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Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

ALKUSANAT

Sikojoen alue on Pirkkalan hienoimpia luontokohteita. Sikojoen alajuok-
sun rehevöityminen on kuitenkin uhka alueen suojeluarvojen säilymiselle,
eivätkä ruoppauksetkaan, joita on yksittäisinä hankkeina toteutettu, ole
edistäneet aluekokonaisuuden suojelua.

Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelman tekeminen käynnistettiin
Pirkanmaan ympäristökeskuksen Pirkkalan kunnalle tekemän esityksen
perusteella. Esityksen taustalla oli Sankilan kyläyhdistys ry:n keväällä
2003 tekemä ilmoitus Sikojoen ruoppaus- ja niittohankkeelle, jota ympä-
ristökeskus ei pitänyt toteutuskelpoisena ilman laajempaa suunnitelmaa.

Suunnitelman tekijäksi saatiin ympäristöteknologian opiskelija Petra Kor-
kiakoski Hämeen ammattikorkeakoulusta. Joulukuussa 2005 perustettiin
työryhmä avustamaan tekijää suunnitelman laadinnassa. Työryhmässä
ovat olleet mukana Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijoiden
lisäksi Pirkanmaan ympäristökeskuksen projektisuunnittelija Marja-Liisa
Pitkänen, Sikoisten osakaskunnan puheenjohtaja Juhani Skogberg, Pirkka-
lan ympäristölautakunnan jäsen Jarkko Hovilainen, Sankilan kyläyhdis-
tyksen edustaja Jukka Ahlstedt ja Hämeen ammattikorkeakoulun yliopet-
taja Harri Mattila.

Petra Korkiakosken opinnäytetyönä hyväksytty suunnitelmaluonnos pidet-
tiin nähtävillä 23.5.- 22.6.2007. Luonnoksesta antoivat lausuntonsa Pir-
kanmaan ympäristökeskus, Museovirasto, Pirkanmaan maakuntamuseo,
Pirkkalankylän kyläyhdistys, Pirkkalan seurakunta, Pirkkalan ympäris-
töyhdistys sekä Pirkkalan, Pappilan ja Topparin kylien yhteisalue. Työ-
ryhmä teki suunnitelmaluonnokseen lausuntojen perusteella täydennyksiä
(liite 5). Samalla suunnitelman nimi päätettiin muuttaa Sikojoen käyttö- ja
hoitosuunnitelmasta Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelmaksi. Pirk-
kalan kunnanhallitus hyväksyi suunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi
kokouksessaan 19.5.2008 (209 §).

Tämä suunnitelma on nimensä mukaisesti luonteeltaan yleissuunnitelma
eli tarkoitettu lähinnä pohja-aineistoksi yksityiskohtaisten kunnostustoi-
menpiteiden suunnitteluun. Kaikki tässä suunnitelmassa esitetyt kunnos-
tustoimet eivät siis välttämättä ole toteutettavissa olevia, vaan ennen kun-
nostustoimiin ryhtymistä on selvitettävä tarkemmin mm. suunniteltujen
kunnostustöiden vaikutuksia alueen luontoarvoihin. Kuten suunnitelman
yhteenvedossakin on todettu, on seuraava askel suunnittelu- ja kunnostus-
hankkeen käynnistäminen. Hanke tulisi suunnitella yhdessä Sikojoen eri
maanomistajien ja käyttäjäryhmien kanssa.

Kiitokset työryhmän jäsenille, asukaskyselyyn vastanneille ja lausunnon
antaneille arvokkaasta panoksesta tälle työlle. Erityiskiitokset kuuluvat tie-
tenkin Petra Korkiakoskelle.

Pirkkalassa 30.5.2008
Vesa Vanninen, Pirkkalan ympäristösihteeri
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TIIVISTELMÄ

Sikojoen käytön- ja hoidon yleissuunnitelmassa on selvitetty Pirkkalassa
sijaitsevan Sikojoen vesistöalueen nykytilaa, käyttöä sekä suojelun, hoi-
don ja kunnostuksen tarvetta. Suunnitelman tavoitteena on vesistölle oma-
leimaisen maiseman ja luonnon säilyttäminen ja osittainen ennallistami-
nen. Suunnitelmassa on huomioitu luonnonsuojelun, maisemansuojelun ja
virkistyskäytön tarpeet.

Pirkkalan kunnan länsiosassa sijaitseva Sikojoen vesistö koostuu kahdesta
pienten järvien ketjusta, joilla on yhteinen alajuoksu. Vesistön luonne
muuttuu yläosan karuhkoista metsälammista alaosan reheviin lintuvesiin.
Alajuoksulla maisemaa ja vesistön piirteitä ovat muokanneet 1950 luvulle
jatkunut mudanotto, maanviljelys ja rantalaidunnus.

Suunnitelmassa on selvitetty aiempiin tutkimuksiin ja selvityksiin perustu-
en Sikojoen vesistön vedenlaatua ja sen muutoksia, maisema- ja luontoar-
voja, maankäyttöä ja kaavoitustilannetta sekä vesistöön vaikuttavaa ihmis-
toimintaa.

Suunnitelmassa on tehty toimenpide-ehdotuksia vesistön tilan parantami-
seksi. Ehdotuksissa on otettu huomioon vesistön ranta-asukkaille ja maan-
omistajille keväällä 2006 tehdyn kyselyn vastauksia. Toimenpiteiksi on
esitetty muun muassa vesikasvillisuuden harkittua vähentämistä umpeen
kasvavilta alueilta, rantojen hoitoa pensaikkoa ja puustoa raivaamalla, pu-
ro- ja jokiuomien ennallistamista sekä kaavoituksessa esitetyn suojelu-
aluevarauksen toteuttamista.

Käytön ja hoidon yleissuunnitelmassa on esitetty laajemman kokonais-
hankkeen perustamista. Tämä helpottaisi suunnitelmassa esitettyjen toi-
menpiteiden toteutusta, koordinointia ja rahoituksen hankkimista.

Asiasanat  Vesistön kunnostus, vesienhoito, vedenlaatu

Sivut 84 s. + liitteet.
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 ABSTRACT

The water body of Sikojoki is located in western part of the municipality
of Pirkkala. This thesis contains a report about the condition of the Siko-
joki water body and the possibilities to use it. It includes also an account
of the need of protection, treatment and renovation of the area. The goal of
this plan is to maintain the distinctive nature and landscape of the Sikojoki
region. The needs of nature conservation, landscape conservation and
recreational use have been taken in consideration.

The water body of Sikojoki is composed of two chains of small lakes,
which have a common lower course. The upper lakes of the river basin are
quite oligotrophic forest lakes. Coming down to the river, water quality
turns more eutrophic. The lower course of Sikojoki is hyper eutrophic.
Dredging, farming and grazing of river banks have shaped the landscape
and nature.

This thesis contains an account of water quality, landscape, nature values,
land use and anthropogenic impact on the water body and its drainage
basin. The account is mainly based on earlier reports and researches. This
thesis includes several proposals for action to improve the quality of the
Sikojoki region. A survey of the use of Sikojoki was carried out for land
owners and local residents in spring 2006. The results of the survey have
been taken into consideration while making the proposals. Measures
suggested are for example reduction of aquatic vegetation, treatment of
former flood meadows, brook renovation and establishing a conservation
area.

Starting up a larger renovation project for improving the state of the Siko-
joki region would be helpful in coordinating the measures of treatment and
in fund-raising.

Keywords the remediation of water body, treatment, water quality

Pages 84 p. + appendices.
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1 JOHDANTO

Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma sisältää selvityksen Pirkkalas-
sa sijaitsevan Sikojoen vesistöalueen nykytilasta, nykyisistä käyttömuo-
doista, käyttömahdollisuuksista sekä suojelun, hoidon ja kunnostuksen
tarpeesta. Suunnitelmassa on koottu yhteen eri toimijoiden keräämää tie-
toa vesistön ja alueen luonnon tilasta sekä laadittu toteutuskelpoiset, yleis-
suunnitelmatasoiset suositukset alueen tulevaa käyttöä varten. Sikojoen
vesistön alaosa on merkitty Pirkkalan rantojenkäytön osayleiskaavassa ja
Pirkanmaan vahvistetussa 1. maakuntakaavassa luonnonsuojelulain nojalla
suojeltavaksi tarkoitetuksi alueeksi (SL-merkintä), mutta suojelua ei ole
toteutettu. Suunnitelmaan kuuluu kunnostettavien ja suojeltavien kohtei-
den määrittäminen, toimenpiteiden alustava suunnittelu ja mahdollisten
rahoitusvaihtoehtojen kartoitus.

Aloite käyttö- ja hoitosuunnitelman tekemiselle on lähtenyt Sankilan ky-
läyhdistys ry:ltä, joka on 2.4.2003 tehnyt Pirkanmaan ympäristökeskuksel-
le Pirkkalan Sikojoen hoitoesityksen. Esityksen taustalla on alueen asuk-
kaiden huoli vesistön umpeenkasvusta ja virkistyskäyttömahdollisuuksien
heikkenemisestä. Hoitoesityksessä ehdotettiin kunnostusmenetelmiksi ve-
sikasvien koneellista niittoa, koneellista vesikasvien poistoa juurineen ha-
ravalaitteella ja matalikkojen poistoa imuruoppaamalla tai kaivamalla.
Pirkanmaan ympäristökeskus katsoi 9.7.2003 annetussa lausunnossaan, et-
tä esitetty hanke on askel oikeaan suuntaan, mutta vaatii jatkosuunnittelua
tullakseen toteutuskelpoiseksi. Ympäristökeskus suositteli yhteistyöryh-
män perustamista ja kunnan osallistumista hankkeeseen. Hankkeen tulok-
sena syntyvässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määriteltäisiin, millä ta-
voin hoitotoimet ja suojeluvaraus toteutetaan koko Sikojoen eri osa-
alueilla. /1/
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT

Sikojoen käytön - ja hoidon yleissuunnitelman pohjaksi on olemassa jon-
kin verran aiempia tutkimuksia ja suunnitelmia. Näitä ovat mm. Pirkkalan
ympäristönhoitosuunnitelma 1989 (Pertti Ranta), Pirkkalan Sikojoen kas-
vistotutkimus ja hoitosuunnitelma 1987 /3/, Pirkkalan Sikojoen alueen lin-
nusto 1996 /22/ sekä tuoreimpina tutkimuksina Keskisenkulman pikkujär-
vien vedenlaatu vuonna 2005 /8/ ja Pirkkalan Sikojoen kasvillisuusselvitys
vuonna 2006 /6/. Lisäksi vedenlaatutietoja on saatu Galvanoimis Oy:n ja
Tampere-Pirkkalan lentoaseman velvoitetarkkailuista sekä Pirkkalan kun-
nan Keskisenkulman kaatopaikan jälkitarkkailusta /4/, /9/, /10/, /11/, /12/.
Paikkatietoja on saatu ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta /2/ ja Pirk-
kalan kunnan paikkatietoaineistosta /70/.

Käytön- ja hoidon yleissuunnitelman laatimisen alkuvaiheessa perustettiin
työryhmä, jonka tehtävänä oli avustaa suunnitelman laadinnassa. Työryh-
mässä ovat olleet mukana Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelun viranhal-
tijat Vesa Vanninen ja Jukka Hietamies, Pirkanmaan ympäristökeskuksen
projektisuunnittelija Marja-Liisa Pitkänen, Sikoisten osakaskunnan pu-
heenjohtaja Juhani Skogberg, ympäristölautakunnan jäsen Jarkko Hovilai-
nen, Sankilan kyläyhdistyksen edustaja Jukka Ahlstedt ja Hämeen ammat-
tikorkeakoulusta opinnäytetyön ohjaaja Harri Mattila. Työryhmä kokoon-
tui kuusi kertaa suunnitelman teon aikana ja lisäksi ryhmän jäsenet pitivät
yhteyttä hankkeelle avatun sähköpostilistan välityksellä.

