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Maalaji vieläkin 
pahemmin erodoituvaa
kuin tiesimme.

Metsätkin 
erodoituvat, 
vaikka niitä ei 
oltaisi käsitelty 
hiljattain.

1. Tunnemme alueen ja sen ongelmat 
aiempaa paremmin



Alueen hydrologian 
haasteet ovat suuret.

Vuosi 2022 meni ääripäästä 
toiseen vaikka säännöstely 
onnistui periaatteessa 
oikein hyvin. 

Yhtä selkeätä ratkaisua 
säännöstelyn haasteisiin ei 
ole.



Lappilan tulvajärvi

Lähes jokakeväinen ilmiö



Lappilan tulvajärvi 

Normaali uoma (kesä 2020)

Tulvajärven aikaan 26.4.2022



Muitakin tulva-alueita
Veden alla oli yli 1 000 ha.



Hydrologian haasteiden taustalla…

• Maa- ja metsätalousmaa Hämeessä kallista ja hyvin kasvavaa – vesien pidättämiseen soveltuvia 
”joutomaita” vaikea tai mahdoton löytää.

• Vaikka ollaan latvavesillä, ylivirtaamakausilla uomien ja järvien tila ei riitä. Yksittäisillä 
parannustoimenpiteillä saavutettava pidätyskapasiteetin nousu on vain murto-osa tarpeesta.

• Yksityisomistus – valtion ja kuntien maat vähissä. Palstoja paljon ja usein ne ovat kapeita. 
Vesistöt usein rajoina. -> Paljon mielipiteitä, eivätkä ne ole aina samansuuntaisia. ☺

• Yläjuoksun ja alajuoksun väen intressit mm. säännöstelyn ajoituksesta eivät aina yhteisiä.

• Lisätietoa tarvittaisiin mm. valuma-alueen maaperän veden läpäisykyvystä ja sen muutoksien eri 
syistä -> peltojen tiivistyminen ja painuminen, harjujen soranotto, turvemaiden muutokset ja 
maankäyttö jne…

• ONNEKSI MAAPERÄASIAT OVAT NOUSSEET ARVOONSA!



Juurevan esimerkkikohteiden maastokäynnit

• Maanomistajia ja –viljelijöitä tavoiteltiin median ja MTK Hämeen kirjeiden avulla sekä 
yleisötilaisuuksissa.

• Hankkeen aikana ehdittiin käydä tusinalla tilalla ja osalle tiloista laadittiin kirjallisena luonnokset 
mahdollisista vesienhallintarakenteista. 

• Hankkeen budjettiin saatiin mahtumaan kahden tilan maille rakennetut kohteet, joissa yhteensä 
7 allasta.

• Kahden tilan, joissa maastokäynti tehtiin, rakennustyöt pystyttiin toteuttamaan toisen hankkeen 
toimenpiteinä.



Juurevan esimerkkikohteet: Puujaa, Hausjärvi

• Puujokeen laskevan valtaojan alaosa, n. 450 ha valuma-alue



Juurevan esimerkkikohteet. Mommilanjärvi
• Mommilanjärven pohjoinen rantavyöhyke
• Salaojapiirien purkujen edustat



Juurevan esimerkkikohteet. Mommilanjärvi

Kuva: Klaus Torttila



Juurevan esimerkkikohteet. Mommilanjärvi

Kuva: Klaus Torttila



2. Mukava vastaanotto tutuilta viljelijöiltä, 
mutta muuten viljelijöitä on vaikea tavoittaa
Tavoitettaisiinko jatkossa perkausyhtymän kautta paremmin? 

Aktiiviviljelijöitä vähemmän, tilat suurempia, viljelijöillä on töitä todella paljon. Taloustilanne. Kunhan selviävät 
perusasioista. Avaimet käteen -palvelu ja 100 % kulukorvaus?

Ollaan Hämeessä. Päätöksiä mietitään 5-10 vuotta. 



3. Urakoitsijoista on pulaa.

Erityisesti sellaisista, joilla on vetisiin paikkoihin 
soveltuvaa kalustoa ja/tai intoa mennä sinne.

Lyhyet hankeajat yhdistettynä lupa- tai keliteknisiin 
seikkoihin (esim. lintujen pesimäajat, 
virkistyskäyttökuukaudet, tulva-ajat…) ovat lisähaaste.

Esimerkkikohde 



5. Olemme vielä kaukana tavoitteesta saada
kuormitus vähenemään.

Tilanne Kernaalanjärvellä satelliittikuvassa 24.4.2022 (TARKKA/SYKE)



Teuronjoki näytepisteet



Yhteenvetoa vedenlaatutuloksista
• Sivu-uomien vedenlaadussa on huomattavaa uomien ja vuosien välistä 

vaihtelua. Osassa pitoisuudet on laskussa, osassa nousussa. 

• Suurin osa sivu-uomista on ravinnepitoisuuksien perusteella edelleen hyvin 
reheviä.

• Teuronjoen pääuoman ravinnepitoisuudet nousussa tai ennallaan

• Kuormituksen lähteissä on eroa, alueelle tulee asumajätevesiä, turvemaiden 
vesiä sekä maa-ja metsätalouden kuormitusta

• Kuormituksessa korostuvat Kumian- ja Tohinoja Teuronjoella, sekä 
suuremmat sivujoet Heinä- ja Hausjoki Puujoella

• Pelloilta poistuu ravinteiden lisäksi myös paljon orgaanista hiiltä

• Esimerkkikohteella vasta alkuvaiheen tilanne ja kaivuujäljet vielä 
kuormittavat alapuolista vesistöä. Uudet näytteet kannattaisi ottaa 
esimerkiksi seuraavan vuonna 





vanajavesi.fi/juurevaPakko  tutustua!

Tarkoitettu 
jatkossa  
kaikkien 

kiinnostuneiden 
käyttöön.

http://vanajavesi.fi/juureva

