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1. Johdanto ja tavoitteet

• Tämä raportti on osa Kankaanpään Karvianjokilaakson 'Lempusta Soikkaan' -
kehittämissuunnitelmaa. Hanke on aikataulutettu vuosille 2002-2004 ja se on hyväk-
sytty toteutettavaksi EU:n osarahoituksella (Euroopan maatalouden ohjaus- ja kehi-
tysrahasto EMOTR-T).

Tämä osa käsittelee Kyynärjärven vedenpinnan noston ja vesikasvillisuuden niiton ja
ruoppauksen käytännön toimia. Suunnitelmaan liittyy karttaliite Kyynärjärvi, kunnostus-
suunnitelma 9/2003. Suunnitelma on alustava idealuonnos  ja rakentamisen aloittami-
nen edellyttää erilaisia virtaus- ja vedenkorkeusmittauksia, valuma-alue- ja kuormitus-
selvityksiä ja tarkempia toteuttamissuunnitelmia.  Vaaditut luvat ja ilmoitukset tulee
myös olla kunnossa ennen töiden aloittamista.

Kyynärjärvi on matalaan hiekkalaaksoon syntynyt kortejärvi, jonka vedet tulevat Pohjan-
kankaan lähdepuroista. Merkittävin on Tarpumenoja, jota pitkin järveen tulee Pohjan-
kankaan vedet laajalta alueelta. Pienempiä ovat Myllykankaanoja ja Aronoja. Järvestä
laskee Kyynärjärven laskupuro Pukanluomaan ja sen lähistölle kaivettu oja, joka johtaa
suoraan Karvianjokeen. Oja on lähes umpeenkasvanut.

Rannat ovat erittäin loivia ja järvi tulvii keväisin laajasti läheisille pelloille. Tulva-alue on
laajin järven eteläosassa ja Tarpumenojan varressa, jopa 200 metriä. Joskus tulva voi
yllättää rankkasateiden jälkeen varsinaisen kevättulvan jälkeenkin veden levitessä pel-
loille.

Veden syvyys on vain 1-2 metriin, mutta vaihtuvuus on suhteellisen hyvä, eikä järvi ole
pahasti rehevöitynyt. Järvi on lähestulkoon umpeenkasvanut, merkittävä lintujärvi, jossa
ruokailee ja muuttomatkoillaan levähtää useita uhanalaisiakin lintulajeja. Järvi on seutu-
kaavassa paikallisesti arvokas luontokohde, mutta vuonna 2002 tehdyn luontoselvityk-
sen (Suominen, M.) mukaan maakunnallisesti arvokas luontokohde. Järvi on luettu val-
takunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Järven laskupuro Pukanluomaan on seutukaa-
vassa maakunnallisesti ja luontoselvityksessä valtakunnallisesti arvokas luontokohde,
jossa on uhanalaislajistoa. Läheinen Karvianjokeen laskeva Pukanluoma taas on Natu-
ra-2000 –kohde. Koko alue on osa Karvianjoen arvokasta kulttuurimaisemaa.

Kyynärjärven linnustoselvitys on tehty vuonna 2003 ja järven vesikasvillisuus on kartoi-
tettu  kesällä 2003 (Suominen, M.). Luontoselvityksessä Suominen toteaa, että järveä
voidaan kunnostaa, kunhan ei huononneta sen luontoarvoja. Seutukaavassa järvelle ei
suositella ruoppausta. Järvi ei ole merkittävä kalastusvesi. Järven vedenpintaa halutaan
nostaa maisemallisista syistä. Toisaalta järvi on aikaisemmin on ollut huomattavasti ny-
kyistä laajempi, mutta sitä on laskettu, jotta on saatu hyvää viljelymaata.