Keväällä 2006 laadittiin kysely Sikojoen vesistöalueen ranta-asukkaille ja
maanomistajille. Kyselyllä kerättiin tietoa vesistön nykyisistä käyttömuo-
doista, asukkaiden mielipiteitä vesistön tilasta ja tarvittavista hoitotoimen-
piteistä ja mahdollisia kunnostuskohteita. Kyselyitä postitettiin 178 kappa-
letta ja niistä palautui 60. Kyselyn yhteydessä jaettiin tiedote suunnitelman
laadinnasta ja Sikojoki-työryhmän yhteystiedot. Liitteessä 3 on yhteenveto
kyselyn tuloksista.

Suunnitelma-aluetta tarkasteltiin karttojen avulla ja maastokäynneillä.
Maastokäynnit tehtiin loppukesällä ja syksyllä 2006. Työssä käytetyt va-
lokuvat on otettu maastokäyntien yhteydessä.

3 SUUNNITELMAN TAVOITTEET

Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelman tavoitteet jaettiin työryhmän
keskustelujen pohjalta kolmeen ryhmään. Tavoitteita asetettiin luonnon-
suojelun, maisemansuojelun ja virkistyskäytön näkökulmasta. Kaikista
näkökulmista katsottuna pidettiin tärkeänä vesistölle omaleimaisen mai-
seman ja luonnon säilyttämistä ja osittain ennallistamista.

Suunnitelman luonnonsuojelullisena tavoitteena on arvokkaiden kasvi- ja
eläinlajien elinolosuhteiden säilyttäminen ja parantaminen. Sikojoen alue
tarjoaa monimuotoisia elinympäristöjä lukuisille eläin- ja kasvilajeille al-
kaen yläjuoksun vanhoista metsistä aina alajuoksulle mudanoton seurauk-
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sena syntyneisiin allikoihin, lampareisiin, saraikkoihin ja luhtaniittyihin.
Vesistön rannalla on myös lukuisia metsittyneitä entisiä laidunniittyjä ja
metsäalueita, joilla on niille ominaista lajistoa. Vedenlaatu muuttuu vesis-
tön yläosan suhteellisen karuista järvistä alajuoksun erittäin reheviin vesi-
alueisiin, joten myös vesieliöille on monipuolisia elinympäristöjä. Luon-
nonsuojelullisten arvojen säilyttäminen edellyttää suojelutoimia tietyillä
alueilla ja toisaalta myös alueiden hoitoa ja ennallistamista.

Virkistyskäytön tavoitteeksi työryhmä asetti erilaisten vesistön virkistys-
käyttömuotojen turvaamisen, tukemisen ja käytön ohjauksen, esimerkkei-
nä jokivarren ulkoilureitin kehittäminen ja mahdollisesti lintutornin raken-
taminen.

Maisemansuojelun kannalta tavoitteena on säilyttää maisemakuva moni-
puolisena ja vaihtelevana muun muassa avaamalla näkymiä ja säilyttämäl-
lä maisemapuita ja vesistölle omaleimaisia maisematyyppejä sekä siisti-
mällä umpeenkasvaneita ja pensoittuneita rantoja.

4 SUUNNITELMA-ALUEEN KUVAUS

Pirkkalan kunnassa sijaitseva Sikojoen vesistö koostuu kahdesta pienten
järvien ketjusta, joilla on yhteinen alajuoksu. Vesistön sijainti näkyy ku-
vassa 1. Sikojoen järviketjun muodostavat Lempäälän kunnan puolella si-
jaitsevat Matojärvi ja Kaitajärvi sekä Pirkkalan puolella Ylinenjärvi, Kes-
kinenjärvi ja Sikojärvi. Keskisenojan järviketjussa ovat Pulkajärvi, Kes-
kisenjärvi, Koivistonjärvi ja Ahveniston lampi. Veden laatu on heikompi
järviketjujen alaosan järvissä yläosan järviin verrattuna.

Sikojoen ja Keskisenojan järviketjut yhdistyvät Iharinkosken kohdalla ja
vesistö jatkuu Sikojokena Sionkylän läpi Isolammiin. Sikojoki laskee Iso-
lammin länsiosaan ja joen lähtöuoma on järven luoteiskulmassa. Isolam-
milta noin 0,5 km koilliseen on pieni Levee-lampi, joka laskee Han-
honojaa pitkin Isolammin pohjoisosaan. Isolammista Sikojoki jatkuu noin
10 m leveänä uomana Vähälammi 1:lle, 2:lle ja 3:lle. Ne ovat 1950-luvulle
asti jatkuneen mudanoton seurauksena muodostuneita erittäin reheviä
lampia. Tiheä ja laaja kapeaosmankäämin kasvusto erottaa lammet joesta.
Vähälammi 1:lle on säilynyt kapea vesiyhteys Sikojoelta, kun taas muille
lammille aikanaan johtaneet väylät ovat kasvaneet umpeen. Noin 500 m:n
päässä Vähälammista alajuoksulle päin Sikojoen yli kulkee Anian ranta-
tien maantiesilta. Sillasta noin puolen kilometrin päässä joki laskee Pyhä-
järven Katajistonlahteen (Kirkkoniitynlahteen).
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KUVA 1 Sikojoen vesistöalueen sijainti. Valuma-alue on rajattu keltaisella. (© SYKE,
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/07, © Genimap Oy. Lupa L4659/02)
/2/

Sikojoen vesistöalueen pinta ala on ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan
mukaan 31,35 km2. Järvien osuus vesistöalueen pinta-alasta on 2,14 % ja
soiden osuus 7,17 %. /25/. Hertan mukaiset vesistöalueen tiedot ja vesis-
tökuormitusarviot ovat liitteessä 4. Korkeusero kauimpana sijaitsevan Ma-
tojärven ja Pyhäjärven vedenpintojen välillä on 54,9 m /3/. Vesistössä on
kolme koskiosuutta, joissa kaikissa on aikanaan ollut mylly /26/. Luuta-
koski on Sikojoessa noin 200 m Lentoasemantien rummun kaakkoispuo-
lella, Myllärinkoski taas Sikojoessa heti Lentoasemantien luoteispuolella.
Iharinkoski on Sikojoessa Keskisenojan ja Sikojoen yhtymäkohdan ala-
puolella.

TAULUKKO 1 Sikojoen vesistön järvet ja lammet /Liite 1/

Sikojoen haara Keskisenojan haara Alajuoksu

Matojärvi
Kaitajärvi
Ylinenjärvi
Keskinenjärvi
Sikojärvi

Pulkajärvi
Keskisenjärvi
Koivistonjärvi
Ahveniston lampi

Isolammi
Vähälammi
Levee

Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelman alue muodostuu vesistön jär-
vistä, niitä yhdistävistä joki- ja puro-osuuksista sekä vesistön ranta-
alueista. Suunnitelmassa alue on jaettu 14 osa-alueeksi siten, että järvi tai
lampi ja siihen laskevat joki- ja puro-osuudet muodostavat yhden osa-
alueen. Suunnitelma-alue ja osa-alueet on esitetty liitteessä 1.
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4.1 Pulkajärvi

Pulkajärvi on Keskisenojan järviketjun eteläisin järvi. Sen pinta-ala on
noin 14,7 ha ja suurin syvyys on noin 11 m /8/. Kokonaisrantaviivan pi-
tuus on noin 2,0 km /2/. Pulkajärven vesi vaihtuu hitaasti, koska sen valu-
ma-alue on järven kokoon nähden pieni. Valuma-alue on pääosin luonnon-
tilaista kallioista metsää ja vain järven länsipäässä on muutama vapaa-ajan
asunto. Pulkajärvi on karu humusjärvi ja sen vedenlaatu on luonnontilai-
nen. Vuonna 2005 tehdyn vedenlaatuselvityksen mukaan pohjanläheinen
vesikerros oli lopputalvella 2005 niukkahappinen ja loppukesällä hapeton.
Sisäistä ravinnekuormitusta ei kuitenkaan havaittu. /8/. Pulkajärveä ympä-
röivä vanha metsä on Natura 2000-aluetta. Kuva 2 on otettu Pulkajärven
kaakkoiskulmasta kesän 2006 maastokäynnillä.

KUVA 2 Pulkajärvi 2.9.2006

4.2 Keskisenjärvi

Pulkajärvi laskee Keskisenojaan, jonka luusua on järven pohjoispuolella.
Keskisenojan veden laatua on tarkkailtu 1987 suljetun Keskisenkulman
vanhan kaatopaikan jälkiseurannan yhteydessä. Pulkajärvestä alkunsa saa-
va Keskisenoja kulkee paikoin lähes huomaamattomana purona kivien vä-
lissä kunnes laskee noin kilometrin päässä Keskisenjärven eteläosaan /33/.

Keskisenjärven vesiala on noin 4,6 ha ja kokonaisrantaviivan pituus noin
0,8 km /2/. Se on Keskisenojan järviketjussa toisena Pulkajärven jälkeen.
Keskisenjärven koillisrannalla on peltoa, mutta muutoin järvi on metsän
ympäröimä. Pohjoisrannalla on kaksi taloa, joten asutuksen aiheuttama
kuormitus on vähäistä. Järven itäpuolella noin kilometrin päässä on Pirk-
kalan vanha kaatopaikka, joka on poistettu käytöstä ja peitetty maalla elo-
kuussa 1987. Kaatopaikan valumavesillä ei ole ollut viime vuosina merkit-
tävää vaikutusta Keskisenjärven vedenlaatuun. /4/
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Vuonna 2005 tehdyn vedenlaatuselvityksen mukaan Keskisenjärven ve-
denlaatu on muuttunut luonnontilaisesta vain vähän. Vertailujärvenä on
käytetty lähes luonnontilaista Pulkajärveä. Loppukesällä 2005 Keskisen-
järven päällysvesi oli hieman rehevämpää kuin yläpuolisen Pulkajärven ja
pohjanläheinen vesikerros oli hapeton. Verrattaessa lopputalven 2005 ve-
denlaatutietoja vuosien 1977 ja 1996 tuloksiin on havaittu, että päällysve-
den pH ja puskurikyky ovat nousseet ja että ravinnepitoisuustasossa ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia. /8/

4.3 Koivistonjärvi

Keskisenjärvi laskee luoteisosastaan Keskisenojaan, joka kulkee kaakko-
luode-suunnassa noin 1,5 kilometrin matkan laskien Koivistonjärven itä-
osaan. Ennen Koivistonjärveä oja kulkee golfkentän läpi.

Koivistonjärven vesiala on 4,2 ha ja kokonaisrantaviivan pituus 0,9 km.
/2/. Sen suurin syvyys on noin 4 m. Koivistonjärven ympärillä on runsaasti
peltoja ja sen itäpuolella on vasta valmistunut golfkenttä. Koivistonjärven
valuma-alue on 500 – 800 hehtaaria ja se rajoittuu Hyttyskorven ja Kar-
hunkorven välille. Kuvassa 3 on syksyinen näkymä Koivistonjärven itä-
rannalta, golfkentän vedenpumppaamon läheltä, luoteisrannan pellolle
päin. /5/

KUVA 3 Koivistonjärvi syksyllä 2006 (22.10.2006)

4.4 Ahveniston lampi

Keskisenojaa on perattu 1940 tehdyn perkaussuunnitelman mukaisesti
Keskisenjärven, Koivistonjärven ja Ahveniston välisillä osuuksilla. Perka-
ukset ovat valmistuneet 1953. /13/ Ahvenistonlammin ja Koivistonjärven
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välisellä osuudella on tehty puhdistuskaivu, joka on todettu 11.11.1982
suoritetulla tarkastuksella. /14/

Keskisenojan haaran viimeinen lampi on Ahvenisto. Se on pieni metsän
ympäröimä vesialue. Ahveniston lammesta Keskisenoja jatkuu koilliseen
ja yhtyy noin 400 m:n päässä Sikojokeen. Juuri ennen jokien yhtymäkoh-
taa on Iharinkoski, jossa on korkeuseroa useita metrejä.

