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1 JOHDANTO 

Luoteis-Lopen Loma-asukkaat ry on Lopen Pernunnummen alueella toimiva ke-
säasukkaiden yhdistys. LLLA ry:n toiminta-alueena on Lopen kunnan länsi-
luoteisen rajan ja Kaartjärven välinen alue, jolla sijaitsee parikymmentä järveä. 
LLLA ry laati vuonna 2011 kolmivaiheisen kehittämissuunnitelman Pernun-
nummen alueen järvien tilan parantamiseksi. HankkeenI-vaiheellehaettiin ja saa-
tiin rahoitusta EMOry:n kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
masta 2007–2013.(20.) 
 
Hankkeen I-vaiheessa toteutettiin alueen nykytilan arviointi, joka laadittiin Hä-
meen ammattikorkeakoulun Ympäristöteknologian koulutusohjelman opinnäyte-
työnä (Orava, J. 2011). Selvityksessä tutkittiin yhteensä yhdeksän eri järven ny-
kytilaa. Näistä neljä järveä todettiin olevan vedenlaadullisesti ja virkistyskäytöl-
lisesti hyvässä kunnossa, eivätkä ne vaadi erityisiä kunnostustoimenpiteitä. Lo-
puissa viidessä järvessä havaittiin merkittävää muutosta järven tilassa, kolmessa 
selkeää rehevöitymiskehitystä ja ravinteiden nousua. (20.) 
 
LLLA ry päätti käynnistää keväällä 2012 Pernunnummen hankkeen II-vaiheen 
toteuttamisen. Yhdistys sai Hämeen ELY-keskukselta rahoituksen Salmijärven 
ja Kaidan kunnostussuunnitelmien laadintaan, ja työstä annettujen tarjousten pe-
rusteella LLLA ry:n hallitus päätti teettää kunnostussuunnitelmat Piia Tuokolla. 
Tarkoituksena on, että järvien kunnostustyöt voidaan teettää kyseisten kunnos-
tussuunnitelmien pohjalta. Kunnostussuunnitelmissa esitellään riittävät suunni-
telmat järvien tilan parantamiseksi tarvittavista kunnostustoimenpiteistä ja nii-
den toteutuksen kustannuksista.(20.) 
 
Kaidan tilan on todettu olevan koko Pernunnummen alueen heikoin. Kaitaa ra-
sittavat mm. hapettomuus, happamuus ja korkeat ravinnepitoisuudet. Kunnos-
tussuunnitelmassa keskitytään koko lammen tilan kohentamiseen. Tämä edellyt-
tää sekä valuma-alueelta tulevan kuormituksen pienentämistä että lammen sisäi-
sen kuormituksen vähentämistä. Kaita on luonnostaan hapan lampi, mutta vii-
meisimpien vesinäytteenottojen mukaan myös puskurikyky happamoitumista 
vastaan on loppunut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

2 SELVITYSALUE 

2.1. Yleiskuvaus vesistöalueesta

Kunnostussuunnitelma 
1). Järvi sijoittuu
kulkee lammen eteläpuolitse.
 

Kuva 1. Kaidan sijainti

 

Kaita sijaitsee vedenhankintaa varten tärk
nunnummi 2). Tauluntien eteläpuoliset alueet
Natura 2000 -alueeseen
sesti erittäin merkittävä ja monimuotoinen
edustaa mm. harjuluontoa
 
Kaidan pinta-ala
2–4 metriä syvä,
see lammen itäosan leveämmä
ranta-asukas mittasi syvyystiedot syksyllä ja Piia Tuokko digitoi ne peruskarta
le. Lammen tilavuus

TAMMELA
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Yleiskuvaus vesistöalueesta 

suunnitelma koskeeLopenkunnan länsiosassa sijaitseva
Järvi sijoittuu Räyskälän kylälle ja Pernunnummen harjualueelle.

kulkee lammen eteläpuolitse. 

n sijainti (punaisella) (6). 

sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä I-luokan pohjavesialueella (Pe
Tauluntien eteläpuoliset alueet kuuluvat Maakylän

alueeseen(2)(Kuva 2). Maakylän-Räyskälän aluee
sesti erittäin merkittävä ja monimuotoinen luontotyyppien kokonaisuus, j

harjuluontoa sekäkaruja ja kirkasvetisiä harjujärviä

ala on n. 5 ha. Lampi syvenee rannoiltaan nopeasti ja on pääosin 
4 metriä syvä, suurimman syvyyden ollessa 5 metriä (Kuva 3

see lammen itäosan leveämmällä alueella ja on pinta-alaltaan n. 0,5 ha. 
asukas mittasi syvyystiedot syksyllä ja Piia Tuokko digitoi ne peruskarta

tilavuus on 100 000 m3 ja keskiviipymä 55 vrk (1)

TAMMELA LOPPI 

sijaitsevaaKaitaa(Kuva 
Räyskälän kylälle ja Pernunnummen harjualueelle.Tauluntie 

 

luokan pohjavesialueella (Per-
kuuluvat Maakylän-Räyskälän 

Räyskälän alueen valtakunnalli-
luontotyyppien kokonaisuus, joka 

karuja ja kirkasvetisiä harjujärviä(7). 

Lampi syvenee rannoiltaan nopeasti ja on pääosin 
Kuva 3). Syvänne sijait-

alaltaan n. 0,5 ha. Lammen 
asukas mittasi syvyystiedot syksyllä ja Piia Tuokko digitoi ne peruskartal-

(1). 
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Kuva 2. Kaartjärven valuma-alueen rajaus punaisella, Kaidan valuma-alue liilalla, Pernun-
nummen pohjavesialueiden rajaus sinisellä ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvat 
alueet tummennettuna(2).  

 

 

Kuva 3. Kaidan syvyystiedot (12). 

Tauluntie 

 Kaitalammenraitti 

 Kaita 
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2.2. Valuma-alueen kuvaus 

Kaita kuuluu Kaartjärven vesistöalueeseen (35.887)(2), joka laskee aikanaan Va-
najaveden reitille ja edelleen Kokemäenjoelle asti. Kaitaan laskee kaksi ojaa. 
Toinen oja laskee luoteispuoleiselta HonkalammiltaKaidan länsipäähän ja toinen 
oja laskee pohjoispuoliselta Perslammilta Kaidan keskiosaan (Kuva 4). Lammel-
le laskevat ojat ovat sammaleisia ja paikoin umpeenkasvaneita. Vesipintaa on 
lähinnä vain sade- ja sulamisvesien aikana. Lammen itäpäästä lähtee n.150 met-
riä pitkä laskuoja Särkijärveen. Laskuoja on avoin ja vesi virtaa hyvin. 
 

   

Kuva 4.    Honkalammilta ja Perslammilta Kaitaan tulevat ojat. 

 
Vuoden 1958 peruskartasta nähdään, että Mälkiän vedet ovat ainakin aikoinaan 
laskeneet koillisosastaan Pohjattoman ja Pikku Särkijärven kautta Särkijärveen, 
eivätkä Honkalammin kautta Kaitaan, kuten eri lähteissä on mainittu (Kuva 5). 
Maastotarkastelun perusteella Mälkiän ja Honkalammin välillä ei ole edelleen-
kään havaittavissa uomaa, jota pitkin vedet tulisivat Honkalammiin.  
 
Metsä- ja suo-ojitukset yleistyivät Suomessa 1960-luvulla konekaivun kehityk-
sen myötä. Myös Kaidan valuma-alueen ojitukset ajoittuivat 60-luvulle. Ojituk-
set ovat kohdentuneet järven luoteispuoliselle Kaidansuolle ja Perslammin ym-
pärille. 
 
Kaidan valuma-alue on pinta-alaltaan vain n. 85 ha, koostuen pääasiassa metsä- 
ja suoalueista (77 ha) sekä vesialueista (8 ha)(18). Kaidan pohjoisrannalla on run-
saasti loma-asutusta (6 mökkiä) lammen pieneen kokoon nähden. Omarantaiset 
loma-asunnot ovat rakentuneet pääosin 1990-luvulla. 
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Kuva 5. Peruskartat vuosilta 1958 ja 1987, karttalehti 2042 03 (11). 

2.3. Maasto- ja pohjaolosuhteet 

Pernunnummen alue kuuluu laajaan kolmannen Salpausselän harjualueeseen, 
joka kulkee luode-kaakkosuuntaisena aina Hyvinkäältä Räyskälän kautta Huitti-
siin asti. Räyskälän alueella harjumuodostuma on laajentunut laajaksi ja tasai-
seksi jäätikköjokitoiminnan synnyttämäksi delta-alueeksi. Kaidan lähiympäris-
tön maalajitteita on esitelty tarkemmin alapuolisella maaperäkartalla. Järven lä-
hialue koostuu pääosin hiekkavaltaisesta reunamuodostumasta (RHkM). Soi-
sempien alueiden maaperä on saraturvetta (Ct), jolloin maan painosta vähintään 
40 % on eloperäistä ainesta. (8, 9.) 
 

 

Kuva 6.  Ote maaperäkartasta. (9) 

123,8 
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2.3.1. Sedimenttitutkimus 

LLLA ry toteutti järvien tilaa selvittävän pohjasedimenttitutkimuksen vuonna 
2011. Järvien sedimenttitutkimuksella pyrittiin saamaan kuvaa mahdollisista 
muutoksista sedimentaatiossa ja järvien kehityksessä. Sedimenttinäytteistä ana-
lysoitiin pintanäytteet sekä näytteet syvemmältä (n. 40 cm). (10.) 
 

Kaidan sedimenttinäyte erosi selvästi mustalla värillään muiden järvien näytteis-
tä. Näytteessä oli myös voimakas rikkivedyn haju, mikä kuvastaa lammen poh-
jan hapettomia olosuhteita. Kaidan sedimentin kokonaisfosforipitoisuutta (1,31 
mg/g) voidaan pitää alhaisena,samoin myöshelppoliukoisen fosforin pitoisuutta 
(0,40 mg/g). Näinollen sedimenttiin sitoutunut fosforikuorma ei aiheuta merkit-
tävää riskiä alueella esim. levien esiintymisen kannalta.(10.) 
 

