalueella (31.7.2012) 

 

Toimenpiteet: Maa-aineksesta täyttynyt Laskeutusallas/lietekuoppa tulisi tyh-

jentää ojan perkauksen yhteydessä. Yläpuolisen metsän kasvua voidaan paran-

taa perkaamalla mataloitunut ja liettynyt oja alkuperäiseen kuivatussyvyyteensä 
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esimerkiksi metsänkäsittelyn yhteydessä. Töiden yhteydessä ojaan kaivetaan 

tarvittavat lietekuopat. Vanhan peltoalueen ojissa ei ole välitöntä tarvetta per-

kauksille tai vesiensuojelulle. 

 

Uoma 4 

 

Oja on osittain samaa kokonaisuutta kun uoma 3 mutta niiden välissä kulkeva 

metsäautotie toimii vedenjakajana. Metsätien kohdalla uoma on syvä (1,3 met-

riä), penkoiltaan jyrkkä ja vettä on kauttaaltaan noin 20–30 cm. Suurelta osin 

uoma kulkee kahden kumpareen välisessä painanteessa. Ojan varrella oleva 

metsä on erittäin ravinteikas ja uoman penkkojen kasvillisuus on runsasta. Alu-

eella kasvaa järeitä tervaleppiä ja saniaisia (12). Jyrkissä penkoissa on runsaasta 

kasvillisuudesta huolimatta hieman eroosiota, minkä vuoksi vesi on sameaa 

(13). 

 

 

 
Havaintopiste 12. Ojan varrella on runsaasti kasvillisuutta (31.7.2012) 

 
   Havaintopiste 13. Penkkojen eroosiota (31.7.2012) 
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Toimenpiteet: Uomassa ei ole kunnostustarvetta mutta kumpareiden välisellä 

alavammalla kohdalla olevaa painannetta voidaan tarvittaessa hyödyntää ve-

siensuojelullisen laskeutusaltaan tai suuren lietekuopan perustana. 

 

 

Uoma 5   

 

Ylävirran osalta oja kulkee kuusivaltaisessa sekametsässä. Uoman leveys on 

noin 1,5 metriä ja syvyyttä ojalla on 0,4–1,0 metriä. Ojan ylitse on muutamassa 

kohdassa ajettu metsäkoneella mutta muuten suurta kunnostustarvetta ei ole. 

Alavirrassa metsä on hakattu ja kivinen oja mutkittelee hakkuuaukealla. (14). 

Maanomistaja on kaivattanut muutamia navero-ojia aukealle. Uoman ylitse on 

tehty kivistä ja puista ajosilta (14). Metsäkuvion lounaiskulma on hieman kos-

tea ja maanomistaja suunnitteli sinne pientä täydennysojitusta. Muuten ojastos-

sa ei ole tarvetta kunnostukselle. 

 

 

 
Havaintopiste 14. Ojan laitoja tukevat suuret kivet (31.7.2012) 

 

Toimenpiteet: Hakatun metsäkuvion kaakkoiskulmaan on mahdollista tehdä 

kuivatuksen kannalta täydennysojitus. Muuten ojastossa ei ole tarvetta kunnos-

tukselle. 
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Uoma 6 

 

Hieman suurempi oja alkaa Räätälinniitun metsitetyn peltoalueen yläosista ja 

kulkee peltoaukeiden lävitse kohti Haarakorventietä. Metsäalueella uoma on 

suhteellisen pieni ja matala (leveys 1,3 m ja syvyys 0,6 m) mutta syvenee huo-

mattavasti alavirtaan tultaessa ja uoma on arviolta 4 metriä leveä ja 1,5 metriä 

syvä (15). Pohjassa on paikoitellen paljon lietettä (16). Ympäröivä metsä on 

vanhaa pellon pohjaa, jossa sarkaojat vielä nähtävillä. 