4.5 Matojärvi

Matojärvi on Sikojoen haaran eteläisin lampi ja se sijaitsee Lempäälän
kunnan puolella. Matojärvi on luonnontilainen, humuspitoinen metsäjärvi,
jonka rannoilla ei ole asutusta. Itäpäässä on pieni suoalue ja muutoin lampi
on metsän ympäröimä. Matojärven vesiala on noin 0,6 ha ja kokonaisran-
taviivan pituus 0,5 km /2/.

4.6 Kaitajärvi

Matojärvi laskee noin 0,5 km pitkää metsäojaa pitkin Kaitajärveen. Kaita-
järven vesiala on noin 5 ha ja kokonaisrantaviivan pituus 1,2 km /2/. Kai-
tajärvi on tyypiltään karu, ruskeavetinen humusjärvi. Kaitajärven veden-
laatua on tutkittu 13.4.1983 ja 17.4.1996 Lempäälän kunnan teettämien
järviselvitysten yhteydessä. Selvitykset on tehnyt Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry. 1986 valmistuneen selvityksen mukaan Kaita-
järven happamuusaste on ollut alhainen (pH < 5) ja järvi on luokiteltu
happamoituneeksi. Vuoteen 1996 mennessä järven puskurikyky on ko-
honnut lievästi ja pH on noussut. /7/. Kaitajärven valuma-alue on metsäi-
nen ja sen rannalla ei ole asutusta. Ainoastaan järven itärannalla on laavu
ja nuotiopaikka. Kuva 4 on otettu loppukesällä 2006 Kaitajärven pohjois-
rannalta laavulle päin.

KUVA 4 Kaitajärvi on metsän ympäröimä karu humusjärvi. (2.9.2006)
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4.7 Ylinenjärvi

Kaitajärvi laskee Kaitajärvenojaa pitkin Ylinenjärveen. Ojaan tulee vettä
myös muutamasta metsäojasta.

Sikojoen järviketjun kolmas järvi on Ylinenjärvi. Kaitajärvenoja laskee
Ylinenjärven länsirannalle. Lisäksi Ylinenjärven etelä- kaakkoiskulmaan
laskee Lempäälän kunnan puolelta alkunsa saava Latikkakorvenpuro, jon-
ka varrella noin kilometrin päässä Ylinenjärvestä on mudan ja maa-
aineksen ottopaikka, josta saattaa aiheutua järveen orgaanista kuormitusta.
Ylinenjärven pinta-ala on noin 8,4 ha ja kokonaisrantaviivan pituus 1,4 km
/2/. Järven kokonaissyvyys on 10 m /8/. Valuma-alue on metsäinen, mutta
järven pohjois- ja länsirannalla on runsaasti vakituista ja vapaa-ajan asu-
tusta. Etelä- ja lounaisranta on Pirkkalan kunnan omistuksessa ja vesirajan
tuntumassa on pensaikkoa ja lehtimetsää. Valuma-alueella on myös pelto-
ja, jotka eivät kuitenkaan rajoitu suoraan järveen. /8/

4.8 Keskinenjärvi

Ylinenjärvi laskee lyhyen ojan välityksellä Keskinenjärveen. Järvien välis-
tä kulkee tie, jonka kohdalla on rumpu.

Keskinenjärven rannalla on runsaasti asutusta, samoin kuin Ylinenjärvellä.
Asutus ja peltoviljely ovat kohdistuneet järven pohjois- länsirannalle.
Keskinenjärven vesiala on noin 10,2 ha ja kokonaisrantaviivan pituus 2
km /2/. Keskinenjärven suurin syvyys on 4 m ja mataluutensa vuoksi se ei
kerrostu kesäaikana. /8/.

4.9 Kotojärvi eli Sikojärvi

Sikojoen järviketjun alimmasta järvestä on käytetty joissakin kartoissa ja
aiemmissa selvityksissä nimeä Sikojärvi. Asukaskyselyn palautteen mu-
kaan järven alkuperäinen nimi on Kotojärvi ja Sikojärvi on läheisen tilan
nimi /26/. Tässä selvityksessä käytetään nimeä Kotojärvi.

Keskinenjärvi laskee noin 0,4 km pitkää ojaa pitkin Kotojärveen. Las-
kuojaan on luonnollisen uoman rinnalle tehty oikaisu, jonka alkupää on
heti Keskinenjärven alapuolella tierummun jälkeen. Alkuperäisessä uo-
massakin virtaa vielä vettä.

Kotojärven vesiala on 4,2 ha ja kokonaisrantaviivan pituus 0,9 km /2/. Ko-
tojärveen laskee Keskinenjärvestä tulevan ojan lisäksi Tampere-Pirkkalan
lentoaseman suunnalta tuleva oja. Kotojärvi on matala, lyhytviipymäinen,
rehevä ja ruskeavetinen humusjärvi. Lentoasemalta tulevat valumavedet
laimenevat järvessä tehokkaasti. /9/

4.10 Sikojoki Kotojärven ja Isolammin välillä

Kotojärvestä Sikojoki jatkuu pohjoiseen kapeahkona ja matalana. Noin 1,5
kilometrin päässä Kotojärvestä Sikojoki kulkee Lentoasemantien alitse.
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Noin 200 metriä ennen tien alitusta on Luutakoski, jossa on ollut mylly.
Heti Lentoasemantien luoteispuolella on Myllärinkoski, jossa on korkeus-
eroa useita metrejä. Myllärinkosken alapuolella on kasvillisuuden kannalta
arvokas alue. Siellä tavattiin vuoden 2006 kasvillisuusselvityksen yhtey-
dessä mm. silmälläpidettäviksi luokiteltuja ojakaalia ja vankkasaraa. /6/
Koskipaikan jälkeen Sikojoki virtaa ulos metsästä ja jokivarren saravaltai-
set niityt laajenevat.

Noin 600 metrin päässä Lentoasemantiestä Keskisenoja yhtyy Sikojokeen.
Yhtymäkohdan tuntumassa on vesistön kolmas putouskohta, Iharinkoski,
jonka alueella metsäkasvillisuus rajautuu jokiuomaan. Iharinkosken jäl-
keen Sikojoki jatkuu kapeana ja matalana. Joen lounaispuolella metsä ra-
jautuu lähelle joen uomaa. Koillisrannalla vuorottelevat pellot ja metsä-
alueet. Peltojen ja joen välissä on vaihtelevan levyinen rantaniitty. /6/

Sionkylän kohdalla Sikojoki muuttuu puromaisesta uomasta leveäksi ja
lahdekkeiseksi. Alueen maisemaa leimaavat asteittain umpeen kasvavat
mudanottokuopat. Lounaisrannalla on vanhan, 1950-luvulla loppuneen
mudanoton seurauksena sokkeloinen saraikkojen muodostama alue. /6/ Jo-
en koillisrannalla laaja-alaista mudan- ja maa-aineksenottoa tapahtuu ny-
kyisinkin. Maa-ainesta on otettu joelle viettävältä rantapellolta. Vaikka
kaivualue on alkuaan ollut maa-aluetta, se on yhdistynyt vesialueeseen ja
pääosa sikojoen virtauksesta kulkee kaivetun alueen läpi. Alkuperäinen
uoma kulkee mutkittelevana alueen lounaispuolella kapean kannaksen ta-
kana (kuva 5). Sionkylän jälkeen Sikojoki laskee Isolammin lounaiskul-
maan.

KUVA 5 Sikojoen alkuperäinen uoma Sionkylän kohdalla. Kapean kannaksen takana
on ruopattu alue. (1.9.2006)
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4.11 Levee

Levee on pieni lampi, joka laskee Hanhonojaa pitkin Isolammin pohjois-
osaan. Leveen vesiala on 0,7 ha ja kokonaisrantaviivan pituus noin 0,35
km  /2/. Leveen rantoja ympäröi metsäkaistale, mutta siihen laskevan Las-
tenojan varrella on peltoja. Leveen pohjoisrannalla on jonkin verran asu-
tusta sekä puutarha, jonka kasteluvesi otetaan lammesta. Lammessa on
runsaasti kelluslehtistä kasvillisuutta, pääasiassa ulpukkaa ja uistinvitaa.
Vesi oli syyskuun 2006 alussa huomattavan savisameaa (kuva 6). Sameus
aiheutui todennäköisesti tulo-ojan varrella olevien pelto-ojien perkaukses-
ta.

Leveeseen laskevan Lastenojan ja siitä lähtevän Hanhonojan vedenlaatua
on seurattu vuosittain painelaitteita ja –säiliöitä valmistavan kuumasinki-
tyslaitos Galvanoimis Oy:n velvoitetarkkailun yhteydessä vuodesta 1982
alkaen. Samaan velvoitetarkkailuun kuuluu myös Isolammen vedenlaadun
seuranta. /10/

Galvanoimis Oy:n jätevesien lisäksi kuormitusta aiheuttaa peltoviljely ja
vajaan kilometrin päässä Leveestä sijaitseva maankaatopaikka.

KUVA 6 Loppukesällä 2006 Leveen vesi oli savisameaa ja kelluslehtistä kasvillisuutta
oli runsaasti. (1.9.2006)

4.12 Isolammi

Isolammi on pyöreähkö järvi, jonka rannat ovat osittain asuttuja. Isolam-
min vesiala on noin 8,6 ha ja kokonaisrantaviivan pituus 1,4 km  /2/. Iso-
lammi saa vetensä pääosin Sikojoesta ja Hanhonojasta. Sikojoki laskee
järven lounaiskulmaan ja Hanhonoja järven pohjoisosaan. Isolammi laskee
Sikojokeen järven länsiosasta, hyvin läheltä tulouoman suuta.



Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

18

Isolammi on sameavetinen, rehevä ja suhteellisen matala järvi, jonka ti-
laan vaikuttaa pääasiassa valuma-alueelta tuleva hajakuormitus. Galva-
noimis Oy:n jätevesillä ei ole merkittävää vaikutusta järven vedenlaatuun.
Mataluuden vuoksi koko vesimassan happitilanne heikkenee kovina pak-
kastalvina. Kesäaikaista kerrostumista ei tapahdu, mutta siitä huolimatta
pohjanläheinen vesikerros voi olla loppukesälläkin vähähappista voimak-
kaan rehevyyden vuoksi. Vedenlaatu vaihtelee vuotuisten sää- ja vesiolo-
jen mukaan. Isolammin vedenlaatu on vesien yleislaatuluokituksen mu-
kaan välttävä. Laatuluokkaa laskee voimakas rehevöityminen ja heikohko
happitilanne. /12/

Isolammin länsi- luoteisosassa, Sikojoen luusuan tuntumassa on matalik-
ko, jonka keskelle on ruopattu noin metrin syvyinen veneväylä. Väylän
eteläpuolella on tiheä ja laaja järvikortekasvusto, ja rannalla on luhtaniit-
tyä. Pohjoisrannalla on mökkejä. Ruopatun väylän pohjoispuolelta ranta-
asukkaat ovat niittäneet vesikasveja useana vuotena virkistyskäytön paran-
tamiseksi.