Kaidan mökkiläiset ovat mitanneetlammen sedimentin paksuuksia.Kaidan veden 
virtaukset kohdistuvat ilmeisimminlammen keskiosassa pitkittäin kulkevalle 3 
metrin syvyyskäyrää mukailevalle alueelle, koska siellä sedimenttiä on mitattu 
olevan vain 0,5 metrin paksuudelta. Kaidan kapeamman osan mökkirannoilla on 
vettä n. 2,5 m ja saman verran pehmeää sedimenttiä. Lammen itäpäähän ja sy-
vännettä kohden mentäessä sedimentin paksuus kasvaa matalammilla osilla n. 
1,5 metriin ja syvänteessä useampaan metriin. Sedimentin pintaosaon hyvin löy-
hää, jonka jälkeen tuntuu selvästi kova hiekkapohja.(25.) 

2.4. Kaidan vedenlaatu 

Kaita on erittäin ruskeavetinen humuslampi, jonka laatuluokitus on huono. Ve-
den laatua heikentävätvoimakas humusleima, alhainen happamuustaso, rehevyys 
sekä hapettomuus. Kaidan näkösyvyys on n. 0,7 metriä.Lampi soveltuu virkis-
tyskäyttöön huonosti. (1.) 
 

Kaidan veden laatua on tutkittu talvella1994 ja 2007sekä kesällä 1994 ja 2008. 
Vesinäytteet on otettu sekä pintavedestä (-1m) että alusvedestä (1m pohjasta). 
Vesinäytteiden tulokset on esitetty alapuolisessa taulukossa. 

Taulukko 1. Kaidan vesinäytetulokset pinta- ja alusvedestä vuosilta 1994, 2007 ja 2008. (2, 3)  

Näytesyvyys 

1m 

Lämpöt. 
o
C 

Happi 

mg/l 

Happi 

kyll. % 

Sameus 

FTU 

Sähkönj. 

mS/m pH 

Alkal. 

mmol/l 

Väri  

mg Pt/l 

CODMn 

mg/l O2 Kok.Nµµµµg/l Kok.Pµµµµg/l Feµµµµg/l 

27.1.1994* 1,1 7,1 50 1,5 2,9 5,2 0,03 200 25 780 155 1000 

14.6.1994* 16,4 9,5 97 2,9 2,2 5,3 0,01 200 24 810 130 800 

21.3.2007** 2,0 7,5 54 1,9 2,9 4,8 <0,02 320 37 1000 76   

31.7.2008** 19,5 4,2 46 3,0 2,1 5,0 <0,02 330 35 910 64   

  

Näytesyvyys 

4m 

Lämpöt. 
o
C 

Happi 

mg/l 

Happi 

kyll. % 

Sameus 

FTU 

Sähkönj. 

mS/m pH 

Alkal. 

mmol/l 

Väri  

mg Pt/l 

CODMn 

mg/l O2 Kok.Nµµµµg/l Kok.Pµµµµg/l Feµµµµg/l 

27.1.1994* 4,0 0,8 6 3,7 3,0 5,3 0,05 240 28 1000 240 1750 

14.6.1994* 7,1 0 0 9,3 2,7 5,4 0,03 240 27 750 430 2200 

21.3.2007** 4,1 0 0 4,1 3,0 5,2     40 1390 170   

31.7.2008** 7,2 0 0 4,9 2,9 5,1     46 980 99   

 
* Uudenmaan ELY-keskus, ** Lopen kunta / Kvvy 
 



 
 

 

 

Läheisen Kaidansuon vaikutus näkyy voimakkaana humusleimana. 
taveden kemiallinen
ja veden väriluku on noussut 200:sta 320:een
kenut erittäin alhai
tumista vastaan o
den alkaliteetti on nykyisin <
sinriippuvainen valuma
 

Kaidan ravinnetasoon ylireheville vesille ominainen.
eri tutkimusajankohtina
1000µg/l. Myös levän määrää kuvastava klorofyllipitoisuus 
erittäin korkea, ylireheville vesille ominainen.
oli 94 µg/l ja vuonna 2008
 

Kaidan happitilanne oli 
sällä happea oli pintavedessä 
petonta. Talvella happitilanne oli 
myös pintavedessä esiintyi tuolloin humusvesille tyypilli
penkulumista.(1.)

lanne on heikentynyt huomattavasti
50 % ja alusvesi lienee hapetonta suurimman osan vuodesta. Samanaikaisesti 
alusveden fosforipitoisuudet ovat myös nousseet, mikä viittaa pohjasedimentistä 
vapautuviin ravinteisiin ja lammen sisäiseen kuormitukseen. 

2.5. Kaidan kasvillisuus 

Kaidan rannoilla kasvaa
kasvaa hieman 
eteläpuolen metsiä on kaadettu vuonna 2007
ovat suopursu, mustikka ja juolukka. 
 

Kaidanvesikasvillisuus on 
kuttavat merkittävästi 
(saroja) on vain pienellä osalla 
hykkeenä. Lisäksi 
(Kuvat 7.) Järven pohjalla
viäminen alkaa yleensä veden pH:n laskies
 

Kuva 7. Honkalammilta tulevan ojan umpeenkasvanut luusua ja Kaidan eteläran

 
9 

 

 

Läheisen Kaidansuon vaikutus näkyy voimakkaana humusleimana. 
emiallinen hapenkulutus vaihteli eri tutkimusajankohtina 

ja veden väriluku on noussut 200:sta 320:een.Pintaveden happamuustaso o
erittäin alhaiseksi, ollen nykyisin jopa alle viiden.Puskurikyky happamo

tumista vastaan on loppunut kokonaan vesinäytteenottoajankohtien välissä
on nykyisin <0,02 mmol/l. Kaidan happamuustaso on

riippuvainen valuma-alueelta tulevien vesien happamuudesta.

avinnetasoon ylireheville vesille ominainen. Fosforipitoisuus
musajankohtina pintavedessä 64–155µg/l ja typpipitoisuus

Myös levän määrää kuvastava klorofyllipitoisuus 
kea, ylireheville vesille ominainen. Vuonna 1994 
ja vuonna 2008 86 µg/l.(1.) 

appitilanne oli vielä vuonna 1994 kokonaisuudessaan tyydyttävä. K
pintavedessä runsaasti, mutta pohjan läheinen vesi oli täysin h

petonta. Talvella happitilanne oli huonompi; alusvesi oli vähähappinen
myös pintavedessä esiintyi tuolloin humusvesille tyypilli sesti voimakasta h

Viimeisimpien vesinäytteenottojen perusteella Kaidan happit
heikentynyt huomattavasti. Pintaveden hapen kyllästysaste o

50 % ja alusvesi lienee hapetonta suurimman osan vuodesta. Samanaikaisesti 
fosforipitoisuudet ovat myös nousseet, mikä viittaa pohjasedimentistä 

pautuviin ravinteisiin ja lammen sisäiseen kuormitukseen.  

oilla kasvaa pääosin mäntymetsää.Ojitetuilla suoalueilla puustoa 
kasvaa hieman harvemmassa ja osin kitukasvuisena. 
eteläpuolen metsiä on kaadettu vuonna 2007(19). Kenttäkerroksen valtalajeina 
ovat suopursu, mustikka ja juolukka.  

kasvillisuus on vähälajista, sillä happamuus ja veden tummuus va
kuttavat merkittävästi lammessa esiintyvään kasvillisuuteen. 

on vain pienellä osalla Kaidan rantoja ja sielläkin hyvin kapeana vy
Lisäksi lammella kasvaa kelluslehtisiä vesikasveja (ulpukka, lumme). 
Järven pohjalla voi kasvaa myös rahkasammalta, jonka

viäminen alkaa yleensä veden pH:n laskiessa alle 5:n (4.).  

 

Honkalammilta tulevan ojan umpeenkasvanut luusua ja Kaidan eteläran

Läheisen Kaidansuon vaikutus näkyy voimakkaana humusleimana. Kaidan pin-
hapenkulutus vaihteli eri tutkimusajankohtina 24–37 mg/l 

eden happamuustaso onlas-
uskurikyky happamoi-

eenottoajankohtien välissä. Ve-
happamuustaso onkin jo täy-

alueelta tulevien vesien happamuudesta.(1.) 

Fosforipitoisuus vaihteli 
typpipitoisuus 780–

Myös levän määrää kuvastava klorofyllipitoisuus on ollut kesäisin 
Vuonna 1994 klorofyllipitoisuus 

kokonaisuudessaan tyydyttävä. Ke-
runsaasti, mutta pohjan läheinen vesi oli täysin ha-

alusvesi oli vähähappinen, mutta-
sesti voimakasta ha-

Viimeisimpien vesinäytteenottojen perusteella Kaidan happiti-
Pintaveden hapen kyllästysaste on jo alle 

50 % ja alusvesi lienee hapetonta suurimman osan vuodesta. Samanaikaisesti 
fosforipitoisuudet ovat myös nousseet, mikä viittaa pohjasedimentistä 

 

.Ojitetuilla suoalueilla puustoa 
. Lammen lounais-

Kenttäkerroksen valtalajeina 

happamuus ja veden tummuus vai-
esiintyvään kasvillisuuteen. Vesikasvillisuutta 

n rantoja ja sielläkin hyvin kapeana vyö-
kasvaa kelluslehtisiä vesikasveja (ulpukka, lumme). 

ta, jonka voimakas le-

 

Honkalammilta tulevan ojan umpeenkasvanut luusua ja Kaidan etelärantaa. 
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2.6. Kaidan kalasto 

Kaidan kalasto on mökkiläisten kokemusten mukaan ahvenkalavaltainen. Monet 
ihmiset tulevatkin pyydystämään kookkaita ahvenia lammen etelärannalle. Kaita 
on yhteydessä alapuoliseen Särkijärveen, joten vesistöjen kalastotkin lienevät 
samankaltaiset.  
 