Kyynärjärvi on viljelymaisemaa, jossa pellot ovat edelleen aktiivisessa käytössä. Rannat
ovat alavia erityisesti eteläpuolisella osalla järveä ja rankkasateilla  voi tulva yllättää
keskellä kesääkin nousemalla pelloille.
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Kokonaisvaltaisessa kunnostussuunnitelmassa tulee arvioida järveen valuma-alueelta
tulevan kuormituksen laatu ja määrä. Myös kuormituksen vähennyksen tarve ja mene-
telmät tulee tarkentaa. Mikäli kiintoaine- ja ravinnekuormitus on suurta, kunnostustoi-
menpiteiden vaikutus jää lyhytaikaiseksi. Ravinnekuormitusta voidaan vähentää mm.
peltojen lannoituksen tarkentamisella vastaamaan kasvien tarpeita,  rantojen suoja-
vyöhykkeillä ja karjatalouden ravinnekuormituksen tarkistamisella. Tarpumenojaa myö-
ten tulee metsätalousalueilta hienojakoisia maa-aineksia, joihin voidaan vaikuttaa met-
sätalousalueella. Samalla tavalla voi tulla ravinteita ja humusta puron varren pelloilta ja
haja-asutuksesta ja  niihin voidaan vaikuttaa kuormituksen vähentämisellä ja suoja-
vyöhykkeillä puron varressa. Kosteikon perustamista vaihtoehtona tai suojavyöhykkei-
den lisäksi voidaan myös tutkia. Kuormituksesta johtuva umpeenkasvu hidastaa veden
vaihtuvuutta järvessä ja siten heikentää veden laatua. Kyynärjärven arvo valtakunnalli-
sesti arvokkaana lintujärvenä edellyttää välttämättä linnustoa tuntevan asiantuntijan
mukanaoloa suunnittelussa.

Itse järven kunnostussuunnitelman lisäksi tulee laatia erillissuunnitelma rantamaise-
masta, joka on syytä tehdä koko järven ympäristöön yhtenäiseksi yleissuunnitelmaksi.
Maisemaa tulee kunnostustoimenpiteiden jälkeenkin hoitaa. Rantojen ei saa antaa pu-
sikoitua umpeen.  Toistettu niitto vähentää vesikasvillisuuden määrää. Avovesi, rantojen
kasvillisuusvyöhykkeet  ja viljelyksessä olevat rantapellot ovat elävää kulttuurimaise-
maa, joka näkyy avoimessa maisemassa.

Rantojen maiseman- ja ympäristönhoidollisia tavoitteita tuetaan maatalouden ympäris-
tötuilla.

Patorakennelma

Vedenpinnan nostoon tarvitaan tarkka suunnitelma, jonka tulee perustua vaaituksiin ja
vedenkorkeuksien seurantaan.  Mittaustietojen kerääminen tulee aloittaa hyvissä ajoin.
Tietojen keräämisen jälkeen tulee arvioida tarkemmin vedenpinnan noston tarve (alive-
det, keskivesi ja ylivesi) ja suunnitella patorakennelma sen mukaisesti oikean korkui-
seksi ja levyiseksi. Tavoitteena on vedenpinnan korkeuden nosto noin 50 cm:llä. Sa-
malla vesialue laajenee erityisesti alavassa eteläosassa. Vesialueen reunaan peruste-
taan 15 metrin suojavyöhyke, jossa ei käytetä lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita. Suo-
javyöhyke on tarpeellinen erityisesti tulvivassa eteläosassa. Suojavyöhykkeen vaihto-
ehtona voi olla esim. maisemanhoidon ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen va-
rattu alue. Vyöhykkeen perustamiseen ja hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen
erityistukea. Suojavyöhykkeen ja veden väliin jäävä alue voidaan ottaa myös tuettavan
hoidon piiriin.

Laskupuron suulle rakennetaan yksinkertainen patorakennelma. Pohjaan upotetaan
pystyjuoksut joihin kiinnitetään vaakaparrut tiiviisti. Taakse puron suulle kipataan muu-
tama kuorma luonnonkiviä. Kivikasa tukee puupatoa takaa ja samalla hidastaa veden
juoksua ja sitä kautta veden pinta nousee. Padon tulee olla riittävän leveä ja alavia jär-
ven reunoja tulee vielä vähän ruoppausmassoilla tukea, jotta vesi ei lähde hakemaan
uutta reittiä entisen vierestä. Tavoitteena on laskupuron vedenpinnan säilyminen mah-
dollisimman lähellä nykyistä.