KUVA 7 Ilmakuva Isolammista. Vasemmalla järveen tuleva uoma ja kuvan ylälaidas-
sa Sikojoen lähtöuoma sekä luusuan matalikko.  (Lentokuva Vallas Oy,
25.7.2006) /70/

4.13 Vähälammit ja Sikoluhta

Isolammin jälkeen Sikojoki jatkuu kaakko-luode suuntaisesti. Joen lou-
naisranta rajoittuu Sikoluhdan metsäalueeseen. Koillisrannalla Isolammin
läheisyydessä on rantaan rajautuvaa asutusta, ja paikoin nurmikot ulottu-
vat rantaan asti. Alajuoksulle päin mentäessä joen rantoja on muokannut
mudanotto. Lounaisrannan mudanottokuoppien umpeenkasvu on pitkällä
ja saramättäiden välisillä alueilla kasvaa järviruokoa. Mudanottopaikkojen
jälkeen joen uoma kapenee ja sen rantoja reunustavat kapeat rantaniityt.
Sikoluhdan metsittyneet rantaniityt rajautuvat lähelle joen uomaa. Ennen
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Vähälammia Sikojoen uoman molemmin puolin on tiheät kapeaosman-
käämin kasvustot. /6/.

Vähälammi 1 on vanhasta mudanottopaikasta muodostunut lampi, joka on
hyvin kapean uoman välityksellä vesiyhteydessä Sikojokeen. Vähälam-
men ja Sikojoen välissä on noin 10 m leveä, hyvin tiheä kapeaosmankää-
min kasvusto. Vähälammi 1:n vesiala on 0,7 ha ja kokonaisrantaviivan pi-
tuus 0,6 km /2/. Vähäisen vedenvaihtuvuuden ja rehevyyden vuoksi Vähä-
lammi 1 on voimakkaasti kasvamassa umpeen. Kesällä 2006 Sikojoen ja
Vähälammin välinen uoma oli lähes umpeutunut. Vesialue oli upos- ja
kelluslehtisten vesikasvien täyttämä (kuva 8). Vesialueen valtalajeina oli-
vat ulpukka, kiehkuraärviä ja isolimaska. Vähälammia ympäröivät ka-
peaosmankäämin kasvustot, jotka olivat kesällä 2006 leveimmillään Vähä-
lammin länsipuolella. Itä- ja etelärannoilla kapeahkon osmankäämi-
vyöhykkeen takana oli laaja järviruokokasvusto. Vähälammi 1:n pohjois-
puolella, lammen ja Anian rantatien välissä on metsäalue, jonka päälajina
on hieskoivu. Lisäksi metsässä on melko runsaasti paatsamaa ja kenttäker-
roksessa valtalajina on kangasmaitikka. Metsäsaareketta halkovat leveät
uomat, joissa kasvoi kesällä 2006 mm. vehkaa, järvikortetta sekä pikku- ja
isolimaskaa. /6/.

KUVA 8 Vähälammi 1:n vesialue on kasvillisuuden täyttämä. (11.8.2006)

Samalla alueella on kaksi muutakin mudanoton yhteydessä syntynyttä
lampea, joihin ei ole enää vesiyhteyttä. Näistä on aiemmissa suunnitelmis-
sa käytetty nimiä Vähälammi 2 ja Vähälammi 3 /3/. Ne sijaitsevat Vähä-
lammi 1:n itäpuolella ja ovat muodostuneet mudanoton seurauksena. Nii-
den ja Vähälammi 1:n välissä on metsäkannas. Lammista pohjoisempana
on Vähälammi 2. Sen pohjoispään mudanottoalue on kasvanut umpeen ja
saramättäiden seassa kasvaa järviruokoa. Vesialueella kasvillisuus koostuu
pääasiassa risti- ja isolimaskasta, kiehkuraärviästä ja kilpukasta. Vähä-
lammi 3:n vesialue muodostuu kolmesta pienestä lampareesta. Kahdessa
suurimmassa valtalajeina olivat kesällä 2006 ulpukka, kilpukka, ristili-
maska ja isolimaska. Pienimmän lampareen kasvillisuus muodostui pää-
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osin karvalehdestä sekä iso- ja pikkulimaskasta. Lampareiden välissä oli
rantaniittyä, jonka valtalajeina olivat rahkasammal, vehka ja sarat. /6/

4.14 Katajistonlahti (Kirkkoniitynlahti)

Sikojoen alajuoksu Vähälammista eteenpäin on käytännössä peltojen ym-
päröimä. Anian rantatien eteläpuolella on mudanottokuoppia molemmin
puolin jokea. Uoman luoteisrannan kuoppaa oli kesän 2006 maastokäyn-
tien havaintojen perusteella hiljattain ruopattu. Maantiesillan jälkeen joen
koillisrannalla on paikoin rantaan asti ulottuvaa asutusta. Lounaisrannalla
joen vartta reunustaa kapea rantaniitty, jonka takana on peltoa. Katajiston-
lahtea lähestyttäessä uoman molemmille puolille levittäytyvät ilmaversois-
ten kasvien vyöhykkeet. /6/

Sikojoki laskee Tampereen Pyhäjärven Katajistonlahteen, joka on linnus-
tollisesti arvokas rehevä vesialue. Lahden länsipuolella on Kuikanluhdan
niityt, joissa on runsaslajista luhtakasvillisuutta. /6/

Sikojoen suisto on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n
vuonna 2006 tekemässä Pirkkalan Sikojoen kasvillisuusselvityksessä jaet-
tu neljään erilliseen alueeseen. Nämä ovat Kuikanluhta, Katajistonlahti,
Satiaissaren kohdalla sijaitsevat metsät ja Satiaissaaren itäpuolinen lahti.

Kuikanluhdan niityt rajautuvat luoteesta Pihlajaniemen metsäalueeseen ja
myötäilevät lahtialueen rantaa Sikojoen suulle asti. Luhtaniityt ja niiden
edustalle muodostuneet ilmaversoisten ja kelluslehtisten kasvien vyöhyk-
keet määrittävät lahtialueen luonteen. Kuikanluhdan länsiosassa on um-
peenkasvanut mudanottopaikka. Luhdan alueelle on ruopattu uomia, jotka
jakavat sen neljään osaan. /6/ Osa Kuikanluhdan länsiosan rantaniityistä
on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi /35, s. 130/.

Katajistonlahden reunoilla järvikorte muodosti kesällä 2006 harvahkon,
puhtaan kasvuston, jonka seassa oli monipuolinen kellus- ja uposlehtisten
kasvien kasvusto. Lahden rannassa on leveä järviruokovyöhyke.  /6/

Katajistonlahden itäpuolella, Satiaissaaren kohdalla sijaitsevan metsäalu-
een valtalajeina olivat vuoden 2006 kasvillisuusselvityksen mukaan hies-
koivu, harmaaleppä ja kiiltopaju sekä kenttäkerroksessa mesiangervo ja
isosorsimo. /6/

Satiaissaaren itäpuolella on lahti, jonka kasvillisuus eroaa selvästi muusta
alueen kasvillisuudesta. Rannassa on tiheä isosorsimokasvusto, jonka
edustalla on järvikortetta. Kortteen seassa oli monipuolinen kelluslehtis-
ten, uposlehtisten, irtokellujien ja irtokeijujien lajisto. /6/.
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TAULUKKO 2 Sikojoen vesistöalueen järvien tiedot  /2/

Järven nimi Järvinumero Sijainti
(ykp)

Sijainti
(yki)

Vesiala
(ha)

Kokonais-
rantaviiva
(km)

Pulkajärvi 35.217.1.006 6816842 3323074 13,092 1,987
Keskisenjärvi 35.217.1.005 6817681 3322532 4,575 0,835
Koivistonjärvi 35.217.1.004 6818708 3321118 4,232 0,949
Matojärvi 35.217.1.011 6816336 3324219 0,659 0,467
Kaitajärvi 35.217.1.010 6816091 3323403 4,995 1,193
Ylinenjärvi 35.217.1.009 6816105 3321690 8,426 1,386
Keskinenjärvi 35.217.1.008 6816768 3321332 10,19 2,058
Sikojärvi/Kotojärvi 35.217.1.007 6817581 3320735 4,264 0,946
Isolammi 35.217.1.002 6820964 3318930 8,592 1,414
Vähälammi 35.217.1.001 6821493 3318336 0,724 0,585
Levee 35.217.1.003 6821268 3319620 0,712 0,336

5 VEDENLAATU

5.1 Vedenlaadun arviointi

Pintavesien tilan ja vedenlaadun arviointiin käytetään Suomessa tällä het-
kellä pintavesien yleistä käyttökelpoisuusluokitusta sekä virkistyskelpoi-
suusluokitusta. Luokitusten raja-arvot perustuvat vesi- ja ympäristöhalli-
tuksen vuonna 1988 julkaisemaan ohjeeseen vesistöjen laatuluokitusta
varten. /18/ Pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen raja-arvot on
esitetty taulukossa 3. Käyttökelpoisuusluokituksessa pintavedet jaetaan
viiteen luokkaan. Erinomaisessa ja hyvässä luokassa happitilanne on hyvä,
eikä alusveden hapettomuutta esiinny. Tyydyttävässä luokassa alusveden
hapettomuutta saattaa esiintyä ja välttävässä luokassa se on suhteellisen
yleistä. Huonossa laatuluokassa koko vesimassan happitilanne on heikko.
/18/.



Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

22

TAULUKKO 3 Pintavesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen luokkarajat /19/

I Erin-
omainen

II Hyvä III Tyy-
dyttävä

IV Vält-
tävä

V Huono

Klorofylli-a
(µg/l)

<4 <10 <20 20-50 >50

Kokonaisfosfori
(µg/l)

<12 <30 <50 50-100 >100

Näkösyvyys
(m)

>2,5 1-2,5 <1

Sameus (FTU) <1,5 >1,5
Väriluku <50 50-100

(<200 1))
<150 >150

Happipitoisuus
(%) päällysve-
dessä

80-110 80-110 70-120 40-150 vakavia
happion-
gelmia

Alusveden ha-
pettomuus

ei ei satun-
naista

esiintyy yleistä

Hygienian indi-
kaattoribakteerit
(kpl/100 ml)

<10 <50 <100 <1000 >1000

As, Cr, Pb
g/l)

<50 >50

Hg ( g/l) <2 >2
Cd ( g/l) <5 >5
Kokonaissyani-
di (µg/l)

<50 >50

Levähaitat ei satun-
naisesti

satun-
naisesti

yleisiä runsaita

Kalojen maku-
virheet

ei ei ei yleisiä yleisiä

1) luonnontilaisissa humusvesissä

Virkistyskelpoisuusluokituksessa on kolme luokkaa, erinomainen, hyvä ja
tyydyttävä. Virkistyskelpoisuusluokituksen luokkarajat luonnonvesille
ovat taulukossa 4. Pistekuormituksen alaisille vesille on olemassa oma
virkistyskelpoisuusluokitus, jonka luokat ovat tyydyttävä, välttävä, huono
ja sopimaton. /18/