Särkijärveen on istutettu siikoja lähes vuosittain 2000-luvulla. Järvi on kuitenkin 
kohtalaisen pieni ja siikojen istutusmäärät ovat olleet ajoittain todella suuria. 
Liian tiheiden istutusten takia kalojen kasvu on hidastunut. Järvestä saaliiksi 
saatavien siikojen koko onkin ollut varsin pieni. Siikojen luontaisesta lisäänty-
misestä ei ole tietoa. Särkijärven kalaston toimenpidesuositukset vuosille 2014–
2018 on esitetty taulukossa 2.(23.) 

Taulukko 2. Särkijärven toimenpidesuositukset vuosille 2014-2018. (23) 

 

3 KUNNOSTUSTARVE JA MAHDOLLISET TOIMENPITEET 

Kaidan tila on ollut vesinäytteenottojen perusteella huono jo1990-luvulla. Lam-
mentila on tästä vain huonontunut ja rehevöityminen jatkunut. Viime vuosien 
vesinäytteenottojen tuloksiin verrattuna lampi on samentunut aiemmasta, happi-
tilanne on heikentynyt ja ravinnepitoisuudet ovat edelleen korkeat. Lisäksi lampi 
on happamoitunut, koska puskurikyky happamoitumista vastaan on loppu-
nut.Tosin Kaidalla on ollut vesinäytteenottoja vuoden 1994 jälkeen vain talvella 
2007 ja kesällä 2008, joten lammen tilan kehityksestä ei voidatehdä kovin luo-
tettavia johtopäätöksiä. Kaidalta on tärkeää ottaa uusia vesinäytteitä, jotta mah-
dollisten kunnostustoimenpiteiden vaikutuksiakin pystytään arvioimaan jatkossa 
paremmin. 
 
Kaidalla on erityisen tärkeää, että valuma-alueelta tulevan ulkoisen kuormituk-
sen määrä minimoidaan. Lampeen laskevat ojat ovat sammaloituneet ja hyvin 
ennallistuneet, jonka takia 1960-luvun ojitusten ei pitäisi enää kuormittaa lam-
pea kovinkaan paljon.Suoalueiltahan tulee luontaisestikin humuspitoisia valu-
mavesiä. Sen sijaan tärkeimmässä asemassa ovat valuma-alueella mahdollisesti 
tehtävät uudet kunnostusojitukset ja muut maanmuokkaukset sekä metsälannoi-
tukset, joiden yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota riittäviin ja tehokkaisiin ve-
siensuojelutoimenpiteisiin. Myös loma-asutuksesta aiheutuvan kuormituksen 
minimoiminen on tärkeää ja ainakin sellainen asia, mihin jokainen mökkiläinen 
voi vaikuttaa omilla teoillaan. (1, 19.) 
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Tällä hetkellä Kaidan suurin ongelmalienee sen sisäinen kuormitus.Lammen 
pohjalle kertyneenorgaanisen aineksen hajotustoiminta ja sedimentin kaasuntuo-
tanto ovat voimakkaita, minkä johdosta varsinkin syvänteessäilmenee happika-
toja. Hapen loppuminen syvistä vesikerroksista heikentää sedimentin kykyä pi-
dättää ravinteita ja sisäinen kuormitus voimistuu.Myös sedimentin resuspension 
on todettu voimistavan sisäistä kuormitusta merkittävästi.Matalammille alueille 
sedimentoitunutta ainesta pääseeirtautumaan takaisin vesifaasiin esim. tuulen 
vaikutuksesta, jolloinfosforia voi liueta myös veden seassa leijuvista sedimentti-
hiutaleista. Tällöin fosforin liukeneminen voi olla vielä suurempaa kuin pelkäs-
tään sedimentin pintakerroksesta liuetessa. Myös syvänteen kaasukuplinta voi 
aiheuttaa sedimentin resuspensiota.(21.) 
 

Kaidan alapuolisen vesistön, Särkijärven, tila on myös vaarassa heikentyä, jollei 
Kaidalle tehdä mitään kunnostustoimenpiteitä. Mahdolliset kunnostustoimenpi-
teet eivät siis ainoastaan paranna Kaidan tilaa, vaan myös Särkijärvelle tulevaa 
kuormitusta pystyttäisiin pienentämään oleellisesti Kaidallatehtävillä kunnostus-
toimenpiteillä.Kaidan moniongelmaisuus ja sijainti pohjavesialueella asettavat-
kuitenkin haasteita sopivien kunnostustoimenpiteiden valinnalle. 

3.1. Valuma-alueella tehtäviä toimenpiteitä 

3.1.1. Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet 

Metsätalouden toimenpiteet, ojitus, hakkuut ja maanmuokkaus sekä lannoitus 
aiheuttavat ravinne- ja kiintoainekuormitusta vesistöihin. Ne lisäävät ja nopeut-
tavat valuntaa sekä nostavat typen, fosforin, kiintoaineen ja humuksen pitoi-
suuksia.Metsätalouden vaikutukset riippuvat toimenpidealueen laajuudesta, toi-
menpiteen voimakkuudesta ja käytetystä menetelmästä. Lisäksi käsiteltävän alu-
een hydrologia, maaperä, topografia ja kasvillisuus vaikuttavat toimenpiteen ve-
sistövaikutuksiin. Toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset saattavat kestää pit-
kään, jopa yli 10 vuotta.(13.) 
 

Kaidan kannalta olisi parempi, jos valuma-alueella ei tarvitsisi tehdä kunnos-
tusojituksia enää lainkaan. Mahdollisissametsähoitotoimenpiteissä tulisi ainakin 
kiinnittää erityistä huomiota vesistökuormitukseen, jota voidaan nykyisin vähen-
tää monin eri vesiensuojelumenetelmin. Mm. ojien kaivaminen kuivaan aikaan 
vähentääuomien syöpymistä ja huuhtoutumista. Vesistöä lähinnä olevatalueet 
tulee kaivaa viimeisenä. Veden virtausnopeus pienenee, kun ojiin jätetään-
kaivamattomia pätkiä ja niihin tehdään pohjapatoja. Ojat pyritään suuntaamaan 
loivasti laskeviksi syöpymisenestämiseksi. Lietekuopilla ja ojienlevennyksillä 
voidaan estää kiintoaineen huuhtoutuminen ojista kaivuvaiheen aikana. (13.) 
 

”Vesistöjen ja pienvesien rantaan jätetään aina suojavyöhyke. Ojitusalueen ve-
det johdetaan vesistöön pintavalutuksena, eikä ojia kaiveta vesistöön asti. Pinta-
valutuksessa ojasta tuleva vesi hajautetaan siten, että vesi suotautuu valuessaan 
maanpintaa pitkin. Ojiin tehtävien lietekuoppien ja laskeutusaltaiden merkitys 
on erityisen suuri silloin, jos pintavalutus ei ole mahdollista esimerkiksi maan 
tasaisuuden vuoksi.”(13.) 
 

”Maa muokataan niin, että muokkausalueelta huuhtoutuu mahdollisimman vä-
hän ravinteita ja kiintoainesta. Vesistöjen rannoille jätetään suojavyöhyke, jota 
ei muokata eikä kuloteta. Maa muokataan mahdollisuuksien mukaanpoikittain 
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rinteeseen nähden. Rinteisiin jätetään muokkauskatkoja, jolloin ei synnyyhte-
näistä uraa veden virtausta varten. Mätästyksessä ojia ei kaiveta vesistöön as-
tieikä suoraan vanhoihin ojiin, vaan vedet johdetaan muokkausalueelta pintava-
luntana aina kun se on mahdollista.” (13.) 

3.1.2. Kaidan tulo-ojan perkaus 

Vedenlaadultaan erinomaiselta Honkalammilta Kaitaan laskeva oja(525 m) olisi 
mahdollista perata virtauksen ja lammen veden vaihtuvuuden parantamiseksi. 
Ojien perkaukset aiheuttavat kuitenkin helposti mm. liettymistä alapuolisessa 
vesistössä. Luonnonmukaisilla vesirakentamismenetelmillä uoman uudelleen-
perkaus ja hoito voidaantoteuttaa perinteistä perkaamista kevyemmin ja ympä-
ristöystävällisemmin(27)

. Oikeanlaisellaperkausuomanrakentamisellavoitaisiin 
turvata mahdollisesti myös kalojen ja muiden eliöiden elinmahdollisuudet uo-
massa sekä kulku Kaidalta Honkalammille ainakin parempina virtaama-aikoina. 
 

Uoman avaamisessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota alueen turpeiseen maape-
rään. Turve lähtee paljaasta uomasta helpostiveden mukana liikkeelle, ja siksi 
uomaan tulisi tehdä eroosiosuojauksia sekä kaivaa laskeutusallas ennen Kaitaa. 
”Luonnonmateriaaleista, kuten puu- ja kiviaineksesta, tehtävät eroosio-
suojaukset soveltuvat hyvin luonnonmukaisiin peruskuivatushankkeisiin. Käy-
tettäviä menetelmiä ovat muun muassa virranohjaimet, kivi- ja moreeni-
suojaukset sekä maaperää sitovan kasvillisuuden tai kasvillisuuslaikkujen istutus 
tai kylvö. Pohjapatoja ja -kynnyksiä voidaan rakentaa kivestä, sorasta tai puusta, 
jolloin ne muistuttavat luonnonkoskea tai virtapaikkaa. Karkeasta sorasta tehty 
pato tai kynnys tarjoaa kutupaikkoja kaloille ja elinmahdollisuuksia pieneliöstöl-
le. Luonnonmukainen pohjapato tai -kynnys sallii myös kalojen vapaankulkemi-
sen.”(27.)Ojanperkauksenyhteydessä ei saa laskeaHonkalammin pintaa (+123,6 
m) eli laskuojan alkupää tulee jättää nykyiseen korkeuteensa.   
 