 

  
Havaintopistee 15. Ojan yläosaa  (31.7.2012) Havaintopiste 16. Ojan varsien kasvillisuutta 

     (31.7.2012) 

Ojassa on suuri rumpu (putken halkaisija 80 cm). Räätälinniitulle menevän tien 

alituksessa. Se ei padota vettä ja betoniputket on tuettu hyvin. Tien jälkeen uo-

ma kaartaa hakkuuaukealla. Alueen maaperä on eroosioherkkää ja erityisesti 

havaintopisteen 17 kohdalla uoman penkassa on havaittavissa selvää eroosiota, 

jota on pyritty vähentämään tukemalla penkkaa puisilla rakenteilla. Oja kulkee 

toistamiseen Räätälinniituntien alitse heti hakkuuaukean jälkeen.    
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Havaintopiste 17. Ojan penkoissa eroosiota (31.7.2012) 

 

Oja kulkee viljelystä poistuneiden peltoaukeiden keskellä syvänä ja leveänä val-

taojana (Leveys 4 m, syvyys 1,8 m). Heti pellolle tullessaan oja tekee jyrkän 

mutkan, jossa on selvää eroosiota. Mutkaan on rakennettu eroosiosuojausta, jo-

ka toimii hyvin (18). Pelloilla uoma on kasvittunut todella voimakkaasti mutta 

padotusta se ei aiheuta (19). Keväisin vesi nousee merkittävästi mutta pelloille 

asti se ei yllä. Uoman pohjalla on kuivinakin aikoina virtausta ylläpitävä alive-

siuoma.  

 

Maanomistaja on suunnitellut muuttavansa uoman linjausta lähellä Haarakor-

ventietä siten, että avouoma putkitetaan osalta matkaa. Näin viljelytyöt helpot-

tuvat ja nopeutuvat merkittävästi kun lohko kokoa saadaan kasvatettua. 
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Havaintopiste 18. Peltoalueen uomassa eroosiota, jota hidastetaan omatekoisella ja tehokkaal-

la suojauksella.(7.8.2012) 

 

 

 
Havaintopiste 19. Kylmäojan peltoja yleiskuvassa 

Toimenpiteet: Uoman eroosiota voidaan ehkäistä mm. loiventamalla eroosio-

herkkiä penkkoja tai hidastamalla yläpuoliselta valuma-alueelta tulevaa virtaus-

ta pohjakynnysten avulla. Muuten oja on hyvässä kunnossa, eikä tarvetta muille 

toimenpiteille ole.  

 

 

Uoma 7 

 

Oja saa alkunsa Heposuon yläpuoliselta metsäalueelta. Uoman alkuosa on kos-

teassa lehtipuuvaltaisessa painanteessa mutta tästä eteenpäin metsä muuttuu 

kuusivaltaiseksi kankaaksi. Pääuomalla on useampi pienempiä sivuojia, joiden 

vesimäärät ovat vähäisiä (20). Oja kiertää Heposuon etelälaitaa pitkin hyvin ka-

peana ja matalana (syvyys 0,4 m, leveys 0,8m) (21). 
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Havaintopiste 20. Pieniä sivu-uomia(2.8.2012) Havaintopiste 21. heposuon reunaoja 

(2.8.2012) 

 

Itse Heposuon alue on aikoinaan ollut hyvinkin kostea mutta ojituksen avulla 

puuntuotto on saatu kasvamaan, eikä tarvetta kuivatuksen parantamiselle ole. 

Alueella kasvaa kuusen lisäksi voimakkaasti myös heinät. Alueen sarkaojat on a 

kaivettu hieman normaalia matalimmiksi ja totuttua tiheämpään.  

 

 
Havaintopiste 22. Ojanvarren kasvillisuus on runsasta ja monipuolista (2.8.2012) 

Heposuolta etelään kohti Räätälinniituntietä virratessaan uoma on mutkainen, 

kivinen ja lähes luonnontilaisen kaltainen. Kasvillisuus on runsaasta ja moni-

puolista. Ojan varrella on myös vanhaa metsitettyä ja sarkaojitettua peltoa. 

Mustialan maatalousoppilaitos on perannut uoman noin 10 vuotta sitten Hank-

keen yhteydessä ojan varteen kaivettiin lietekuoppa. 
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Toimenpiteet: Luikon tilan läheisyydessä sijaitsevan metsitetyn peltoalueen 

yläkulma kärsii selvästi kosteudesta, sillä inventointihetkellä heinäkuussa pai-

nanteissa seisoi vesi.  Hankkeessa vanhalle peltoalueelle ehdotetaan tehtäväksi 

pieni täydennysojitus ja laskeutusallas, johon ohjataan metsäalueelta ojituksen 

yhteydessä tulevia vesiä.   