TAULUKKO 4 Virkistyskelpoisuusluokituksen raja-arvot luonnonvesille /18/

Erinomainen Hyvä Tyydyttävä
Fek. kolit (kpl/100 ml) alle 10 alle 10 alle 100
Väri (mg Pt/l) alle 60 60-250 yli 250
Klorofylli-a ( g/l) alle 4 4-20 yli 20
Kokonaisfosfori ( g/l) alle 12 13-70 yli 70
Sameus (FTU) alle 1,5 1,5-10 yli 10
Kiintoaine (mg/l) alle 2,0 2,0-8,0 yli 8,0
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Pintavesien tilan arvioinnin perusteet tulevat muuttumaan vuonna 2000
annetun Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin (jatkossa vesipui-
tedirektiivi) täytäntöönpanon myötä. Suomessa vesipuitedirektiivin vaati-
mukset toteutetaan vuonna 2004 hyväksytyllä lailla vesienhoidon järjes-
tämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueis-
ta (1303/2004). /19/. Vesipuitedirektiivin tavoitteena on EU-maiden ve-
siensuojelun tehostaminen siten, että vesien tila ei heikkene. Tavoitteena
on saavuttaa pintavesien hyvä tila koko EU:n alueella vuoteen 2015 men-
nessä. Vesien tilan arviointiperusteena käytetään jatkossa käyttökelpoi-
suuden sijaan vesistön ekologista tilaa. Siirtymävaiheessa luokituksia käy-
tetään rinnakkain. Esimerkiksi käyttökelpoisuusluokituksella tyydyttäväk-
si arvioidun vesistön laatuluokka saattaa ekologisessa luokituksessa olla
erinomainen, mikäli käyttökelpoisuusluokkaa on laskenut luontainen re-
hevyys tai humusleima, ja ihmistoiminnan vaikutus vesistöön on vähäinen.
Taulukossa 5 on esitetty vesipuitedirektiivin toimeenpanoaikataulu. Suomi
on jaettu viiteen vesienhoitoalueeseen, joille laaditaan hoitosuunnitelmat
ja toimenpideohjelmat. /20/ Pirkkalan Sikojoki kuuluu Kokemäenjoen –
Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueeseen. Vesistöalueen hoitoa
koskevista tärkeimmistä kysymyksistä ja suojelutoimista laaditaan vuonna
2007 yhteenveto, johon yleisöllä on mahdollisuus antaa lausuntoja. Vuon-
na 2008 asetetaan nähtäville ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi. Molem-
milla lausuntokierroksilla on mahdollista vaikuttaa suunnitelman sisäl-
töön. Vuoteen 2015 ulottuva vesienhoitosuunnitelma hyväksytään vuoden
2009 lopussa. Lisätietoa vesienhoitosuunnitelmasta saa alueellisesta ym-
päristökeskuksesta. /69/
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TAULUKKO 5 Vesipuitedirektiivin toteutusaikataulu /20/

Toimenpide Toteutusvuosi
Vesipuitedirektiivi tuli voimaan. 2000
Lainsäädännön muutokset jäsenmaissa tehty ja vesien-
hoitoalueet muodostettu.

2003

Vesienhoitoalueita koskevat tarkastelut tehty 2004
Ympäristökeskus laatinut vesien tilan seurantaohjel-
man

2006

Katsaus tärkeistä vesistöalueen hoitoa koskevista ky-
symyksistä valmistuu. Vesienhoitosuunnitelmien kes-
keiset kysymykset tulevat lausunnoille.

2007

Vesienhoitosuunnitelmaehdotukset julkaistaan. Lau-
suntokierros.

2008

Hoitosuunnitelma ja toimenpideohjelma valmiit. 2009
Kustannusten kattamisen periaate. 2010
Kaikki toimenpiteet käynnistetty. 2012
Ympäristötavoitteet saavutettu, ensimmäinen suunnit-
telukausi päättyy.

2015

5.2 Vedenlaatuun vaikuttavat tekijät

Vedenlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa vesitase, valuma-
alueen laatu ja koko, järven morfologia, biologiset toiminnat sekä ihmis-
toiminta (kuva 9). Vesitaseella tarkoitetaan järveen tai vesistöön tulevan ja
sieltä lähtevän veden suhdetta. Vesitaseeseen vaikuttavia tekijöitä ovat sa-
danta, haihdunta ja valunta. Valuma-alueen maa- ja kallioperän laatu vai-
kuttavat valumavesiin liukenevien ravinteiden ja kiintoaineen kautta vesis-
töön. Samoin valuma-alueen koolla, maankäytöllä ja järvisyysprosentilla
on vaikutusta. Valuma-alueen peltoviljely, metsäojitukset ja haja-asutus li-
säävät vesistöön kohdistuvaa ravinnekuormitusta. /21/

Järven morfologia eli järven muoto ja koko vaikuttaa järven lämpötilaker-
rostumiseen, happiolosuhteisiin, sedimentaatioon ja pitoisuuksien vaihte-
luun. Koolla ja muodolla on myös vaikutusta veden virtausoloihin ja vii-
pymään. Vesistössä tapahtuva biologinen toiminta vaikuttaa moniin fysi-
kaalis-kemiallisiin tekijöihin, kuten happamuuteen, happipitoisuuteen,
epäorgaanisen hiilen määrään, ravinteisiin sekä valaistusoloihin. /21/

Ihmistoiminta vaikuttaa monella tavalla vesistöön ja vedenlaatuun. Mer-
kittävimpiä vesistöön vaikuttavia toimintoja ovat padotus, säännöstely,
asutuksen ja teollisuuden jätevedet, peltojen ja metsien ojitukset sekä
maanviljelyssä käytettävät lannoitteet. /21/ Vesistössä ja valuma-alueella
tapahtuvalla mudan-, turpeen- ja muun maa-aineksenotolla on huomatta-
vaa vaikutusta vesistön tilaan ja sinne kulkeutuvien ravinteiden määrään.
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KUVA 9 Vedenlaatuun vaikuttavia tekijöitä ja niiden riippuvuussuhteita /27, s. 16/.

5.2.1 Happi

Veteen liuennut happi on välttämätöntä useimmille vesieliöille. Happea
liukenee veteen ilmasta ja kasvien yhteyttämisen kautta. Veden happipi-
toisuuteen vaikuttavat veden lämpötila, ilmanpaine, hydrostaattinen paine,
ilmastuksen tehokkuus, veteen liuenneiden suolojen määrä sekä happea
tuottava ja sitä kuluttava eliötoiminta. Hapen liukoisuus veteen pienenee
lämpötilan noustessa. Tämän takia happipitoisuutta tarkasteltaessa on tär-
keää huomioida näytteenoton ajankohta, veden lämpötila ja happikylläs-
tysaste. /21/

Suomessa vuodenajat vaikuttavat merkittävästi vesistöjen happitalouteen.
Useimmissa järvissä on havaittavissa kesä- ja talvikerrostuneisuuskaudet
sekä kevät- ja syystäyskierrot. Lämpötilakerrostuneisuuden aikana vesi-
massa ei juuri sekoitu, joten pohjanläheinen vesi ei saa happitäydennystä.
Kerrostuneisuuskauden lopulla rehevän järven alusvesi voi kärsiä happi-
kadosta. Happipitoisuus on yleensä heikoimmillaan kerrostuneisuuskausi-
en lopulla eli lopputalvella ja loppukesällä. Maaliskuu ja elokuu sopivat
tämän vuoksi parhaiten happitilanteen tutkimiseen. Kevät- ja syystäyskier-
tojen aikana vesien lämpötilakerrostuneisuus purkautuu lämpötilan muu-
tosten vaikutuksesta. Keväällä jäidenlähdön jälkeen kylmä pintavesi alkaa
lämmetä ja sekoittuu pohjanläheiseen, lämpimämpään vesikerrokseen.
Tuulet ja sateet edesauttavat sekoittumista. Pintaveden edelleen lämmetes-
sä raskaampi + 4 ºC vesi painuu pohjalle ja kesäkerrostuminen alkaa. Syk-
syllä säiden viiletessä pintavesi jäähtyy ja vesimassa lähtee taas kiertä-
mään, kunnes vähitellen saavutetaan talvikerrostuneisuus, ja jääkansi estää
veden sekoittumisen. Vuosittaiset sääolot vaikuttavat merkittävästi kerros-
tuneisuuden vakauteen ja täyskiertojen onnistumiseen. /17/

Vesitase
Sadanta – haihdunta =
valunta

Virtausolot
Virtaama, virtausnope-
us

Alueen laajuus
Ala, järvisyys

Ympäristötekijät
Maa- ja kallioperä, jätevedet ym.

Veden fysikaalis-
kemialliset omi-
naisuudet

Eliötoiminnan
määrä ja tasapai-
no

Happiolot

Kerrostuneisuus

Tuuliolot

Syvyyssuhteet

Lämpötilaolot

Valaistusolot
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5.2.2 Fosfori

Fosfori ja typpi ovat vesien tuotannon ja rehevöitymisen kannalta tär-
keimmät kasviravinteet. Fosforipitoisuus ilmaisee yleensä typpipitoisuutta
paremmin järven rehevyystasoa, koska se on usein järvivesissä niin sanot-
tu minimitekijä eli sen puute alkaa ensimmäiseksi rajoittaa tuotantoa. Fos-
fori esiintyy luonnossa pääasiassa ortofosfaattina (PO4

3-), maaperän mine-
raaleissa muun muassa niukkaliukoisina kalsium- alumiini- ja rautafos-
faatteina sekä orgaanisina yhdisteinä. Epäorgaaninen ortofosfaatti on ainoa
eliöille käyttökelpoinen fosforin muoto. Eliöihin sitoutunut orgaaninen
fosfori muuttuu mineralisaatiossa epäorgaaniseksi liukoiseksi fosforiksi.
/21/. Tyypillisiä ihmisen toiminnasta aiheutuvia fosforin lähteitä vesistöi-
hin ovat maa- ja metsätalous sekä asutuksen jätevedet.

Kokonaisfosforipitoisuutta käytetään yleisesti järven rehevyyden arvioin-
nissa. Sillä tarkoitetaan vedessä eri muodoissa olevan fosforin kokonais-
määrää. Kokonaisfosforipitoisuuden yksikkönä käytetään mikrogrammaa
litrassa ( g/l). Luonnontilaisten karujen vesien kokonaisfosforipitoisuus
on alle 10 gP/l ja karujen humusvesien 10–15 gP/l. Rehevän järven fos-
foripitoisuus on yli 20 gP/l. Järveä pidetään ylirehevänä, jos sen fosfori-
pitoisuus on yli 100 gP/l. /17/. Taulukossa 6 on esitetty rehevyysluoki-
tuksen ja yleisluokituksen mukaiset kokonaisfosforipitoisuuden rajat.
Luokituksia tehtäessä on huomioitava näytteenoton ajankohta.