Epävarmaa on, saataisiinko toimenpiteestä kustannuksiin nähden riittävää hyö-
tyä Kaidan tilaan. Kaidan pieni valuma-alue vaikuttaa siten, että virtauksien jär-
jestelyillä ei ole paljoa tehtävissä. Valuma-alueen turvemaa on hyvä pidättä-
mään vettä, jolloin se toimii kuivien kausien vesivarastona, ja turvaa Kaidalle 
riittävän vesimäärän kesän kuivana aikana.Uoman avaaminen ei välttämättä li-
sää juurikaan lammen läpi virtaavia vesimääriä, kun taas siitä saattaa aiheutua 
jopa haittaa Kaidan valuma-alueen vesitalouden tasapainolle.(26, 28.) 

3.1.3. Valumavesien suodatus 

Valumavesien puhdistamista voidaan tehostaa erilaisin kalkkisuodinratkaisuin, 
joissa hyödynnetään esim. poltetun kalkin eli kalsiumoksidin fosforinsitomisky-
kyä. Kalkki voidaan sekoittaa hiekkaiseen maa-ainekseen ja valumavedet suo-
dattuvat kalkkiseosrakenteen läpi. Samalla veden mukana liikkuvaa fosforia si-
toutuu rakenteen kalkkiin. Kalkkirakenteet soveltuvat erityisesti happamien 
maiden valumavesien puhdistamiseen, koska samalla valumavesien happamuus 
vähenee. Yhtenä mahdollisuutena on esim. 25 kg:n juuttisäkkien täyttäminen 
karkean hiekan ja kalkkikiven sekoituksella. Säkkien lävitse valuva ojavesi liu-
ottaisi vähitellen kalkkikiveä järveen ja happamuus pysyisi tällä keinoin tasapai-
nossapidemmän aikaa. Vastaavan kalkkipadon käyttöä on kokeiltu mm. Tamme-
lan Pääjärveen laskevalla ojalla. Tulokset eivät kuitenkaan olleet kovinkaan hy-
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viä, koska pato tukkeutui suohumuksesta nopeasti (14). Kalkkipato näyttäisikin 
edellyttävän toimiakseen jatkuvia huoltotoimenpiteitä ja vaikuttavan aineen 
vaihtoa tai lisäystä. 
 
Kalkin sijasta suodatuksessa voidaan myös käyttää esimerkiksi Fosfilt-
materiaalia sitomaan fosforia. Fosfilt on kaupallinen tuotenimi titaanidioksidin 
valmistuksessa syntyvälle rautapitoiselle sivutuotteelle. Fosfilt-käsittelyssä ve-
den viipymän tulee olla kuitenkin selvästi pidempi kuin kalkkikäsittelyssä, jotta 
fosfori ehtisi sitoutua materiaaliin. Fosfiltin käyttöä on kokeiltu esim. Hattulan 
Lehijärveen laskevaan Myllyojaan rakennetun kolmen lasketusallasketjun pato-
rakenteissa. Alimpaan pohjapatoon sijoitettiin Fosfiltiä sisältäviä juuttisäkkejä, 
joiden tarkoituksena oli poistaa ojavedestä liukoista fosforia lasketusaltaiden 
poistaessa kiintoaineisiin sitoutunutta fosforia (15). Ketjun toimivuutta seurattiin 
automaattisella vedenlaadun mittausasemalla syksyllä 2006. ”Vesinäyteanalyy-
sien perusteella allasketju vähensi kiintoainekuormitusta, mutta monien muiden 
muuttujien osalta pitoisuudet jopa lisääntyivät yläaltaalta ala-altaalle siirryttäes-
sä.” (16.) 
 

Erilaisista suodatusratkaisuista on vielä melko vähän kokemusta ja tutkittua tie-
toa. Myös maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT tekee paljontähän 
aiheeseen liittyviä tutkimuksia, ja samoin Nordkalkin parhaillaan kehittelemät 
FOSTOP -tuotteet vaikuttavat lupaavilta sekä todennäköisesti soveltuvilta myös 
Kaidan tilan parantamiseen. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että tavan-
omaisilla laskeutusaltailla saavutetaan vähintään yhtä hyvä tulos kuin erilaisia 
suodatusratkaisuja käyttämällä.  

3.1.4. Haja-asutuksen jätevesien käsittely 

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät erittäin runsaasti ravinteita, or-
gaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdista-
mattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus 
luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. Jätevesillä on vesistöön joutues-
saan pieninäkin määrinä voimakas rehevöittävä vaikutus. Orgaaninen aines yh-
dessä jätevesien sisältämän ammoniumtypen kanssa kuluttaa happea. Jos laime-
neminen on heikkoa, pienet ojat ja purot saattavat mennä hapettomiksi ja muut-
tua haiseviksi. Myös jätevesien aiheuttama hygieeninen likaantuminen on mer-
kittävää, jos jätevesiä pääsee käsittelemättöminä ojiin tai järviin. Ulostebaktee-
reita on yhdessä jätevesilitrassa satoja miljoonia. Puhdistamattomat jätevedet ai-
heuttavat siten merkittävän hygieenisen ongelman pienvesissä sinne valuessaan. 
Jätevesien puhdistus vähentää bakteerien määrää 80–99 %. Puhdistetussakin jä-
tevedessä on silti edelleen taudinaiheuttajia.(17.) 
 
Pistemäisinä kuormittajina yksittäisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmien puh-
distustehoa on melko helppo parantaa ja vähentää tätä kautta Kaitaan kulkeutu-
vaa ravinnekuormitusta. Vaikkakaan Kaidan rannoilla ei ole kovin montaa mök-
kiä, on siellä runsaasti loma-asutusta lammen kokoon suhteutettuna, ja silloin 
siitä kertyy kokonaisuutena merkittävä kuormitustekijä lammella.  
 
Viemäriverkostoon kuulumattoman kiinteistön omistajan tai haltijan on huoleh-
dittava, että jätevedet käsitellään vaatimusten mukaisesti. Jäteveden käsittelystä 
säädetään asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuo-
lisilla alueilla (VNA 209/2011).(17.) 
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Talousjätevesiasetuksen vaatimukset koskevat uusia kiinteistöjä heti. Jos van-
halla kiinteistöllä tehdään muita luvanvaraisia korjaus- tai muutostöitä, jotka 
vaikuttavat jätevesimäärään tai -laatuun, tulee samassa yhteydessä uusia myös 
jätevesijärjestelmä. Vanhan kiinteistön jätevesijärjestelmä on saneerattava ase-
tuksen vaatimalle tasolle 15.3.2016 mennessä. Jos tehostetaan olemassa olevaa 
jätevesijärjestelmää tai rakennetaan uusi järjestelmä, tätä koskeva asetuksen 
mukainen suunnitelma on liitettävä rakennusvalvonnalle tehtävään toimenpide-
lupahakemukseen. Asetus ei koske niitä kiinteistöjä, joissa syntyy vain vähäinen 
määrä jätevesiä. Pelkkä kylmän veden vesipiste voidaankatsoa vähäiseksi (vas-
taa kantovettä). Kaikkien kiinteistöjen omistajilla on oltava selvitys jätevesijär-
jestelmästään, joka säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontavi-
ranomaiselle. (17.) 

3.2. Kaidalla toteutettavia kunnostustoimenpiteitä 

Kaidan kunnostusmenetelmäksi harkittiin monia eri vaihtoehtoja kunnostus-
suunnitelman teon aikana. Sopivan ja toisaalta kohtuuhintaisen kunnostusmene-
telmän löytäminenKaidalle osoittautui todella haasteelliseksi. Kaidan sijainti 
pohjavesialueella estää nykypäivänä mm. monien edullisten kemikaalien käytön 
lammella pohjasedimentin tiivistämiseksi. 
 

Myös Kaidan tilapäisen kuivattamisen toteutusmahdollisuuksia pohdittiin. Kui-
vattaminen olisi projektina melko mittava ja pitkäkestoinen, estäen lammen käy-
tön kunnostusaikana. Pienten korkeuserojen vuoksi lammen vedet jouduttaisiin 
pumppaamaan alapuoliseen Särkijärveen. Lisäksi humuksisen sedimentin tiivis-
tyminen kuivuessaan voisi olla epävarmaa, ja näin kunnostuksesta saatava hyöty 
saattaisi jäädä olemattomaksi.  
 

Kaidan vesimassan hapettamista ajateltiin myös yhtenä lammen tilan parantami-
seen tähtäävänä toimenpiteenä. Hapettamisen tarkoituksena on ylläpitää pohjan-
läheisen veden happipitoisuutta tarpeeksi korkeana, jotta hapettomuudesta joh-
tuva sisäinen kuormitus vähenisi. Kaidan pohjasedimentti on kuitenkin hyvin 
löyhää, joten hapettaminen voisi samentaa vettä entisestään.Lisäksi hapettami-
nen kohdistuisi vain lammen syvänteeseen, joka sijaitsee lammen itäpääs-
sä,eivätkä vaikutukset ulottuisi kovinkaan laajalle alueelle lammella.Syvänne on 
kuitenkin vain yksi ongelmakohta lammella. 
 

Moniongelmaisen Kaidan kunnostamiseksi ei luultavasti riitä vain yksi yksittäi-
nen toimenpide.Asiantuntijakyselyiden perusteella Kaidalle ei ole olemassa 
helppoa ja kohtuuhintaista ratkaisua.Kaita on kunnostuskohteena niin pieni, että 
hankkeesta on vaikea saada kustannuksiltaan kannattavaa. Toisaalta voidaan aja-
tella kunnostettavan välillisesti myös Särkijärveä, jolloin kunnostuksesta aiheu-
tuvat ns. mökkikohtaiset kustannukset eivät olekaan enää niin suuret.  