 

Uoma 8 

 

Oja alkaa Riuskanojan valuma-alueen luoteisosasta Heinämaantien varresta ja 

kulkee rehevän rinteessä sijaitsevan hakkuuaukean reunaa pitkin (23) kuusival-

taiseen metsään. Metsässä varjostus on voimakasta, eikä uomassa ole kasvilli-

suutta. Notkonsuon kohdalla uoma on tukkeutunut melko pahasti lietteestä ja 

ojaan kaatuneista puista eikä kuivatus toimi halutulla tavalla (24).  

 

 

 
Havaintopiste 23. Hakkuuaukean vieressä kulkevaa rehevää ojanlaitaa (9.8.2012) 
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  Havaintopiste 24. Notkonsuon yläpuolista ojaa (9.8.2012) 

   

Toimenpiteet: Hakkuuaukean jälkeinen uomanosa on liettynyt umpeen pahoin. 

Ojaan on vielä kaatunut/kaadettu suuri määrä penkkojen puustoa. Notkonsuon 

kuivatustilannetta voidaan parantaa perkaamalla tukkeutunutta uomaa. Kunnos-

tuksen ajankohta tulee harkita tarkkaan, sillä penkkojen puusto vaatii raivausta 

ennen töiden alkua. Mahdollisuuksien mukaan oja perataan hakkuun tai harven-

nuksen yhteydessä. Perkauksen yhteydessä ojaan kaivetaan lietekuoppia 50–100 

metrin välein. 

Uoma 9 

 

Myllyperänoja on notkonsuon laskuoja, joka mutkittelee metsä ja hakkuuaukei-

den lävitse (25) kohti peltoja, joiden keskellä se virtaa kohti Mustialanlammia 

noin 1–2 metriä leveänä ja 05 metriä syvänä uomana. Yläosassa penkkojen kas-

villisuus on rehevää ja paikoittain on havaittavissa uoman eroosiota, joita penk-

kojen puut ovat juurillaan hidastamassa (26). Oja on paikoitellen liettynyt var-

sin matala mutta keväisin sulamisvesistä ei ole haittaa peruskuivatukselle. Met-

säuoman alaosassa, lähellä peltoa on vanha silta (27).  
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Havaintopiste 25. Ojan laitojen metsää (23.8.2012) 

 
Havaintopiste 26. Uoman penkoissa on paikoin merkkejä eroosiosta (23.8.2012) 

 

 
Havaintopiste 27. Lähellä peltoaukeata on uoman yli tehty silta (23.8.2012) 
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Pellon reunaojassa veden virtaus on suuresta kaltevuudesta johtuen voimakasta, 

mikä yhdessä eroosioherkän maaperän kanssa aiheuttaa uoman reunojen sortu-

mista ojanpohjalle (28). Peltoalueellasaakka vesi kulkee syvässä uomassa, jonka 

laidat ovat hyvin kasvittuneet (29). Maanomistaja on perannut uoman 9 alaosia.  

 

 
Havaintopiste 28. Uoma peltojen laidassa on yläosastaan matala (18.10.2012) 

  

    
Havaintopiste 29. Myllyperänojan uomaa (16.8.2012) 

Toimenpiteet: Penkkojen eroosiota voidaan vähentää hidastamalla veden vir-

tausta uomassa pohjakynnysten avulla. Kohde on valittu OPET-hankkeen mal-

likohteeksi. 
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UOMAT 10–16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Riuskanojan inventoidut uomat (10–16), havaintopisteet (30–43) ja toimenpidekohde (1) 
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Uoma 10 

 

Kylmäoja virtaa peltolohkojen keskellä hyväkuntoisena ja penkoiltaan 

kasvittuneena savisessa maaperässä noin 2–3 metriä leveänä. (30). Inven-

tointihetkellä (25.7.2012) veden virtaus ojassa vähäistä mutta penkkojen 

jyrkkyydestä johtuen uomassa on paikoitellen havaittavissa vähäistä eroo-

siota (havaintopiste 31). Oja kulkee myös pellolla sijaitsevan metsäsaa-

rekkeen lävitse, jonka kohdalla uoma on kunnoltaan hyvä, eikä padotusta 

pääse syntymään (32). 