Vedenpinnan nosto voi vaikuttaa Kyynärjärven laskupuroon ja hankkeesta tulee neu-
votella ympäristökeskuksen asiantuntijoiden kanssa jo suunnitteluvaiheessa.
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Vedenpinnan nostoon tarvitaan maanomistajien lupa (kirjallisesti), ilmoitus kunnan ym-
päristöviranomaisille ja alueelliselle ympäristökeskukselle ja Länsi-Suomen ympäristö-
lupaviraston lupa. Valvontaviranomaisen mielestä tarvitaan Ympäristölupaviraston lupa,
koska vesilaissa luvanvaraisuus arvioidaan työstä mahdollisesti aiheutuvan seurauksen
tai muutoksen perusteella, ja tässä tapauksessa vedenpinnan nosto katsotaan  luvanva-
raiseksi. Valvontaviranomainen  (kuntien ympäristösuojeluviranomainen ja alueellinen
ympäristökeskus) antaa tarvittaessa lisäohjeita rakentamisesta ja luvan hankkimisesta.
Liitteeksi tarvitaan perusselvitysaineistoa sekä tarkka suunnitelma. Mikäli maanomistaja
ei ole antanut suostumustaan, tulee laatia laskelmat mahdollisista korvauksista tai ve-
den alle jäävän maan lunastuksesta.

Ympäristölupa lupa  haetaan Länsi-Suomen ympäristölupavirastosta, PL 115, 00231
Helsinki.

Työn aloituksesta tehdään ilmoitus vähintään kuukautta ennen aloitusta myös vesialu-
een omistajille.

Vesikasvillisuuden niitto

Vesikasvillisuus täyttää jo lähes koko järven pinnan. Niitolla pyritään parantamaan ve-
den kauneus- ja virkistysarvoa, ei niinkään veden laatua. Tarkoitus on vain vähentää
vesikasveja, ei hävittää kaikkea.

Vesikasveja niitetään erityisesti tulevan laiturin lähistöltä, jossa suomenlumme, kellus-
lehtiset ja saraluhta hallitsevat. Ilmaversoiset vesikasvit, kuten järvikaisla ja järviruoko
niitetään ja kasvusto poistetaan vedestä. Kelluslehtisiin (lumme)  yhdellä niitolla ei ole
juurikaan vaikutusta, ongelma voi jopa pahentua. Siksi niitto tulee toistaa usean, n. 5
vuoden ajan, joka vuosi. Mikäli pinnassa kelluu juuriston ja kasvijätteen muodostamia
lauttoja, tulee koko kasvilautta poistaa vedestä. Yleisesti järven kasvillisuuden poisto
tehdään maisemaksi, jossa avovesi ja kasvillisuussaarekkeet vuorottelevat. Kasvusto
on runsasta ja sitä esiintyy kasvilauttoina, jotka ulottuvat pohjasta pintaan. Niitto jou-
duttaneen tekemään aika raskaalla kalustolla ja on verrattavissa lähes ruoppaukseen.

Vesikasvillisuuden niitto toteutetaan pesintä- ja kutuajan ulkopuolella heinäkuun puo-
lenvälin jälkeen. Niitto uusitaan muutaman vuoden ajan, jotta kasvillisuus saadaan hä-
vitettyä pitemmäksi  ajaksi erityisesti suomenlumpeen kohdalla. Niittoajankohta kan-
nattaa valita aikaan, jolloin kasvien ravinnemäärä on suurimmillaan versoissa ja pie-
nimmillään juuristossa. Jos leikkaus tehdään kerran kesässä, paras suoritusajankohta
on heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Jos leikkaus voidaan suorittaa useamman
kerran kesässä, ensimmäisen leikkauskerran ajankohta on kesäkuun lopulla ennen ku-
kintaa ja seuraavat 3-4 viikon välein. Missään tapauksessa ainoaa leikkausta ei saa
jättää aivan kasvukauden loppuun.