3.2.1. Sedimentin imuruoppaus 

Ruoppauksella poistetaan pilaantunutta sedimenttiä vesistön pohjasta sekä mah-
dollisesti kasveja ja niiden juuria. Sedimentin poisto lisää vesistön vesitilavuut-
ta, jolloinvesistöön saadaan suuremmat happivarastot talvea varten ja ehkäistään 
mahdollisia happikatoja. Huonolaatuisen sedimentin poistolla voidaan vähen-
täämyös vesistön sisäistä kuormitusta. 
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Imuruoppaus on ainoa vaihtoehto Kaidan ruoppauksen toteuttamiseksi, koska 
runsaasti orgaanista ainesta sisältävä sedimentti on niin löyhää, että kaivaminen 
olisi lähes mahdotonta. Nykyinen imuruoppauskalusto on tehokasta ja sediment-
ti voidaan ruopata tarkoin rajatulta syvyydeltä. Pienissä ongelmakohteissa sedi-
mentin poisto on yksi suositeltavimmista menetelmistä, mutta kalleutensa vuok-
si sitä ei juurikaan käytetä isommissa kohteissa.  
 
Ruoppauksen toteutus 
 

Kaidan imuruoppauksessa keskitytään lammen länsiosan virtausuoman puhdis-
tamiseen. Lammen keskiosassa pitkittäin kulkeva 3 metrin syvyyskäyrä mukai-
lee pitkälti ruopattavaa aluetta, joka ulottuu itäosan syvänteen tuntumaan (Liite 
1). Ko. alueella on mökkiläisten mittausten mukaan pehmeää sedimenttiä noin 
0,5 metrin paksuudelta. Ruoppausalue olisi tällöin n. 15 metriä leveä ja 380 met-
riä pitkä. Ruopattavan alueen pinta-ala olisi n. 0,6 ha ja ruopattavien massojen 
määrä n. 3000 m3, jos ruopataan pois 0,5 metrin paksuinen kerros sedimenttiä. 
Alueen reunat ruopataan kaltevuudelle n. 1:2. 
 

Jos ruoppausalueen viereiset mökkiläiset haluavat, voidaan mahdollisesti sopia 
samalla myös mökkirantojen ruoppaamisesta. Ruoppausalueen välittömässä lä-
heisyydessä sijaitsee kolme mökkiä ja yksi hieman etäämpänä pohjoispuolisessa 
poukamassa. Liitekartalle rajattujen mökkirantojen ruoppausalueiden pinta-
alatovat 220 m2, 400 m2, 400 m2 ja 380 m2. Ruoppausmassojen kokonaismää-
rässä kannattaakin tällöin varautua 4000 m3 suuruiseen hankkeeseen. Ruoppaus-
kalusto pääsee Kaidalle Kaitalammenraitin päästä, toiseksi viimeisen mökin 
rannasta. 
 

Mikäli ruoppausmassoja on paljon ja laajaa yhtenäistä läjitysaluetta on vaikeaa 
löytää läheltä, on mahdollista läjittää useammalle alueelle tai useampana ajan-
kohtana, jolloin edelliset massat ehtivät kuivua ja painua kasaan. Maanomistajan 
tarkoitukseen osoittamien alueiden laajuus määrittelee pitkälti ruoppauksenkin 
jaksottamisen tarpeellisuuden. Läjitysaluetta suunniteltaessa on ehdottomasti 
varmistettava massojen pysyvyys alueella, etteivät ne pääse esim. valumaan ta-
kaisin vesistöön, varsinkin jos läjitetään lähelle rantaviivaa. Läjitysalueella on 
tarpeen tehdä jonkin verran kaivuu- ja pengerrystöitä ennen ruoppauksen aloi-
tusta. On huomattava, että kaivumassoilla ei saa muuttaa vesistön rantaviivaa. 
(29.) 
 

Koska pohjasta poistettavan kiintoaineksenosuus on yleensä vain noin 10 % ko-
konaisainemäärästä, joudutaan läjitysalue mitoittamaan kymmenkertaiselle tila-
vuudelle verrattuna pohjasta poistettavaan sedimentin määrään. Läjitysaltaan 
massat kuivuvat suotautumalla pohjamaahan. Kuivuneet ruoppausmassat voi-
daan kalkita ja käyttää hyödyksi esim. piharakentamisessa.(29.) 
 

Kaidan mahdolliset ruoppausmassojen läjitysalueet sijaitsevat aikoinaan ojitetul-
la Kaidansuolla, jossa läjitysalue tulisi pengertää lähinnä Honkalammille laske-
vien suo-ojien osalta sekä Honkalammin laskuojan kohdalta, jotta suoria ohivir-
tauksia vesistöön ei pääse syntymään. Läjityksiä voidaan mahdollisesti kohden-
taa myös Perslammin ojitetuille suoalueille päin, ja Perslammilta Kaitaan laske-
va oja voitaneen sulkea. (Kuvat 8.) Tällöin Perslammin vedet kulkeutuisivat 
pohjoispuolista ojanuomaa pitkin suoraan Särkijärveen. Pohjoispuolisen 
ojanuoman avonaisuus Särkijärven suulle asti pitää varmistaa. (Liite 1.) Kun 
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ruoppaukset on lopetettu ja läjitykset kuivuneet, tulee ojien padotukset poistaa ja 
alue maisemoida. 
 

   

Kuva 8. Kaidansuon mahdollista läjitysaluetta ja Perslammilta laskevan ojan varsi.  

Kustannusarvio 
 

Sedimentin poiston kustannukset vaihtelevat hyvin paljon. Kustannuksiin vai-
kuttavia tekijöitä ovat mm. sedimentin laatu ja määrä, poistomenetelmä, läjitys-
alueen sijainti ja etäisyys sekä sedimentin mahdollinen loppukäyttö/-kuljetus. 
Imuruoppauksen hinta on noin 10 euroa/m3.  
 

Kaidalla 8.3.2014 maastokatselmuksen tehnyt paikallinen ruoppausyrittäjä arvi-
oi, että 5000 m3:n imuruoppaus ja läjitysalueiden rakennustyöt maksaisivat ko-
konaisuutena n. 80 000 € (30). Kunnostussuunnitelmassa on hieman supistettu 
ruoppausalueen kokoa, joten kustannuksetkin olisivat aiemmin arvioitua pie-
nemmät. Mahdollisista mökkirantojen ruoppauskustannuksista vastaisivat kun-
kin mökin omistajat.  

3.2.2. Syvänteen painopengertäyttö 

Kaidan syvänne olisi mahdollista peittää suodatinkankaalla ja 0,5 metrin hiek-
kakerroksella. Tällaista ns. painopengermenetelmää on käytetty enemmän pai-
nuvilla rakentamisalueilla, mutta myös vedenalaisissa kohteissa, joskin ei ve-
siensuojelutarkoituksessa. Periaatteessa uimarannoillakin käytetään samanlaista 
pohjanpeittomenetelmää, mutta vähäisemmässä määrin.  
 

Kaidan syvänteen peitto tulisi toteuttaa ammattimaisesti osaavien tekijöiden ja 
laitteiden avulla.  Hankkeen toteutus voitaisiin tehdä avoveden aikaan. Koko 
täyttöalueen alalle asennettaisiin yhtenäinen suodatinkangas. Tämä tapahtuisi 
lammelle tulevan koneen ja sukeltajan yhteistyöllä, jolloinkankaan kulmia laitet-
taisiin kiinni halutuille paikoille lammen pohjaan. Tämän jälkeen ajetaan koko 
alueelle tasaisesti hiekkaa päälle n. 0,5 metrin paksuinen kerros.(30.)Menetelmän 
toteutusta voisi harkita esim. vain Kaidan syvänteen alalle (0,5 ha), jolloin tar-
vittavan täyttöhiekan määrä olisi n. 2500 m3. 
 

Painopengerpainaisivähitellen pohjan sedimenttikerroksia alaspäin lisäten järven 
syvyyttä ja pitäen myös sisäisen kuormituksen kurissa. Lammen happivarastot 
voisivat pysyä pidempään parempina, ja suodatinkangas läpäisisi edelleen sedi-
mentissä mahdollisesti syntyvät metaanikaasut. 
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Kustannusarvio 
 

Painopengermenetelmän toteutusmahdollisuuksista keskusteltiin Kaidalla 
8.3.2014 tehdyn maastokatselmuksen yhteydessä paikallisen yrittäjän kanssa. 
Todettiin, että menetelmä olisi toteutettavissa, mutta ennakkoarvion mukaan ra-
kennustyöt saattaisivat maksaa kokonaisuutena n. 80 000 €. (30.) 

3.2.3. Syvänteen rautakipsikäsittely 

Hapettoman ja huonokuntoisen sedimentin tilaa voidaan parantaa myös erilaisil-
la fysikaalisilla ja kemiallisilla hoitomenetelmillä. Kemiallisia hoitoja on kokeil-
tu esimerkiksi järvissä, joissa hapetonta ja pilaantunutta sedimenttiä on niin pal-
jon, ettei hapetus, tehokalastus tai muu kunnostusmenetelmä riitä lopettamaan 
sisäistä kuormitusta.  
 

Kaidan syvänne käsitellään rautakipsillä, jolloin pyritään lisäämään sedimentin 
fosforinpidätyskykyä. Kunnostusmenetelmävoidaan rinnastaa fosforin kemialli-
seen saostukseen. Sedimenttiin lisätystä kipsistä liukenee vähitellen kalsiumia, 
ja muodostuvat kalsiumfosfaattimineraalit parantavat sedimentin kykyä pidättää 
fosforia. Myös rauta sitoofosforia sekä vesimassasta että sedimentistä. Kipsi tii-
vistää sedimenttiä jaestää sen pöllyämistä. Sedimentin pinnalle muodostuu 
eräänlainen suojakalvo, joka vähentää metaanibakteerien toimintaa ja kaasujen 
muodostusta.Samalla kipsi edistää sulfaattia pelkistävien rikkibakteerien aktiivi-
suuttasedimentin pinnassa ja kohentaa hapetus-pelkistys -tilannetta. Kipsin-
liukeneminen vesistöön heikkenee vähitellen ja arvioiden mukaan kipsikerrok-
senteho loppuu 4–6 vuoden kuluttua kipsauksesta. (31, 32.) Vaikuttavuusaika on 
aina vesistökohtaista ja riippuu monista ympäristötekijöistä. Kaidalla myös poh-
jan lähteisyydellä on todennäköisesti oma vaikutuksensa kipsin liukenevuuteen 
ja pysyvyyteen pohjalla.    
 