 

Peltotien ojarummun kohdalla kasvaa suuri pajukko, jonka voisi osittain 

raivata. Tien eteläpuolella on myös MTT:n aikanaan kaivama lietekuoppa, 

joka toimii syksyisin tulvatasanteena (33). Peltotien alapuolinen uomanosa 

on todella syvä (1,6–3 m), eikä pelloilla ole tarvetta kuivatuksen paranta-

miselle. Avoimeen peltomaisemaan on jätetty muutamia maisemapuita. 

Loppuosassa lähellä valtatie 10 alitusta uoman pohja on kivinen ja osa 

penkkojen puista kaartuu ojan ylitse (34). 10-tien rumpu olisi syytä puh-

distaa maa-aineksesta. 

 

 

 
Havaintopiste 30. Kylmäojan uomaa peltoalueen pohjoislaidalla (25.7.2012) 
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Havaintopiste 31. Paikoitellen ojan penkoissa on havaittavissa eroosiota (25.7.2012) 

 

 

 
Havaintopiste 32. Oja virtaa metsäsaarekkeen läpi (25.7.2012) 

 

Havaintopiste 33. Lietekuoppa peltotien eteläpuolella (18.10.2012) 
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Havaintopiste 34. Oja lähellä 10-tien laitaa. (25.7.2012) 

Toimenpiteet: Peltotien pohjoispuolella sijaitsevan ojan paikoittaista 

eroosiota voidaan hidastaa uoman toispuoleisella kaivulla ja loiventamalla 

luiskia.   Peltotien ali menevän ojarummun luona kasvava pajukko tulisi 

raivata pois uomasta. Raivauksessa on oltava tarkkana, sillä kaikkea kas-

villisuutta ei ole syytä kaataa eroosiosuojauksen takia. Tierumpujen kunto 

olisi syytä tarkastaa ja puhdistaa maa-aineksesta tarpeen vaatiessa.  

 

Uoma 11 

 

Uoman alkuosa kulkee ojitetun suoalueen eteläpuolla rinteen juuressa. In-

ventoidun uoman loppuosa on pellonreunaojaa, joka on liettynyt hyvin 

matalaksi. Ojan heikon kuivatustehon vuoksi pellon reuna kärsii kosteu-

desta, minkä takia osa ojanlaidoista on jätetty kokonaan viljelemätt (35). 

Oja on syytä perata kuivatuksen parantamiseksi. Työ edellyttää penkkojen 

raivaamista. Pisteessä 36 on vanha maanottopaikka, jota voidaan pienellä 

kunnostuksella käyttää vesiensuojelullisena laskeutusaltaa-

na/lietekuoppana jos tarvetta sellaiselle ilmenee. Ojan ylitse menee vanha 

ja täysin lahonnut ajosilta lähellä Kylmäojan laitaa.  

 

Metsäoja on matala (37), eikä sillä ole kuivatuksen kannalta suurempaa 

merkitystä. Ojan perkaaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi hakkuun yh-

teydessä, jolloin pohjaveden pinta nousee haihdunnan vähentyessä. Täl-

löin perkaaminen on myös teknisesti mahdollista. 

 

Toimenpiteet: Penkkojen raivaaminen ja peruskuivatuksen parantaminen 

ojaa perkaamalla. Vesiensuojelun tason parantaminen vanha maanotto-

paikka laskeutusaltaaksi/lietekuopaksi kunnostamalla. Kaivutöiden yhtey-

dessä perattaviin ojiin tehdään asianmukaiset lietekuopat. 
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Havaintopiste 35. Peltolohkot kärsivät kosteudesta(23.7.2012) 

 
Havaintopiste 36. Vanha maanottopaikka, jota voidaan käyttää hyväksi vesiensuojelussa 

(23.7.2012) 

   
Havaintopiste 37. Mataloitunutta uomaa metsäalueella (23.7.2012) 

Uoma 12 

 

Oja alkaa peltoalueen pohjoisosasta ja kulkee jyrkän mutkan tehtyään koh-

ti Kylmäojan uomaa. Peltoaukean kohdalla uoman laidat ja pohja ovat pa-

jukon peitossa muuten uoma on hyvässä kunnossa (38). 