TAULUKKO 6 Rehevyysluokitus kokonaisfosforipitoisuuden perusteella (avovesikau-
den keskipitoisuus päällysvedessä µgP/l) /17/

Rehevyysluokitus gP/l Yleisluokitus (Vesihalli-
tus) gP/l

karu alle 10 alle 12
lievästi rehevä 10-20 12-30
rehevä 20-50 30-50
erittäin rehevä 50-100 50-100
ylirehevä yli 100 yli 100

Veden fosforipitoisuus jakautuu syvyyssuunnassa siten, että pintaveden pi-
toisuustaso on matalampi kuin alusveden. Tämä johtuu siitä, että orgaani-
seen aineeseen sitoutunut fosfori sedimentoituu pohjalle. Kun alusvesi on
hapellista, fosfori sitoutuu pohjalietteeseen ja poistuu eliöiden käytöstä.
Tällöin alusveden fosforipitoisuus ei nouse kovin paljon. Alusveden hap-
pipitoisuuden heikentyessä pitkään jatkuneen lämpötilakerrostuneisuuden
ja biologisen hapenkulutuksen kasvun vuoksi sedimenttiin sitoutunut fos-
fori alkaa liueta takaisin veteen eliöiden käytettäväksi. Tätä kehitystä kut-
sutaan sisäiseksi kuormitukseksi. Sisäinen kuormitus kiihdyttää rehevöi-
tymistä entisestään ja sitä on hyvin vaikea pysäyttää. /21/

5.2.3 Typpi

Typpi on fosforin ohella toinen tärkeistä vesien tuotantoon ja rehevöitymi-
seen vaikuttavista kasviravinteista. Typpeä esiintyy vedessä ilmasta liuen-
neena molekulaarisena typpenä (N2), orgaanisissa yhdisteissä sekä epäor-
gaanisina nitraattina (NO3) ja nitriittinä (NO2). Kokonaistypellä tarkoite-
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taan veteen liuenneen orgaanisen typen, ammoniumtypen sekä nitraatti- ja
nitriittitypen yhteenlaskettua määrää. Kokonaistyppipitoisuutta käytetään
fosforipitoisuuden ohella järven rehevyystason suuntaa antavana mittarina.
Typpipitoisuudet luonnonvesissä ilmoitetaan yksikössä g/l. /19/

Vesistöön tulee typpeä jätevesien, valumavesien ja sadevesien mukana.
Tyypillisiä ihmistoiminnan aiheuttamia kuormituslähteitä ovat haja-
asutuksen jätevedet, maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto /19/. Luon-
nontilaisten kirkkaiden vesien typpipitoisuus on yleensä 200-500 µgN/l.
Humusvesissä taso on hiukan korkeampi, noin 400-800 µgN/l. Hyvin rus-
keissa vesissä saattaa typpeä olla luonnostaakin yli 1000 µg/l. Runsaasti
viljellyillä maatalousvaltaisilla alueilla joki- ja ojavesien typpipitoisuudet
ovat 2000-4000 µgN/l, joskus jopa yli 5000 µg/l. Typpipitoisuuden mak-
simit ajoittuvat kevätylivalumaan ja runsassateisiin kausiin, jolloin valu-
mat ja huuhtoumat ovat runsaita. Luontaisesti typpipitoisuus vaihtelee si-
ten, että pitoisuusarvot ovat alimmillaan loppukesällä ja korkeimmat talvi-
kaudella. Kesällä järven perustuotanto kuluttaa typpivarastoja, kun taas
talvella typpeä kuluttava eliötoiminta on vähäistä. /17/

5.2.4 Klorofylli a

Klorofylli a:n määrä mittaa vedessä olevien lehtivihreällisten planktonle-
vien runsautta. Tulos on verrannollinen levämäärään ja siten järven rehe-
vyystasoon. /17/. Klorofylli a:n määritys on mikroskooppista kasviplank-
tonanalyysiä merkittävästi tarkempi ja nopeampi menetelmä. Kasviplank-
tonin määrä vaihtelee voimakkaasti vuodenaikojen ja sääolojen mukaan,
joten näytteenottoajankohta on klorofyllinäytteiden vertailussa tärkeää.
/27/ Luotettavan tuloksen saamiseksi kasvukauden aikana tarvitaan vähin-
tään kolme määritystä, useimmiten tehdään kuusi määritystä. Klorofylli-
näyte otetaan kokoomanäytteenä 0-2 metrin vesipatsaasta. Taulukossa 7
on esitetty järvien luokitus klorofyllipitoisuuden perusteella. /17/

TAULUKKO 7 Järvien luokittelu klorofylli a:n pitoisuuden perusteella /17/

Klorofylli a (µg/l)
Karut vedet alle 4
Lievästi rehevät 4-10
Rehevät 10-20
Erittäin rehevät 20-50
Ylirehevät yli 50

Pelkkä klorofyllianalyysi ei ole yksistään riittävä keino rehevyyden arvi-
ointiin, vaan sen lisäksi tarvitaan fosforipitoisuuden määrittämistä. Typpi-
pitoisuuden perusteella rehevyysastetta ei voida määrittää, koska se ei
yleensä ole rehevyyden kannalta minimitekijä. /27/

5.2.5 Kiintoaine

Kiintoaineen määrä kuvaa veden hiukkasmaisen aineksen määrää. Kiinto-
aineen määritys tehdään suodattamalla tietty vesimäärä tiheän suodattimen
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läpi, joka kuivataan ja punnitaan. Kiintoainepitoisuutta lisäävät muun mu-
assa eroosion kuljettama aines valuma-alueelta ja muualta vesistöstä, run-
sas leväbiomassa ja jätevesikuormitus. Kiintoainepitoisuuden yksikkö on
mg/l. /17/

5.2.6 Väriluku

Veden väriluku kuvaa veden ruskeutta, jota aiheuttavat soilta ja maaperäs-
tä huuhtoutuvat humusaineet, rauta, levät sekä kiinteät ja liuenneet aineet
/19/. Suomessa veden väriä säätelee pääasiassa humuspitoisuus. Väriarvo
ilmoitetaan milligrammoina platinaa litrassa (mgPt/l). Yksikkö tulee väri-
luvun määritysmenetelmästä, jossa tutkittavan veden väriä verrataan plati-
na-asteikkoon värikiekon avulla. /17/ Vesien humuspitoisuutta voidaan ar-
vioida värin perusteella. Asteikko on esitetty taulukossa 8.

TAULUKKO 8 Väriluku humuspitoisuuden arvioinnin perusteena /19/

Väriluku (mgPt/l) Veden humuspitoisuus
5-15 Kirkas/väritön
20-40 Lievästi humuspitoinen
40-100 Humuspitoinen
yli 100 Erittäin humuspitoinen

5.2.7 Sähkönjohtavuus

Sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden suolojen määrää. Sisävesissä
sähkönjohtavuutta lisäävät mm. natrium, kalium, kalsium, magnesium se-
kä kloridit ja sulfaatit. Suolojen määrää lisäävät jätevedet ja peltolannoi-
tus. Suomen sisävesien sähkönjohtavuus on heikosti rapautuvan kalliope-
rän vuoksi matala. Vähäsuolaisuudesta johtuen järvivesien puskurikyky on
heikko. Sähkönjohtavuuden yksikkönä käytetään millisiemesiä per metri
(mS/m). /17/

5.2.8 pH

Normaali veden pH on lähellä neutraalia eli 7. Suomen vesistöissä veden
pH on luontaisen humuskuormituksen vuoksi yleensä lievästi hapanta. Ve-
sieliöt ovat sopeutuneet elämään pH-alueella 6,0-8,0. Vesistön puskuriky-
vyllä tarkoitetaan veden kykyä vastustaa pH:n muutoksia. Puskurikykyä
parantavat hiilihapon eri muodot ja suolat kuten kalsium ja magnesium.
Vuodenajat vaikuttavat järvien happamuuteen siten, että kesällä pH on
hieman talviaikaista korkeampi levätuotannon vuoksi. Päällysvesi on
yleensä alusvettä emäksisempää, koska alusveteen muodostuu hajotustoi-
minnan seurauksena pH:ta laskevaa hiilihappoa. /17/

5.3 Vedenlaatu Sikojoen vesistöalueella

Sikojoen vesistöalueen vedenlaatua on säännöllisesti ja pidemmällä aika-
välillä seurattu vain muutamassa pisteessä Galvanoimis Oy:n, Tampere-
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Pirkkalan lentoaseman sekä Keskisenkulman suljetun kaatopaikan velvoi-
tetarkkailujen yhteydessä. Kaikkia velvoitetarkkailuja toteuttaa Kokemä-
enjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Galvanoimis Oy:n velvoitetark-
kailussa on seurattu vuodesta 1982 lähtien Leveeseen laskevan Las-
tenojan, Isolammiin laskevan Hanhonojan sekä Isolammin tilaa /10, 11/.
Lentoaseman vuonna 1987 alkaneen velvoitetarkkailun piiriin kuuluu Ko-
tojärveen lentokentän suunnasta laskeva oja, Keskinenjärven ja Kotojär-
ven välinen oja, Kotojärvi, Kotojärven luusua sekä Sikojoki Sionkylän
kohdalla /9/. Keskisenkulman vanhan kaatopaikan velvoitetarkkailun yh-
teydessä on seurattu kaatopaikan suotovesiä vuodesta 1986 alkaen sekä
Keskisenjärveen laskevan ojan vedenlaatua vuodesta 1991 alkaen /4/.

Velvoitetarkkailujen lisäksi vesistöalueella on tehty yksittäisiä vedenlaatu-
tutkimuksia. Näistä viimeisin on vuonna 2005 Pirkkalan kunnan toimek-
siannosta tehty Keskisenkulman pikkujärvien vedenlaatuselvitys. Koke-
mäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. tutki Ylinenjärven, Keskinen-
järven, Pulkajärven, Keskisenjärven ja Koivistonjärven vedenlaadun maa-
liskuussa ja elokuussa 2005. /8/ Kaikki vesistön järvet on Matojärveä ja
Leveetä lukuun ottamatta tutkittu heinäkuun lopussa 1977. Vesinäytteet on
otettu kokoomanäytteinä pintavedestä puolen metrin välein, joten niitä ei
erilaisten näytteenottomenetelmien vuoksi voi suoraan verrata myöhäi-
sempiin analyysituloksiin /3/. Turun yliopisto on tutkinut alueen järvien
vedenlaatua syyskuun lopulla vuonna 1993 /2/.

Taulukossa 9 on esitetty Sikojoen vesistön järvien ja lampien luokitus vir-
kistyskäyttöluokituksen ja yleisen käyttökelpoisuusluokituksen perusteel-
la. Taulukon tiedot on koottu velvoitetarkkailuraporteista ja vedenlaa-
tuselvityksistä. Kaikista järvistä ja lammista ei ole riittävästi tietoa veden-
laadun arvioimiseksi. Sikojoen alueelta määritettyjä vedenlaatutietoja vuo-
silta 2000-2007 on kerätty liitteeseen 5. Vedenlaatutiedot on saatu ympä-
ristöhallinnon Hertta-tietokannasta. /2/

TAULUKKO 9 Sikojoen vesistöalueen järvien ja lampien soveltuvuus virkistyskäyt-
töön ja yleinen käyttökelpoisuusluokitus

Järvi tai lampi Soveltuvuus vir-
kistyskäyttöön

Käyttökelpoisuusluokitus

Pulkajärvi erinomainen/hyvä hyvä/tyydyttävä
Keskisenjärvi hyvä/tyydyttävä tyydyttävä
Koivistonjärvi välttävä välttävä
Ahvenisto - tyydyttävä/välttävä
Matojärvi - -
Kaitajärvi - -
Ylinenjärvi tyydyttävä tyydyttävä/välttävä
Keskinenjärvi hyvä/tyydyttävä tyydyttävä
Kotojärvi - välttävä
Levee - -
Isolammi - välttävä
Vähälammi - -
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5.3.1 Keskisenojan haara

Keskisenojan järviketjun järvet olivat vuoden 1977 vedenlaatututkimusten
mukaan humuspitoisia, mutta lievemmin kuin Sikojoen järviketjun järvet.
Ravinnepitoisuudet nousivat ketjussa ylimpänä olevan Pulkajärven ja
alimpana olevan Ahveniston välillä huomattavasti, mikä johtuu kuormi-
tuksen lisääntymisestä alajuoksulle päin mentäessä. /3/

Pulkajärven vedenlaatu on pysynyt suunnilleen samanlaisena vuosien
1977 ja 2005 välillä. Järven humuspitoisuus on saattanut hieman kohota,
mutta sitä on vaikea arvioida vähäisten vedenlaatutietojen vuoksi /33/.
Päällysveden kemiallisen hapenkulutuksen ja väriarvon perusteella Pulka-
järvi luokiteltiin vuonna 2005 mesohumoosiseksi ja se on vesistön yläosan
järvistä vähähumuksisin. Humuspitoisuudesta johtuen vedenlaatu on yleis-
laatuluokassa arvioituna hyvä-tyydyttävä, mutta virkistyskelpoisuusluoki-
tuksella mitattuna erinomainen-hyvä. /8/