Kasvimassa kerätään pois ja erityisesti yritetään poistaa versonpätkätkin, koska monet
kasvilajit lähtevät uudelleen kasvuun versonpätkistä.  Lisäksi massa rumentaa, on tiellä
ja kuluttaa hajotessaan vesistön happea. Vedestä kokoamiseen on kehitetty niitto- ja
haravointilaitteita, jotka kiinnitetään veneeseen. Puomeja voidaan käyttää apuna kasvil-
lisuuden pystyssä pitämiseen ja vetämiseen pois rannalle.
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Leikattuja vesikasveja voidaan käyttää karjan rehuna (paitsi jos mukana on myrkyllisiä
kasveja, esim. myrkkykeisoa ja vehkaa). Massa voidaan myös kompostoida tai käyttää
maanparannusaineena pelloilla. Kompostoitu kasvimassa soveltuu myös A-kodin ra-
kennettavan arboretumin maanparannusaineeksi.

Niittoa ei uloteta Kyynärjärven laskupuron alueelle. Hanke on niin laaja, että ilmoitus
ympäristökeskukseen tarvitaan ja muutenkin asiasta on syytä olla yhteyksissä paikalli-
seen ympäristökeskukseen, koska ollaan tekemisissä suojelualueella, jolla on useita
erilaisia luonnonsuojelullisia  arvoja. Niittosuunnitelmasta tulee tehdä tarkennettu to-
teutussuunnitelma, johon merkitään myös niittojätteen läjityspaikat. Läjitys tulee tehdä
tulva-alueen ulkopuolelle, jotta ravinteet eivät päädy takaisin järveen. Vedenpinnan
nosto ja  ruoppaus tehdään mahdollisesti samassa hankkeessa.

Vesilaki 1:12-19 eli vesilain yleinen kielto- ja lupajärjestelmän sulkemis-, muuttamis- ja
pilaamiskielto säätelee vesikasvien poistoa. Vesioikeuden lupa tarvitaan, jos voidaan
odottaa, että jotain näistä kielloista rikotaan. Yleensä tähän toimenpiteeseen yksistään
lupaa ei tarvita.

Vesikasvien poistoon tarvitaan aina vesialueen omistajan suostumus. Tässä tapauk-
sessa vesialue on yhteisomistuksessa, jolloin lupa voidaan hankkia osakas- tai kalas-
tuskunnan kokouksessa, joka voi myöntää tarvittavan käyttöoikeuden (Kalastuslaki:
125§). Rannanomistajien suostumus tarvitaan, jolloin voidaan sopia kasvimassan käy-
töstä tai sijoittamisesta, yksityisteiden käytöstä, kulkuteistä ja pyydysten poistamisesta.
Sopimus on syytä tehdä kirjallisesti.

Ympäristökeskus voi edellyttää, että hankkeelle haetaan ympäristölupaviraston lupa,
joten töihin ei saa ryhtyä, ennen kuin ympäristökeskus on antanut suunnitelmasta lau-
sunnon.

Lisätietoa saa alueelliselta ympäristökeskukselta ja kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä.
http://www.vyh.fi/hoito/vesikun/niitto.htm

Ruoppaus

Ruoppausta on suunniteltu tehtäväksi järven lounaiskulmassa, johon ruopataan paikka
laiturille ja tilaa pienen uimapaikan tarpeeseen.  Toinen ruoppausalue on Tarpianojan
suualue, johon on kertynyt humusta ja joka on aikaa myöten pusikoitunut.  Ruoppaus-
alueet tulee tarkentaa sen jälkeen, kun virtausmittaukset  ja ruopattavien massojen
määrä ja laatu ovat selvillä.

Tarkennetussa suunnitelmassa tulee selvittää ruoppausmassojen laatu, määrä ja mas-
san soveltuvuus pengerrykseen ja polun pohjaksi. Massat tarvitsevat kuivumiseen noin
vuoden, jonka jälkeen ne voidaan käyttää Tavoitteena on, että ruoppausmassat käyte-
tään vesialueen ulkopuolella yksityismailla rantaa myötäilevän polun pohjaksi. Jos
ruoppausmassoja jää, ne käytetään lähipelloilla maanparannusaineena.

