
Järvikatselmus  

19.11.2018  klo 9.30 -14.00 

Räyskälä 

Paikalla 

- Lopen kunta/Ympäristöpäällikkö Marjo Alho 

- Metsäkeskus/luonnonhoidon neuvoja Olli Lukanniemi 

- Luoteis-Lopen Loma-Asukkaat ry/Ossi Ikävalko, puh.joht., Yli-Mylly -järvi 

- Luoteis-Lopen Loma-Asukkaat ry/Leila Rajakangas, siht., Kaita 

 

Aluksi käytiin läpi yhdistyksen hankkeita ja alueen järvitilannetta yleensä. Dokumentteja järviprojekteista löytyy 

yhdistyksen nettisivuilta www.llla.fi / Ympäristö. 

Purinsuon valumat Yli-Myllyyn  

Metsäkeskuksen agendalle Purinsuon ongelmien selvitys ja tilanteen parantaminen voisi tulla vuonna 2021 - 

2023. Maanomistaja kuitenkin päättää salliiko kunnostuksen (ennallistaminen tai tarpeeksi iso allas). 

Kustannukset maksaa 100 % valtio. 

Periaatteena on, että valuma-alueen “tavaran” olisi pysähdyttävä “yläjuoksulle” eikä se saisi valua järviketjussa 

aina vain eteenpäin.  

Maastokäynnin huomiot  

- pysähdyttiin Pyhälammentie n. 210 kohdalla katsomaan tien laidassa hakkuuaukon reunassa kasvavaa 

outoa n. 1- 1.5 m korkeaa kasvia, joka tunnistettiin ukontulikukaksi 

- käytiin Ämmäojan pintavalutuskentällä ja Purinsuon saostusaltailla. Altaat vaikuttavat suurimmaksi 

osaksi toimivilta, sedimentin kertymiselle on vielä tilaa. Ylimpänä oleva pieni kuoppamainen allas olisi 

hyvä tyhjentää. Tyhjennys suoritetaan pumpulla. Lisäksi altaisiin olisi hyvä asentaa pohjapadot, sekä 

patojen avulla toteuttaa myös alemmaksi Ämmäojan juoksulle erillisiä pieniä virtausta katkaisevia 

kohtia. 

- Purinsuon alueella ojissa ja kaivannoissa on saostunut paljon rautaa jota on mm. aikoinaan otettu järvi- 

ja suomalmina, ilmeisesti Rautakoskella käytettäväksi. 

- Suon ojituksessa on noussut pinnalle paljon vanhoja ennen suon muodostumista kasvaneita puiden 

(liekopuiden) osia jotka ovat hapettuessa mustuneita ja ikään kuin palaneen näköisiä. 

- Purinsuon alueella kasvaa huomattavan laajalla alueella vaivaiskoivua, mikä on varsin erikoista Etelä-

Suomen soissa 

- Ämmäojan pintavalutuskentän laita purkaa vedet vanhaan uomaan liian pian. Rautaa on saostunut 

vanhaan ojaan punertavaksi mössöksi (levämössöä) siihen suotautuvasta vedestä kentän yläjuoksulla ja 

vesi on kirkasta. Pintavalutuskentän vuotojen kohdalla vesi muuttuu humuspitoiseksi ja ruskeaksi. 

- Ämmäojan pientareelta purkauspaikkojen lähellä kasvaa erikoista rantakeuhkosammalta, mikä 

kuvastaa veden ravintopitoisuutta 

http://www.llla.fi/


- pintavalutuskenttä on auttamattomasti liian pieni jotta se pystyisi käsittelemään valuma-alueen vedet, 

kenttiä voisi olla useampia. Ajatus Ämmäojan patoamisesta imeytyskentän alapäästä ei ole järkevää, 

laskuojaa ei tule padota 

Päätelmiä katselmuksesta 

- altaat ovat todennäköisesti valuma-alueen koko huomioiden aivan liian pieniä. 