Keskisenjärven vedenlaatu on vuoden 2005 selvityksen mukaan muuttunut
luonnontilaisesta vain vähän. Vertailukohtana on aiempien vedenlaatutu-
losten vähyyden vuoksi käytetty luonnontilaista Pulkajärveä. Keskisenjär-
ven vedenlaatua heikentävät muutamat loma-asunnot ja koillisrannan pel-
toalue. /8/ Keskisenkulman vanhan kaatopaikan jätevesillä ei ole velvoite-
tarkkailu yhteydessä havaittu olevan merkittävää vaikutusta Keskisenjär-
veen laskevan vedenlaatuun /4/. Humusjärville tyypillisesti Keskisenjär-
ven yleislaatuluokka on tyydyttävä ja virkistyskelpoisuusluokka hyvä-
tyydyttävä. /8/

Koivistonjärven vedenlaatu oli vuonna 2005 heikko ja veden yleislaatu- ja
virkistyskäyttöluokat olivat välttäviä. Järven valuma-alueella tehdyt golf-
kentän maansiirtotyöt vaikuttivat etenkin kesäaikaisiin vedenlaatutulok-
siin, ja rakennustöiden loputtua järven tila todennäköisesti paranee. Maan-
siirtotöitä tehtiin Keskisenojan ja Koivistonjärven rannoilla. Sekä loppu-
talven että loppukesän 2005 näytteenottokerroilla vesi oli savisameaa. Nä-
kösyvyys oli vain 0,3-0,5 m, mikä on selvästi vähemmän kuin yläpuolisis-
sa Pulkajärvessä ja Keskisenjärvessä. Myös ravinnepitoisuudet olivat mo-
ninkertaiset yläpuolisiin järviin nähden. Golfkentän rakentamisen vaiku-
tuksia Koivistonjärveen on vaikea arvioida, koska järveltä on aikaisempia
vedenlaatutuloksia vain syyskuun 1993 lopulta. Vuonna 1993 havaitut
selvästi kohonneet ravinnepitoisuudet kuitenkin kertovat peltoviljelyn ai-
heuttamasta hajakuormituksesta. /8/

Ahveniston lammen vedenlaatua on tutkittu vain 29.7.1977 ja 28.9.1993.
Näiden tulosten vertaaminen on vaikeaa, koska molemmat on saatu ko-
koomanäytteistä eri syvyyksistä, näytteenottoajankohta on eri, eikä näyt-
teiden analyysimenetelmien vastaavuutta tiedetä. Näkösyvyys on molem-
milla näytteenottokerroilla ollut noin 0,5 m. Vuoden 1993 tuloksia voi-
daan verrata samaan aikaan mitattuun yläpuolisten järvien vedenlaatuun.
Koivistonjärveen verrattuna Ahveniston ravinnepitoisuudet olivat syksyllä
1993 noin 15 % korkeammat ja sähkönjohtavuus ja alkaliniteetti selvästi
suuremmat. Pulkajärveen verrattuna Ahvenisto oli vuonna 1993 merkittä-
västi rehevämpi. Ahveniston kokonaistyppipitoisuus oli lähes kolminker-
tainen ja kokonaisfosforipitoisuus yli kaksinkertainen Pulkajärven pitoi-
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suuksiin nähden. Karkeasti arvioituna Ahvenisto oli vuonna 1993 yleis-
käyttökelpoisuusluokituksella tyydyttävän ja välttävän välillä, mutta vä-
häisten näytteenottojen perusteella lammen nykyisestä tilasta on mahdo-
tonta tehdä luotettavia päätelmiä. /3/, /2/, /8/

5.3.2 Sikojoen haara

Sikojoen järviketjussa on havaittavissa Keskisenojan järvien tapaan ravin-
nepitoisuuksien kohoamista ylimmän ja alimman järven välillä. Vedenlaa-
dun muutos ei kuitenkaan Kaitajärven ja Kotojärven välillä vuonna 1977
ollut niin merkittävä kuin Keskisenojan järvissä /3/. Sikojoen haaran järvet
ovat veden värin perusteella humuspitoisia tai erittäin humuspitoisia.

Pienestä, metsän ympäröimästä Matojärvestä ei ole olemassa vedenlaatu-
tietoja, mutta Kaitajärveä on tutkittu vuosina 1983 ja 1996 Lempäälän
kunnan teettämän järviselvityksen yhteydessä sekä 1977 tehdyn järviselvi-
tyksen yhteydessä /7/. Kaitajärvi luokiteltiin vuonna 1996 rehevyystasol-
taan karun ja lievästi rehevän välille.

2005 tehdyn vedenlaatuselvityksen mukaan Ylinenjärven talviaikaisessa
tilassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Loppukesäinen vedenlaatu oli
sen sijaan heikentynyt verrattuna vuoteen 2001. Päällysveden rehevyysta-
so oli noussut ja järvessä esiintyi runsaasti limalevää. Pohjanläheinen ve-
sikerros oli kesällä 2005 hapeton ja sisäinen kuormitus oli alkanut. Rehe-
vyys ja alusveden hapettomuus laskevat Ylinenjärven veden yleislaatu-
luokkaan tyydyttävä/välttävä ja virkistyskäyttöluokkaan tyydyttävä. /8/.

Keskinenjärven vedenlaadussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia,
tosin loppukesän vedenlaatutuloksia on ainoastaan vuosilta 2001 ja 2005,
mikä vaikeuttaa vertailua. Lopputalvella 2005 järven päällysveden ravin-
nepitoisuudet olivat lähes luonnontilaiset ja pohjanläheinen vesi oli lähes
hapetonta. Hapettomuuden vuoksi pohjanläheisen vesikerroksen fosforipi-
toisuus oli kohonnut, mikä kertoi sisäisen kuormituksen alkaneen. Loppu-
kesällä 2005 päällysveden fosforipitoisuus oli noussut selvästi lopputal-
vesta. Tämä johtui päällysveden suuresta leväbiomassasta, joka koostui
pääasiassa limalevästä. Ylinenjärveen verrattuna Keskinenjärven veden-
laatu on parempi ja rehevyystaso alhaisempi. Keskinenjärven veden yleis-
laatuluokka on tyydyttävä ja virkistyskelpoisuusluokka hyvä-tyydyttävä.
/8/.

Kotojärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua on seurattu Tampere-
Pirkkalan lentoaseman velvoitetarkkailun yhteydessä vuodesta 1987 alka-
en. Keskinenjärvestä Kotojärveen laskevan ojan vesi oli vuonna 2004 vel-
voitetarkkailun tulosten perusteella laadultaan hapanta, ruskeaa ja ravin-
nepitoisuuksiltaan lievästi hajakuormitettujen humuspitoisten ojavesien ta-
soa. Lentoaseman vaikutukset ovat havaittavissa Kotojärveen lentokentäl-
tä laskevassa ojassa ja Kotojärvessä. Lentoasemalta laskeva oja oli vuonna
2004 vedenladultaan rehevä ja ruskeavetinen. Lentoaseman vaikutuksina
ojaveteen voidaan pitää korkeahkoa kokonaistyppi- ja ammoniumtyppipi-
toisuutta sekä luontaista suurempaa elektrolyyttipitoisuutta. /9, s. 9./ Vuo-
desta 2000 alkaen lentokentällä liukkaudentorjuntaan käytettävää ureaa on
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korvattu kalium- ja natriumasetaatilla. Urean käytön vähentyminen näkyy
Kotojärveen laskevan ojan sekä Kotojärven alusveden typpi- ja ammoni-
umtyppipitoisuuksien laskuna. /9, s. 14./ Kotojärven veden yleislaatuluok-
ka oli vuonna 2004 välttävä. Vedenlaatua heikensivät tuolloin kesäaikaiset
happiongelmat ja limalevän runsas esiintyminen. Kotojärven päällysveden
kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet sekä klorofyllipitoisuus ovat
vuosina 1988-2004 olleet reheville järville tyypillisiä lukuun ottamatta
1990-luvun lopun korkeita pitoisuuksia, jotka ovat tyypillisiä erittäin re-
heville järville. /9/

5.3.3 Alajuoksu

Sikojoen alajuoksulla vedenlaatua on tutkittu Sionkylän kohdalla lento-
aseman velvoitetarkkailun yhteydessä vuodesta 1987 alkaen /9/. Levee-
seen laskevassa Lastenojassa, Isolammiin laskevassa Hanhonojassa sekä
Isolammissa veden laatua on seurattu Galvanoimis Oy:n velvoitetarkkai-
lun yhteydessä vuodesta 1982 alkaen /10/. Turun yliopisto on ottanut jär-
vikartoituksen yhteydessä syksyllä 1993 vesinäytteet Vähälammi 1:stä. /2/

Sikojoen veden laatu oli vuonna 2004 Sionkylän kohdalla peltoviljelyn
kuormittamalle ojalle tyypillinen, eikä siinä ollut merkkejä lentoaseman
vaikutuksista. Veden kaliumpitoisuus oli alhainen, ammoniumtyppipitoi-
suus normaali ja happipitoisuus oli hyvä. /9/

Galvanoimis Oy:n jätevesien vaikutus on selvästi havaittavissa Leveeseen
laskevan Lastenojan veden laadussa, koska pienen virtaaman vuoksi lai-
meneminen on vähäistä. Tehtaan kuormitus on lisännyt merkittävästi ty-
pen, ammoniumtypen ja sinkin pitoisuuksia sekä sähkönjohtavuutta. Las-
tenojan vedenlaatu vaihtelee paljon kuormituksen, sääolojen ja virtaaman
vaikutuksesta. Pitkällä aikavälillä veden laatu on parantunut Galvanoimis
Oy:n jätevesien käsittelyn tehostumisen myötä. /12/.

Leveelammen alapuolella Hanhonojassa jätevesien vaikutus vedenlaatuun
on selvästi vähentynyt ulkopuolisten valumavesien aiheuttaman laimen-
tumisen vuoksi. Hanhonojan sinkkipitoisuus on Galvanoimis Oy:n jäteve-
sien vaikutuksesta luonnontilaista korkeampi. Ravinnepitoisuudet ovat
myös korkeahkot, mutta niihin vaikuttaa jätevesien lisäksi hajakuormitus.
Pitkän aikavälin tarkastelussa Hanhonojan vedenlaatu on parantunut eten-
kin typpi- ja sinkkipitoisuuksien osalta. /12/.

Galvanoimis Oy:n jätevesien purkualueen velvoitetarkkailun mukaan vuo-
sina 1982-2003 Isolammin vedenlaadussa ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia. Vedenlaatu vaihtelee vuotuisten sää- ja vesiolojen mukaan.
Isolammin vedenlaatu on vesien yleislaatuluokituksen mukaan välttävä.
Laatuluokkaa laskee voimakas rehevyys ja heikohko happitilanne. /10/,
/11, /12/

Vähälammi 1:ltä otettujen heinäkuun lopun 1977 ja syyskuun lopun 1993
vesinäytteiden perusteella lammen tilan muuttumista on mahdotonta arvi-
oida näytteenottoaikojen ja –menetelmien erilaisuuden sekä liian vähäisten
näytteenottokertojen vuoksi. Kokonaisfosforipitoisuus näyttäisi nousseen



Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

33

pitoisuudesta 27 g/l pitoisuuteen 31 g/l. Kokonaistyppipitoisuus taas
näyttäisi vähentyneen pitoisuudesta 1000 g/l pitoisuuteen 750 g/l. Vähä-
lammi on vedenlaadultaan erittäin rehevä, ja sitä uhkaa umpeenkasvu. /2/,
/3/

6 SUUNNITELMA-ALUEEN MAISEMA JA LUONTO

6.1 Maisema

Sikojoen vesistöalue on maisemallisesti rikas ja monipuolinen kokonai-
suus. Eteläosan metsäjärvet ja lammet sekä niitä yhdistävät purot muodos-
tavat tärkeitä elinympäristöjä monille kasvi- ja eläinlajeille. Ne ovat myös
maisemallisesti arvokkaita. Pulkajärvi, Keskisenjärvi, Matojärvi ja Kaita-
järvi ovat lähes luonnontilaisia, karuhkoja metsäjärviä ja eroavat selvästi
alajuoksun rehevistä vesialueista.