Ruoppausmassa tiivistetään 50-60 cm pellon pintaa korkeammaksi n. 150 cm leveäksi
polun pohjaksi. Reunat muotoillaan loivasti laskeviksi, luontevasti muotoillen. Polku
myötäilee rannan linjausta, suoralinjaisuutta vältetään.
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Polun viereen,  kuivan maan puolelle tehdään ruoppausmassoista alueita, joihin istute-
taan ryhmiin kosteassa, ajoittain  märässä maassa kasvavia, Satakunnassa luonnonva-
raisia lehtipuita (hieskoivu, raita, haapa, pihlaja, tuomi, leppä).

Ruoppausajankohta on valittava lintujen pesintä- ja kalojen kutuajan ulkopuolelta. On
syytä miettiä ruoppaus- ja niittotoimien lomittamista ja huomioitava ruoppauksen vettä
sekoittava vaikutus. Ruoppaus voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti joko jään päältä tai
kesällä sulan veden aikana. Menetelmä valitaan suunnittelun yhteydessä, kun kaikki
tarvittavat tiedot ovat kasassa.

Ruoppauksesta on syytä keskustella naapureiden ja maanomistajien kanssa etukäteen,
hankkia maanomistajien lupa ja sopia kirjallisesti maamassojen käytöstä. Suunnittelu-
vaiheessa on hyvä olla myös yhteydessä paikallisen ympäristökeskuksen kanssa, jotta
syntyy yhteinen käsitys suoritettavista toimenpiteistä ja niihin tarvittavista luvista ja luvan
hakijatahosta.

Ruoppauksesta säädetään vesilain 1 luvun 30 §:ssä. Ruoppauksen teettäjän on tehtävä
ruoppausilmoitus (Ilmoitus vesirakennustyöstä, lomake L-S:n ympäristökeskuksen in-
ternetsivulta) kuukausi ennen työn aloittamista. Ilmoitus toimitetaan kuntaan. Kunnasta
ruoppaushanke toimitetaan vesilain mukaisesti Lounais-Suomen ympäristökeskukseen
käsiteltäväksi. Aina kun ruoppaus tehdään koneellisesti vaaditaan ilmoitus valvontavi-
ranomaisille.

Valvontaviranomaisen mielestä tarvitaan ympäristölupaviranomaisen lupa, koska vesi-
laissa luvanvaraisuus arvioidaan työstä mahdollisesti aiheutuvan seurauksen tai muu-
toksen perusteella, ja tässä tapauksessa koneellinen kaivu katsotaan luvanvaraiseksi.
Valvontaviranomainen  (kuntien ympäristösuojeluviranomainen ja alueellinen ympäris-
tökeskus) antaa tarvittaessa lisäohjeita ruoppausmenettelystä ja mahdollisen luvan
hankkimisesta. Liitteeksi tarvitaan vähintään ruoppauspaikan osoittava kartta.

Ympäristölupa lupa  haetaan Länsi-Suomen ympäristölupavirastosta, PL 115, 00231
Helsinki.

Ruoppauksesta tehdään ilmoitus kuukautta ennen aloitusta myös vesialueen omistajille.

Ruoppauksesta mahdollisesti aiheutuvista haitoista vastaa ruoppauksen teettäjä, jolle
kuuluu myös työn valvonta.  Ruoppauksen teettäjä tekee urakoitsijan kanssa kirjallisen
sopimuksen ruoppaustavasta ja maiden läjityksestä. Ruoppausmassat tulee maisemoi-
da (käyttää polkuun ja istutusalueisiin, peltojen korottamiseen) viimeistään vuoden ku-
luttua ruoppauksesta.

Lisätietoja Lounais-Suomen ympäristökeskus ja
www.vyh.fi/hoito/vesirak/los/ruoppausohje.htm

Air-Ix Ympäristö Oy