- imeytyskenttä on riittämätön 

- Metsäkeskus liittänee alueen tulevaisuuden kunnostuskohteiden listaan 

Kaita 

Ajateltua rautakipsikäsittelyä sedimentin sitomiseksi ei Metsäkeskus suositellut – saattaa jopa pahentaa 

tilannetta eikä ole kestävä ratkaisu. 

Myös kalkin levitys on kyseenalaista – voi lisätä jopa levän kasvua ja muuta kasvillisuutta. O Lukanniemi tutkii 

vielä onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä. pH:n muutos saattaa vaikuttaa siis myös negatiivisesti.  

Maastokäynnin huomiot/ 

Oja 

- Oja Kaidan ja Särkijärven välillä on nyt käsin raivattu sellaiseksi, että risupatoja ei ole ja vesi virtaa 

hienonhienosti ojassa. Ajatuksena on, että kun vesi virtaa Kaidasta Särkijärveen, pääsee järven vesi 

uusiutumaan pohjavesilähteiden avulla. 

- Suositeltiin, että ojaa voisi kaivaa syvemmäksi eli todennäköisesti alkuperäiseen syvyyteen, jolloin vesi 

virtaa vielä paremmin myös ojan pohjalla ja vesi vaihtuu hieman tehokkaammin 

- Myös Kaidan suunnassa tehtiin luontohavainto: puomin lähellä olevassa koivussa kasvaa pakurikääpä.  

Humuspitoisuus 

- Järven humus tulee osittain sisäisestä rakenteesta eli rannat ovat suoperäisiä ja turvepohjaisia, jolloin 

turvetta liukenee veteen myös rannasta eikä se ole vain soiden ojituksesta johtuvaa. Tulo-ojat ovat 

muutenkin lähes umpeenkasvaneita.  

- Osittain myös rannan kasvusto (koivut) saavat aikaan järven pohjan saostumista.  

Päätelmiä katselmuksesta 

- Ei suositella kemikaalikäsittelyitä 

- Seurantaa (pH) 

- Ojan raivaamisen jatkuminen - kunnolla maanomistajan tekemänä tai jatkuvana ojan raivaamisena, 

jotta vesi virtaisi kunnolla 

- Sedimenttitutkimus ja pohjaveden purkauksien sijainnin löytäminen – tarvitaanko toimenpiteitä sen 

auki pitämiseksi vai pitääkö virtaus sen automaattisesti puhtaana sedimentistä 

  



Tutkimuksia 

Vanajavesikeskuksella on päättymässä Pakka-hanke, jossa on tehty vesistömittauksia. Suositeltiin, että sinne 

oltaisiin yhteydessä (Suvi Mäkelä) ja tiedusteltaisiin, voisiko hanketta laajentaa koskemaan myös Luoteis-Lopen 

järviä.  

Tätä varten yhdistyksellä olisi hyvä olla seurantaa 

- Kalastustutkimuksista 

- pH-arvoista 

- veden sameudesta 

 

Muita toimenpiteitä 

Päätettiin aktivoida mökkiläisiä em. seurantojen suhteen. Pernunnummen alueella on tarkoitus toteuttaa em. 

tyyppisiä pintaveden laatua parantavia toimenpiteitä Metsäkeskuksen toimesta. 2020 –luvun alkupuolella 

suunniteltavia toimenpiteitä varten olisi hyvä koota tietoa järvien ja valumavesien tilasta. Siksi päätettiin jatkaa 

ja käynnistää havaintotoimintaa alueella jota mökkiläiset voisivat itse toteuttaa. Yhdistys tulee aktivoimaan 

jäsenistöä mm. veden näkösyvyyden mittaukseen ja pH –määrityksiin. 

Keskusteltiin ympäristönsuojelupäällikön kanssa alueelta tavatuista muutamista ”roskapaikoista”, joista Ossi 

lähettää sijainnit kartalla. Sovittiin että aktivoidaan mökkiläisiä seuraamaan mahdollista roskaamista maastossa 

ja informoimaan siitä yhdistystä joka on yhteydessä ympäristöviranomaisiin. 

 

  

 

 

 

 

 