Kunnostusmenetelmä soveltuu hyvin erittäin rehevien, voimakkaista happika-
doista ja metaanintuotosta kärsivien vesistöjen sedimenttien kunnostamiseen. 
Kipsikäsittely soveltuu myös parhaiten melko pieniin kunnostuskohteisiin, jois-
sa on selkeä huonon sedimentin syvänne. Kunnostusmenetelmä voidaan toteut-
taa avoveden aikana, jolloin kuiva kipsijauhe levitetään veneestä käsin esim. pa-
loletkulla lammelle. Toinen vaihtoehto on käyttää märkää kipsiä, joka on huo-
mattavasti halvempaa ja se voidaan levittää jään päälle. Levitys voitaneen tehdä 
talkootyönä. Kipsiä levitetään noin 0,5–1 cm:n paksuinen kerros. (31, 32.) 
 

Kaidalla kokeillaan kipsikäsittelyä ensin syvännealueelle. Mikäli käsittely on-
nistuu hyvin ja tulokset ovat hyviä Kaidan tilaan ja pohjavesialueeseen nähden, 
niin käsittely voitaneen uusia tulevaisuudessa koko lammen alueelle. Nyt kun-
nostettavan Kaidan syvännealueen pinta-ala on n. 1,3 ha. Jos vaikuttavaa ainetta 
eli kipsiä levitetään syvänteeseen noin 0,5–1 cm:n paksuinen kerros (50 t/ha), 
tarvitaan sitä yhteensä n. 65 tonnia kunnostettavalle alueelle. Käsiteltävän alu-
een rajaus on esitetty liitekartassa 1.  
 
Kustannusarvio 
 

Menetelmän kustannukset ovat annostuksella 50 t/ha reilut 3000 € (v. 2005), jos 
käytetään kuivaa kipsijauhetta. Materiaalin kuljetus- ja levityskustannukset ovat 
paikasta riippuen noin 1 000 euroa/ha. ( 32.) 
 



 
 

  
18 

 

  

Rautakipsiä syntyy teollisuuden sivutuotteena. Aiemmin rautakipsiä sai Kemi-
ran Porin tehtaalta, mutta nykyisin tehtaan omistaa Sachtleben Pigments Oy. 
Sachtlebeniltä on vastattu rautakipsin hintatiedusteluun siten, että tuotetta saa 
heiltä tutkimus-/koekäyttöön ilmaiseksi. Ko. rautakipsi on kosteaa (n. 30 % irto-
kosteus) suodinkakkua. Tuotteen hausta tai kuljetuksen tilauksesta pitää vain il-
moittaa paria päivää ennen. Matkaa kertyy yhteen suuntaan n. 180 km. Sachtle-
benin tekninen johtaja Olli Konstari osaa kertoa tarkemmin rautakipsin toimi-
tuksesta ja hinnoista. Yhteystiedot: olli.konstari@sachtleben.com tai puh. 050 
5926 155. (34.) 

3.2.4. Kaidan kalkitus 

Kalkituksen tavoitteena on palauttaa happamoituneen vesistön vedenlaatu nor-
maaliksi eli happamoitumista edeltävälle tasolle, jotta vesistön normaali eliöyh-
teisö säilyy tai elpyy. Usein kalataloudelliset ja biologiset perusteet määräävät 
vesikemiallisen tavoitteen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksiveden pH-arvon tu-
lisiollayleensä kalaston kannaltatarkasteltuna kalkituksenjälkeen vähintään 6–
6,5jaalkaliteetin hieman yli 0,1 mekv/l.(4.) 
 
Kaidalta on vedenlaadun tutkimustuloksia vuosilta 1994, 2007 ja 2008. Pintave-
den happamuustaso on laskenut näytteenottojen välillä erittäin alhaiseksi, ollen 
nykyisin jopa alle viiden, ja puskurikyky happamoitumista vastaan on loppunut 
kokonaan. (<0,02 mmol/l). Lammen alkuperäistä tilaa tai happamuustasoa ei 
tiedetä, koska vesinäytteenottojen tuloksia on vain suo-ojituksien jälkeiseltä 
ajalta. Kaidan ollessa kuitenkin luontaisesti hapan vesistö, niin järven tavoitteel-
lisena happamuustasona voitaneen pitää korkeintaan pH-arvoa 6. Halutun hap-
pamuustason säilyttäminen saattaa vaatia ajoittain uusintakalkituksia.  
 
Kalkitus voidaan toteuttaa talvella jään päälle. Levityksessä voidaan käyttää sa-
moja koneita kuin peltokalkituksessa tai esim. moottorikelkkoja. Kalkituksessa 
käytetään kalkkikivijauhetta (CaCO3), joka sisältää enintään muutamia prosent-
teja magnesiumia. Paras tulos saavutetaan erikoishienoksi jauhetulla tuotteella, 
”vesistökalkilla”, jolloin partikkeleista 90 % on läpimitaltaan alle 0,25 mm. 
Kalkkikivipohjaiset tuotteet ovat sekä käyttäjän että vesistön kannalta ehdotto-
man turvallisia, koska veden pH-arvo ei kohoa haitallisen korkealle yliannoste-
lunkaan vuoksi. Kalkki neutraloi veden lisäksi myös järven pohjaa. Oikein to-
teutettu kalkitus lievittää happamoitumisen aiheuttamia haittoja tehokkaasti ja 
turvallisesti.(4, 12.) 
 
Kustannusarvio 
 
Vesistökalkituksen kustannukset muodostuvat hankkeen tutkimuksista, suunnit-
telusta, kalkitusaineista, kuljetuksesta, levityksestä sekä kalkituksen tulosten 
seurannasta. Kustannukset tulisi laskea järvikalkituksissatoimenpiteiden vaiku-
tusaikaa kohti. Vaikutusaika voidaan määritellä kestävän niin kauan,kuin veden 
pH-arvo palautuu ennen kalkitusta olleelle lähtötasolle.(4.) 
 
Hienojakoiset kalkkikivilaadut ovat kalliimpiakuin karkeammat, mutta ne liu-
kenevatveteen tehokkaammin. Vesistökalkitukseen soveltuva kalkkikivijauhe 
maksaa Suomessa noin 30–40 €/t (v. 2005). Pienten järvien kalkitusten omatoi-
misessa toteutuksessa voi tulla kyseeseen myös kalkkikivijauheen hankinta säki-
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tettynä. Säkkitavaranhinta on kuitenkin korkeampi kuin irtotavaran. Mikäli use-
ampien järvikohteiden kalkitustuotteet hankitaan samanaikaisesti ja esim. aineen 
levityksessä tehdään talkootyötä, voidaan hankkeen kustannuksia pienentää.(4.) 
Kaidan kalkitus maksaisi arviolta muutamia satoja euroja.  
 

Kaidalle tarvittavat kalkkituotteet ovat hankittavissa joko Nordkalkin Lohjan 
Tytyristä tai Vampulan tehtaalta. Nordkalkin ympäristöpuolen myyntipäällikkö 
Satu Antola osaa kertoa tarkemmin toimitusvaihtoehdoista ja hinnoista. Yhteys-
tiedot: satu.antola@nordkalk.com tai puh. 020 753 7373.(24.) 

4 KUNNOSTUSTEN AIKATAULU JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

Kaidalla tehtävistä kunnostustoimenpiteistä ei ole odotettavissa merkittäviä hai-
tallisia vaikutuksia pohjaveteen, vesistöön tai sen lähiympäris-
töön.Kunnostustyöt voivat haitata lammen käyttöä hetkellisesti esim. tilapäisen 
veden samentumisen muodossa tai fyysisesti kunnostuslaitteiden ollessa parai-
kaa mökkirannan edustalla. Muutoin kunnostustoimenpiteiden vaikutukset koh-
distuvat pidemmällä aikavälillä koko ekosysteemiin ja vaikutukset ovat positii-
visia.  
 

Kunnostustoimenpiteet ovat periaatteessa toisistaan riippumattomia ja voidaan 
toteuttaa erillisinä hankkeina. Suositeltavampaa olisi kuitenkin toteuttaa ensin 
lammen alkupään imuruoppaus ja sen jälkeen syvänneosan rautakipsikäsittely. 
Tällöin ruoppauksenaikaiset mahdolliset irtoainekset ehtivät laskeutua syväntee-
seen ennen kipsikäsittelyä eikä päinvastoin. Tarvittaessa Kaidan happamuutta 
voidaan neutraloida kalkituksin, mutta aiempien toimenpiteiden vaikutusta kan-
nattanee tarkkailla ensin. 
 
Ruoppaus 
 

Kaidan valuma-alueella ei ole ollut sellaista toimintaa, minkä vuoksi sedimen-
tissä voisi esiintyä haitallisia aineita. Ruoppausmassat ovat lähinnä ravinteikkai-
ta ja happamia sekä hapettomista oloista johtuen haisevia. Tämän vuoksi niitä ei 
suositella läjitettävän mökkien välittömään pihapiiriin. Ruoppausmassojen kal-
kitus voi lievittää happamuus- ja hajuhaittoja.  
 