 

Toimenpiteet: Ojan pensaikon ja pohjakasvillisuuden poiston lisäksi koh-

teessa ei ole muuta tarvetta kunnostukselle. Raivausten yhteydessä osa 

kasvillisuudesta jätetään sitomaan maa-ainesta ja lisäämän alueen moni-

muotoisuutta. 
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Havaintopiste 38. Ojan varressa kasvavia pajukoita (25.7.2012) 

Uoma 13 

 

Oja alkaa aivan valuma-alueen itälaidalta jatkuen metsäalueen laitaa pitkin 

aina kylmäojaan saakka. Oja on paikoitellen tukkeutunut (39). Ojitetulta 

suoalueelta tulee muutamia sarkaojia mutta veden määrä niissä on vähäi-

nen. Metsäalueella myös pääuoma on hyvin matala ja vesakkoinen. Hai-

taksi asti vesakoita ei ole, vaan ne toimivat pikemminkin kiintoaineen ja 

ravinteiden pidättiminä. 

 

Toimenpiteet: Ojassa ei toistaiseksi ole tarvetta kunnostukselle, sillä tuk-

keutuneet alueet toimivat kaivukatkojen tapaan vesiensuojelun hyväksi, 

eivätkä aiheuta haittaa puuston kasvulle. 

 

  
Havaintopiste 39. Oja on paikoitellen matala ja tukkoinen (23.7.2012) 

Uoma 14 

 

Oja on Pellinsuon ojitetun suoalueen lävitse kulkeva syvä ja pehmeäpoh-

jainen uoma, jonka leveys on noin 2 metriä. Ojan keskivaiheilla kasvilli-

suus on vähäistä.  Inventointihetkellä veden virtaus oli pieni. 
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Toimenpiteet: Uomassa ei toistaiseksi ole tarvetta kunnostukselle. 

 

Uoma 15 

 

Pellon reunaoja kulkee matalana savisessa maaperässä. Inventointihetkellä 

(23.7.2012) oja oli melko kuiva. Pellon laidoilla voimakkaasti kasvava pa-

jukko yms. vesakko haittaa laidan viljelyä ja tulisi raivaamalla poistaa. 

 

Toimenpiteet: Penkkojen raivaaminen viljelyn helpottamiseksi. 

 

Uoma 16 (Riuskanoja) 

 

Ojan alku lähellä 10-tietä on syvä ja leveä. Alussa, noin 400 metrin mat-

kan oja kulkee avoimessa peltomaisemassa. Penkoilla ja uoman pohjalla 

on runsaasti ruohovartista kasvillisuutta (40). Useaan ojan kohtaan on 

muodostunut luontaisesti lyhyitä noin metrin levyisiä tulvatasanteita. Ke-

säaikaan vesi virtaa alivesiuomassa. 

 

Peltojen jälkeen uoma mutkittelee metsäisten saarekkeiden lävitse, jotka 

varjostuksellaan vähentävät penkkojen kasvillisuutta (41 ja 42). Uoman 

penkat ovat paikoitellen painuneet loiviksi. Ojan ylitse on tehty muutamia 

siltoja ja karjasiltoja, sekä kaunis vanha kivisilta.  

 

 

      
Havaintopiste 40. Riuskanojan mutka heti 10-tien jälkeen (18.10.2012) 
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Havaintopisteet 41 ja 42. Riuskanojan uomaa 

metsäsaarekkeiden luona (16.8.2012) 

 

 
Havaintopiste 43. Ojan loppuosa lähellä Mustialanlammia (16.8.2012) 

Noin 500 metrin loppumatkan oja mutkittelee voimakkaasti syvässä ja 

jyrkkäreunaisessa ojassa, jonka varsilla kasvaa pihlajia, leppiä ja muita 

lehtipuita (43). Uoman laidoissa on havaittavissa hieman eroosiota. Oja 

laskee Mustialanlammiin laskeutusaltaan kautta. 

 

Toimenpiteet: Aivan uoman yläosaan 10-tien ja Mustialantien risteykseen 

ehdotetaan hankkeen toimesta rakennettavaksi pohjakynnys ja sen yläpuo-

lelle ojan mutkaan tulvatasanne. Muita ehdotettuja toimenpiteitä ovat suo-

javyöhykkeiden perustaminen peltolohkojen ja jyrkän ojan väliin. 

 

 