Imuruoppauksesta ei aiheudu vesistöön kovinkaan merkittäviä työnaikaisia hait-
tavaikutuksia, joten ruoppaus on mahdollista toteuttaa sulan veden aikana mil-
loin vain. Kaidan mökkiläisiltä tarvitaan kuitenkin suostumus lomakauden aikai-
seen ruoppaukseen. Ruoppaus kohdistuu Kaidan yläosaan, jolloin mahdollisesti 
irtoavat kiintoainekset ehtivät laskeutua syvänteellä, eikä alapuoliseen vesistöön 
laskeva vesi aiheuttane merkittäviä samentumishaittoja. Samentumishaittojen 
leviämistä voidaan tarvittaessa ehkäistä käyttämällä esim. suodatinkankaista 
verhousta laskuojan suulla. 
 

Ruoppausmassojen pumppauksen aikana seurataan veden sameutta ja läjitysalu-
een täyttymistä.Alueelta ei saa tulla suoria valumia takaisin vesistöön. Normaali 
vesinäytteenotto olisi hyvä toteuttaa Kaidalta esim. kuukauden kuluttua ruop-
paustoimenpiteestä, ja jatkossa vuoden kuluttua sekä vähintään viiden vuoden 
välien, jotta pystytään arvioimaan kunnostustoimenpiteiden pidempiaikaista 
vaikuttavuutta. 
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Rautakipsikäsittely 
 

Rautakipsistä liukeneva kalsium sekä rauta sitovat vedestä ja sedimentistä fosfo-
ria. Sedimentin pinnalle muodostuva kerros vähentää metaanintuotantoa. Kun-
nostuksessa ei siis käytetä mitään haitallista tai myrkyllistä ainetta, jolla voisi ol-
la vaikutuksia ympäristöön tai ihmisten terveyteen. 
 

Rautakipsikäsittelyn jälkeen alusveden pH-arvo voi nousta hetkellisesti korke-
aksi, mutta ei kuitenkaan aiheuta ihmisille tai ympäristölle merkittävää haittaa. 
Käsittely voi nostaa veden happipitoisuutta sedimentin pinnalla, ja veden fosfo-
ripitoisuuden odotetaan laskevan. Sedimentin rauta- ja fosforipitoisuus oletetta-
vasti kasvavat. Käsittely voi parantaa näkösyvyyttä ja estää rikkivetyhajujen 
muodostumista. Näin vesistön virkistyskäyttöarvo paranee. 
 

Hämeen ELY-keskuksen asiantuntijoiden mukaan Kaidan sedimentin kipsikäsit-
telylle ei ole esteitä pohjaveden suojelun kannalta. ELY-keskus kuitenkin edel-
lyttää, että käsittelyn vaikutuksia pohjaveteen seurataan muutaman vuoden ajan. 
Pohjaveden virtaussuunta on tuolla alueella todennäköisesti itään tai kaakkoon 
päin, joten pohjaveden laatua voidaan tarkkailla Kaidan itäpuolen rantakiinteis-
tön talousvesikaivosta. Ensimmäiset talousvesinäytteet otetaan kaivosta viikon 
päästä kipsikäsittelyn toteutuksesta, tämän jälkeen kuukauden päästä ja kolmena 
seuraavana vuotena. Kipsin teho vähenee hiljalleen ja mahdolliset haitalliset 
vaikutukset ilmaantuisivat melko pian kipsauksen jälkeisinä vuosina. Talousve-
sinäytteistä pitää määrittää ainakin kokonaisfosfori- ja -typpipitoisuus, pH, hap-
pi, sulfaatti- ja kalsium. (33.) 
 

Kaidan syvänteeltä otetaan ensimmäiset vesinäytteet viikon päästä kipsikäsitte-
lyn toteutuksesta ja tämän jälkeen kuukauden päästä sekä resurssien mukaan 
myös seuraavina vuosina. Vesinäytteet otetaan syvänteiden alusvedestä (-1 m 
pohjasta) ja pintavedestä (-1 m pinnasta). Vesinäytteistä tutkitaan: väri ja same-
us, happi, redox, pH, kiintoaine, kok.P., fosfaattifosfori (PO4P), kok.N., nitraatti 
(NH4N), kemiallinen hapenkulutus (CODMn), sähkönjohtavuus, alkaliniteetti, 
rauta, sulfaatti ja kalsium. 
 
Kalkitus 
 

Mahdollisen kalkituksen vaikutuksia Kaidan veden laatuuntarkkaillaan vesinäyt-
teenottojen avulla.Kaidalta olisi hyvä ottaa vesinäytteet ennen kalkitusta,jotta 
saataisiin hyvät vertailutulokset tulevia toimenpiteitä silmällä pitäen. Toimenpi-
teen jälkeisenä vuotena on hyvä ottaa näytteet ja sen jälkeen resurssien mukaan 
2–5 vuoden välein. Toistuvilla vesinäytteenotoilla pystytään tutkimaan kunnos-
tustoimenpiteiden pidempiaikaista vaikuttavuutta vesistön tilaan.  
 
Kalkitustoimenpiteen jälkeisiä tärkeimpiä veden laadun mittareita ovat veden 
pH-arvo, alkaliteetti, kalsium ja sähkönjohtavuus. Lisäksi vesinäytteistä tutki-
taanhappipitoisuus, väri, sameus,kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi, ko-
konaisfosfori ja rauta. Vesinäytteiden otto ja analysointi on hyvä teettää ammat-
tilaisilla, jotka käyttävät toiminnassaan vahvistettuja standardeja tai muita ympä-
ristöhallinnon hyväksymiä menetelmiä. Näin tulokset ovat varmasti vertailukel-
poisia aiempien vesinäytteenottojen kanssa.  
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4.1. Kaidan tilan omaehtoinen tarkkailu 

Kaidan mökkiläiset voivat seurata lampensa tilaa monien menetelmien avulla 
ilman taloudellista panostusta. Menetelmät ovat yksinkertaisia sekä luotettavia, 
ja lisäksi ne kertovat melko selkeästi lammen tilassa tapahtuvista muutoksista. 
Kaikkien mökkiläisten ei välttämättä tarvitse osallistua havainnointiin, vaan siitä 
voi huolehtia joku/jotkut lammen tilasta kiinnostuneet henkilöt. Myös suojelu-
yhdistys tai kalastuskunta voisi järjestää vedenlaadun tarkkailun yhteisinä ajan-
kohtina eri vesistöille, jotta havainnointi tapahtuu varmasti samalla tavalla joka 
paikassa ja keskenään vertailukelpoisesti. Toisaalta omaehtoinen tarkkailutoi-
minta voi lisätä kiinnostusta muuhunkin vesiensuojelutyöhön. Yhteistyö ranta-
asukkaiden välillä lisääntyy ja innostus vesien hoitoa kohtaan kasvaa. (22.) 
 

Omaehtoisen seurannan aloittaminen on tärkeää myös vesistöillä, joiden veden-
laatu on vielähyvä. Intensiivinen ja ongelma-alueille (puronsuut, jätevesien pur-
kuputkien lähialueet, matalat lahdet) ulottuva seuranta paljastaa hitaasti etene-
vän rehevöitymiskehityksen, joka ei ehkä ilmenisi tarpeeksi varhaisessa vaihees-
sa kerran tai kahdesti vuodessa tehtävän vedenlaatuseurannan yhteydes-
sä.Lammella ollessa kannattaa seurata seuraavia rehevöitymisen merkkejä: ve-
den samentumista, pyydysten limoittumista, leväkukintoja, kasvillisuuden li-
sääntymistä, haisevaa vettä, kalaston muutoksia ja kalojen makuvirheitä. (22.) 
 

Näkösyvyys eli veden läpinäkyvyys on yksi virallisen vedenlaatuluokituksen 
määrityksistä. Veden näkösyvyyden pienentyessävedenlaatu yleensäheikkenee. 
Näkösyvyyden mittausmenetelmä on yksinkertainen ja tehokas.Pyöreä valkoi-
nen näkösyvyyslevy (ø 200 mm) lasketaan narun varassa järviveteen ja kirjataan 
ylös mitta, jolloin levy katoaa näkyvistä. Tarkkailupisteitä olisi hyvä olla eri 
puolilla lampea ja tehdä mittaus aina samoilta paikoilta(22.).Pernunnummen alu-
een mökkiläisille on ilmeisesti jaettukin nykytilaselvityksen teon yhteydessä nä-
kösyvyyden mittaamiseen tarkoitettuja levyjä.  
 

LLLA ry sai talvella 2014 lainaksi veden pH:n ja sähkönjohtavuuden mittaus-
laitteet. Ensimmäinen mittauskerta eri järvillä olikin jo 9.2.2014. Mittauksia on 
tarkoitus toteuttaa myös jatkossa. On tärkeää, että mittaustulokset kirjataan joka 
kerta hyvin, ja esim. yhdistyksen nettisivuille voisi jatkossa laittaa koontitaulu-
kon omista mittaustuloksista jokaisen vertailtavaksi.  

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1. Yhteenveto Kaidan kunnostustoimenpiteistä 

Moniongelmaiselle Kaidalle oli vaikeaa löytää sopivia kunnostusmenetelmiä. 
Suurimpana esteenä oli myös lammen sijainti pohjavesialueella. Lisäksi lammen 
pienestä koosta johtuen sinne ei pidetty tarpeellisena tehdä kalliita kunnostuksia, 
koska saatava hyöty nähtiin niin vähäisenä. Tästä johtuen arvioitiin jopa, että 
lampi voitaisiin jättää kunnostamatta ja korostaa vain sen maisemallista merki-
tystä rannan mökkiläisille. (26.) 
 

Vaikkakin ruoppaus on kallis kunnostusmenetelmä, tuntuu se ainakin osittaisena 
toimenpiteenä tarpeelliselta Kaidalle. Ruoppaus vie haitallista ainesta pois lam-
mesta ja on sinänsä varsin perusteltua Kaidan liettyneillä ranta-alueilla sekä eri-
tyisesti tulouoman suulla. Ojaveden mukana tulevalle uudelle kiintoainekselle 
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tulee lisää tilaa.(28.) Tavoitteena on myös, että pohjavesialueen lähteisyys pääsisi 
purkautumaan Kaidalle paremmin puhtaan hiekkapohjan kautta kuin nykyisin 
huonolaatuisen sedimentin peittäessä pohjaa. Purkautuva tai liikkuva vesi aihe-
uttaa myös vähemmän resuspensiota, kun pohja ei ole huonolaatuisen sedimen-
tin peitossa. Ravinteiden liukenemisen voidaan olettaa vähenevän monin tavoin. 
 
Kipsikäsittely soveltuu kunnostusmenetelmänä erinomaisesti happikadoista ja 
metaanintuotosta kärsivän Kaidan pienialaisen syvänteen sedimentin kunnosta-
miseen. Jos levitystyö tehdään talvella jään päälle ja käytetään märkää kipsiä, 
voidaan käsittely tehdä talkoovoimin ja todella edullisesti. Menetelmän toteutus 
Kaidalla edellyttää kuitenkin jonkin verran vesinäytteenottoja ja vaikutusten 
tarkkailua, jotta varmistetaan käsittelyn turvallisuus ympäristön kannalta. Vesi-
näytteenotoista ja tutkimuksista aiheutuu kustannuksia, vaikka itse kunnostus 
saataisiin toteutettua edullisesti. Vesistön virkistyskäyttöarvon voidaan olettaa 
paranevan kipsikäsittelyn myötä.   
 
Edellä mainittujen toimenpiteiden toteutusedellyttää aluehallintoviraston (AVI) 
lupahakemuksen tekemistä. Kaikille toimenpiteille voidaan hakea lupa yhteises-
ti, vaikkakaankaikkea ei toteutettaisi kerralla. Samalla tulee huomioiduksi kun-
nostushankkeen yhteisvaikutukset. AVI:n luvituksessa saattaa kestää hyvinkin 
yli vuosi ja käsittelyt ovat maksullisia. (28.) Rautakipsikäsittelyyn voitaneen saada 
ELY-keskuksen hyväksyntä pelkällä lausuntopyynnölläkin. 
 
Kun muut toimenpiteet on tehty, Kaidan veden pH-arvon nostamiseen voidaan 
harkita kalkitustoimenpidettä. Kalkitusta voidaan pitää ehkä yhtenä järvien tär-
keimpänä kunnostustoimenpiteenä, koska sillä turvataan happamoituneiden ve-
sistöjen biologiset toimintaedellytykset. Kalkituksen avulla happaman veden 
pH-arvoa ja puskurikykyä nostetaan sellaiselle tasolle, että vesistön normaali 
eliöyhteisö säilyy tai elpyy. Kalkituksen vaikutus lammen ekosysteemiin on hi-
daskestoinen prosessi, vaikka veden pH saataisiinkin nostettua nopeasti normaa-
lille tasolle. Mikäli kalkitusta tehtäisiin koko valuma-alueelle, olisi toimenpiteen 
vaikutuskin pidempiaikainen. (4.) 
 
Kaidalla tehtävien kunnostustoimenpiteiden lisäksi on ehdottoman tärkeää, että 
valuma-alueelta lampeen tuleva ravinnekuormitus minimoidaan. Kaikkeen ul-
koisen kuormituksen määrään ei kuitenkaan voida vaikuttaa, sillä ulkoinen 
kuormitus on vahvasti sidoksissa vesitilanteeseen. Jos sataa runsaasti, kuormitus 
kasvaa vähävetiseen aikaan verrattuna. Helpoiten pystytään vaikuttamaan loma-
asutuksen aiheuttamaan vesistökuormitukseen. Tärkein ja ajankohtaisin asia 
onoikeanlaisten jätevesienkäsittelyjärjestelmien hankinta jokaiselle rantakiin-
teistölle. 

5.2. Kunnostushankkeiden eteenpäin vieminen 

5.2.1. Alueen toimijat ja omistussuhteet 

Vesistön kunnostushankkeen käynnistäjäksi ja vetäjäksi sopii parhaitenjokin jär-
jestäytynyt yhteisö esim. järven suojeluyhdistys, kalastus- tai osakaskunta, kos-
ka hankkeeseen käytetään yleensä yhteisiävaroja. Osakaskunnalla on lisäksi ve-
sialueen haltijanaoikeus ja myös velvollisuus tarvittaviin hoitotoimenpiteisiin. 
Vaikka LLLA ry olisi Kaidan kunnostustoimenpiteiden toteuttajana, on asiasta 
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syytä tiedottaa ajoissa myös vesialueen omistajaa, Räyskälän osakaskuntaa. Toi-
saalta Riitalan yhteismetsää on syytä tiedottaa kunnostuksista maa-alueiden 
omistajana. Myös mökkiläisille ja muille mahdollisille vedenkäyttäjille tulisi 
tiedottaa hyvissä ajoin ennen kunnostushankkeiden toteuttamista.  

5.2.2. Lupa-asiat 

Oma kunta on lähin valvontaviranomainen, joten hankkeen luvan tai ilmoituk-
sen tarve kannattaa aina tarkistaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai 
rakennusvalvonnalta. ELY-keskus määrittelee myös tapauskohtaisesti, mitä lu-
pia ja lausuntoja hankkeessa tarvitaan, ja aluehallintovirasto kertoo, mitä tietoja 
mahdollisessa lupahakemuksessa tarvitaan. Vesilain mukaisten lupien lisäksi 
hankkeet saattavat edellyttää myös muita lupia. 
 
Periaatteessa maanomistajalla on oikeus tehdä laskeutusallas omalle maalleen 
valta-ojan varteen kaivamalla, pengertämällä tai patoamalla ja varastoida vettä 
ojaan tai puroon ilman vesilain mukaista lupaa, mikäli toimien vaikutukset koh-
distuvat vain hänen omille mailleen. Mikäli hankkeen vaikutukset ulottuvat 
omia maita laajemmalle alueelle, tarvitaan hankkeelle myös muiden maanomis-
tajien ja mahdollisten haittakärsijöiden suostumus.  
 
Vesialueiden ja vesivarojen käyttöä säätelevä uusi vesilaki tuli voimaan 
1.1.2012 (VL 587/2011). Uudessa laissa vesialueen ruoppaaminen, ruoppaus-
massan ylittäessä 500 m3(VL 3 luku 3 §) vaatii aina aluehallintoviraston (AVI) 
myöntämän luvan. Lain mukaan luvanvaraista toimintaa on valtaväylän sulke-
minen, supistaminen tai väylän käyttämistä vaikeuttavan esteen laittaminen väy-
lään, maa-alueen muuttaminen pysyvästi vesialueeksi vesistön vedenkorkeutta 
nostamalla (VL 3:3). Noroa, ojaa tai lähdettä ei luokitella vesistöksi (VL 1:3). 
Lain mukaan ojan, noron tai altaan omistaja ei saa muuttaa veden vapaata juok-
sua uomassa alapuolisen maaomistajan vahingoksi ilman tämän suostumusta 
(VL 2:10).  
 
Maisemaan merkittävästi vaikuttavan altaan kohdalla on huomioitava myös 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) säädökset. Esimerkiksi asema- ja yleis-
kaava alueella tarvitaan maisematyölupa, vaikka hankkeen vaikutukset kohdis-
tuisivat vain maanomistajan maille. Maisematyöluvan myöntää kunta, mutta 
muuten lupaviranomaisena toimii alueen AVI. Valvontaviranomaisena toimii 
alueen ELY.  
 
Hyvä lähtökohta esim. laskeutusaltaan rakentamista suunniteltaessa on, että alu-
een ELY:lle toimitetaan suunniteltavista toimenpiteistä vesirakennustyöilmoitus 
selvityksineen. Tällöin hankkeen yleiset toteuttamisedellytykset ja mahdollinen 
luvantarve tulevat arvioiduksi. Alueen ELY voi ilmoituksen saatuaan antaa 
hankkeen toteuttamiseksi tarpeelliseksi katsomiaan ohjeita, joiden avulla pyri-
tään estämään toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia muutoksia ja 
seurauksia. Hankesuunnitelman hyväksyttäminen viranomaisella ei kuitenkaan 
vapauta hankkeen toteuttajaa mahdollisista korvausvastuista.  
 
Vesirakennustyöilmoituksesta on käytävä ilmi: 
− kosteikon sijainti, koordinaatit, kiinteistötunnukset, kunta ja valuma-alue ja 

koko 
− hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet 
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− hankkeen yksilöity toteutustapa- ja aika sekä kosteikon rakentaja 
− mikäli kosteikkoalue ei kokonaisuudessaan ole rakentajan hallussa, tulee ol-

la muiden alueen maanomistajien suostumus 
− vesialueen omistajan lausunto, jos osakaskunta ei ole järjestäytynyt riittää 

kalastuskunnan tai kalastusalueen lausunto 
− selvitys alueen kalakannasta 
− selvitys alueen putkien ja kaapelien sijainnista 
 
Hankkeeseen on aina syytä kysyä maanomistajan tai vesialueen omistajan suos-
tumus. Jos omistaja ei anna suostumusta hankkeelle, voi alueen AVI myöntää 
oikeuden toimiin toisen alueella. Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kun-
nan ympäristönsuojeluviranomainen. 
 
Ojittaminen vaatii luvan AVI:lta, jos ojitus voi aiheuttaa vesialueen pilaantumis-
ta, esim. lisätä ravinnekuormitusta kuivatusvesiä vastaanottavassa vesistössä. 
Muussa tapauksessa riittää kirjallinen ilmoitus ELY:llevähintään 60 vrk:tta en-
nen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisestä ojituksesta ei tarvitse ilmoittaa. Vähäi-
syyttä arvioidaan kuivatettavan pinta-alan perusteella. Ojituksesta hyötyä saavi-
en maanomistajien välisten kustannus- ja muiden vastuiden määrittämiseksi voi 
olla tarpeen pitää ojitustoimitus, jota haetaan ELY:ltä. 
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