Suunnitelma-alueen pohjoisosa poikkeaa maisemaltaan huomattavasti ete-
läosasta. Sionkylästä alajuoksulle päin maisemaa ja vesistön piirteitä ovat
muokanneet 1800 luvulta alkanut ja 1950 luvulle jatkunut mudanotto,
maanviljelys ja rantalaidunnus. Vanhat mudanottopaikat ovat muovanneet
alajuoksun rantaviivan mutkittelevaksi ja lahdekkeiseksi. Vähitellen um-
peen kasvaessaan ne tarjoavat ravinteikkaita ja suojaisia kasvupaikkoja
monipuoliselle vesikasvillisuudelle ja sitä kautta linnustolle monimuotoi-
sia pesimä- ja ruokailupaikkoja. /3/ Sikojoen varren viljellyt rantapellot ja
entiset laidunniityt ovat merkittävä osa Pirkkalan länsiosan maalaismai-
semaa ja niiden säilyttäminen on kulttuurihistoriallisesti tärkeää.

Vesistön etelä- ja pohjoisosan maisemalliseen eroon vaikuttaa osaltaan
maaperän laatu. Tutkimusalueen eteläosan maaperä on pääasiassa moree-
nia, kun taas pohjoisosa on lähes kokonaan ravinteikasta savimaata. Sion-
kylän, Sikoluhdan ja Vähälammien kosteikkoalueilla on saravaltaista tur-
vemaata. Maalajien jakautumiseen ovat merkittävästi vaikuttaneet jääkau-
den aikaiset ja sen jälkeiset vaiheet. Itämeren jääkauden jälkeisessä Ancy-
lus-järven vaiheessa Pirkanmaan seudun suuret järvet olivat suorassa yh-
teydessä Itämeren pääaltaaseen. Ancylus-järven ollessa laajimmillaan noin
8 800 vuotta sitten Sikojoen alajuoksun peltojen alla olevat savikot laskeu-
tuivat paikoilleen. Ancylus-järven raja kulki Sionkylän eteläpuolella. Tä-
män rajan yläpuoliset maalajit muodostuvat veden huuhtomista mo-
reenimaista ja alapuolisten alueiden maalajit Ancylus-järven pohjaan ker-
rostuneesta hiesusta ja savesta. /47/

Pirkkalankylän alue Anian rantatien tuntumassa on valtakunnallisesti mer-
kittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (valtioneuvoston päätös valta-
kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, 30.11.2000). Alue on merkitty
valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi Pirkanmaan 1. maa-
kuntakaavassa ja Pirkkalan kunnan yleiskaavaluonnoksessa /46/. Arvok-
kaaseen kulttuuriympäristöön kuuluvat alueen viljelysmaat, tilojen vanhat
rakennukset ja Pirkkalan vanha punatiilinen kirkko. Pirkkalankylän kes-
kustassa kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennuskantaa on Hiidenmä-
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en rinteillä, Salpalassa, Kierikassa, Reipissä, Leukussa ja Mattilassa. Ar-
vokkaita maisemakohteita ovat myös Sankilan kartanoalue sekä Tanilan ja
Toosin tilat kulttuurimaisema-alueen itäosassa. /65/ Kuvassa 10 on mus-
talla rajattuna Pirkkalankylän kulttuurimaisema-alue.

Noin 40 hehtaarin alue Kuikanluhdan-Sikojoen niityistä on luokiteltu Ym-
päristöministeriön alaisen Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä valtakun-
nallisesti arvokkaaksi perinnemaisema-alueeksi. Kuikanluhdan niittyjä on
laidunnettu säännöllisesti ainakin 100 vuotta ja laidunnus on jatkunut vielä
1990-luvulla. Säännöllinen laidunnus näkyy alueen maisemakuvassa ja
kasvillisuudessa. Sikoluhdan rantaniitty on laidunnuksen loputtua alkanut
voimakkaasti kasvaa umpeen. Alueen maisema- ja luontoarvot voitaisiin
palauttaa pensaikkoa ja puustoa raivaamalla sekä aloittamalla laidunnus
uudelleen. /66/ Kuvaan 10 on piirretty punaisella Kukanluhdan – Sikojoen
niityt.

KUVA 10 Pirkkalankylän valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue (musta ra-
jaus) ja Kuikanluhdan – Sikojoen niittyjen valtakunnallisesti arvokkaat pe-
rinnema-alueet (punainen rajaus). /65/, /66/ (© Maanmittauslaitos lupa nro
7/MYY/07, /2/)

1,6 hehtaarin osuus Kuikanluhdan länsiosan rantaniitystä on mainittu pai-
kallisesti arvokkaana perinnemaisemana Pirkanmaan ympäristökeskuksen
vuonna 1999 tekemässä julkaisussa Pirkanmaan perinnebiotoopit. Julkaisu
perustuu Pirkanmaalla vuosina 1992-1997 suoritettuun perinnemaise-
mainventointiin. Kuikanluhta on arvokas maisemallisen merkittävyytensä
ja kulttuurihistoriallisten arvojensa vuoksi. Valtaosa rantaluhdasta on rah-
kasammalvaltaista saraluhtaa. Huomionarvoisia kasveja alueella olivat ke-
sällä 1994 keltaängelmä, korpikaisla ja korpialvejuuri. Kesällä 1994 niityl-
lä laidunsi kolme hiehoa ja alueen hoitosuosituksena esitettiinkin laidun-
nuksen jatkamista. /35, s. 130./
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6.2 Muinaisjääännökset

Suunnitelma-alueella sijaitsee useita muinaismuistolailla rauhoitettuja
kiinteitä muinaisjäännöksiä, joista osa ulottuu vesialueisiin tai niiden lä-
heisyyteen. Kuvassa 11 on Pirkkalan kunnan uudesta yleiskaavan 2020
luonnoksen liitteestä 13 saadut muinaisjäännösten sijainnit /47/. Näiden li-
säksi kuvaan 11 on rajattu vihreällä Kuikanluhdan perinnemaisema-alue.
/35/

Kiinteät muinaisjäännökset suoja-alueineen ovat rauhoitettuja ja niiden
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu kajoaminen on kielletty
(MML 1, 4 §). Kyseiset muinaisjäännökset ovat tarkemmin rajaamattomia
eikä niiden tarkkaa maanalaista laajuutta tunneta.

KUVA 11 Sikojoen pohjoisosasta löydettyjä muinaisjäännöksiä. Osa Yleiskaava 2020:n
luonnoksen liitteestä 13. (© Pirkkalan kunta, Maankäyttö, ph 2006, © Mu-
seovirasto 2005) /47/

6.3 Kasvillisuus

Sikojoen vesistön alaosasta on tehty kasvillisuusselvitykset vuosina 1987
ja 2006. Pertti Rannan vuonna 1987 tekemän Pirkkalan Sikojoen kasvisto-
tutkimus ja hoitosuunnitelman tutkimusalue alkaa Sionkylästä Kes-
kisenojan ja Sikojoen yhtymäkohdan jälkeen ja ulottuu Katajistonlahdelle.
/3/ Marika Paakkisen 2006 tekemässä Pirkkalan Sikojoen kasvillisuussel-
vityksessä tutkimusalue oli sama kuin Rannan selvityksessä, mutta osa-
aluejako oli hieman erilainen ja uutena alueena oli Lentoasemantieltä
Sionkylään ulottuva jokiosuus ranta-alueineen /6/.
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Sikojoen vesistön alaosan kasvilajisto on monipuolinen. Vuonna 2006 ha-
vaittiin yhteensä yli 200 lajia. Kasvilajiston perusteella Sikojoen alaosan
vesiympäristö voidaan luokitella erittäin runsasravinteiseksi. Vuoden 2006
tutkimusalueella esiintyneistä ravinteisuuden indikaatiolajeista 50 % oli
runsasravinteisuuden suosijoita. Runsas- ja melko runsasravinteisten vesi-
en suosijoita oli 70 % ja niukkaravinteisuuden suosijoita vain 8 %. Ravin-
teisuudesta riippumattomien lajien osuudeksi todettiin 23 %. Indikaatiola-
jien osuudet eivät ole muuttuneet 1987 tehtyyn selvitykseen verrattuna, jo-
ten rehevyystaso on säilynyt suhteellisen samanlaisena. Merkittävin muu-
tos vuoteen 1987 verrattuna on mudanottokuoppien vähittäisen umpeen-
kasvun jatkuminen. Järviruo’on ja leveäosmankäämin kasvustot ovat pai-
koin vallanneet saramättäikköjen väliset alueet, jotka ennen olivat kellus-
lehtisten ja uposlehtisten kasvien sekä irtokellujien ja irtokeijujien kansoit-
tamia. Etenkin Sikojoen keskiosan lounaisrannan mudanottopaikka on
voimakkaasti umpeenkasvanut samoin kuin osa Sionkylän alueen mu-
danottokuopista. /3/, /6/

Isolammin, Vähälammien ja Katajistonlahden alueilta on molemmissa
kasvillisuusselvityksissä piirretty kasvillisuuskartat, joita vertailemalla on
vuoden 2006 selvityksessä havaittu joidenkin kasvillisuusvyöhykkeiden ja
–alueiden laajuuksissa tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi Isolammin
länsirannan metsittyminen oli edennyt ja rantaniitty kaventunut ja pohjois-
rannalla leveäosmankäämin kasvustot laajentuneet. Vähälammi 1:n alueel-
la lampea ympäröivät rantaniityt olivat kaventuneet ja järviruokokasvustot
laajentuneet. Vesialueen koko oli pysynyt suhteellisen muuttumattomana,
mutta umpeenkasvu oli edennyt lammen täyttymisen myötä. Sikojoen
suualueen molemmille puolille oli muodostunut kapeaosmankäämin kas-
vustot, joita ei aiemmassa selvityksessä ollut. Katajistonlahden kasvilli-
suus oli pysynyt muilta osin melko samanlaisena. /6/

Kesällä 2006 havaittiin Lentoasemantien länsipuolella heti Myllärinkos-
ken alapuolella kahta valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi luokiteltua la-
jia, vankkasaraa ja ojakaalia. Vankkasaraa esiintyi alueella myös vuoden
1987 selvityksessä. Sen sijaan aiemmassa selvityksessä havaittuja valta-
kunnallisesti silmälläpidettävää lietetatarta ja vaarantuneeksi luokiteltua
isovesirikkoa ei havaittu vuoden 2006 selvityksessä. /6/, /3/ Sekä lietetata-
rin että isovesirikon löytäminen vaatii sopivia olosuhteita, joten vaikka la-
jeja ei vuonna 2006 alueelta havaittu niitä voi joella vielä esiintyä.  Kuvas-
sa 12 on esitetty punaisilla renkailla harvinaisten kasvilajien likimääräiset
sijaintipaikat.

6.4 Linnusto

Sikojoen alueen linnustoa on tutkittu 1996 Kari Laamasen toimesta Pirk-
kalan Sikojoen alueen linnusto nimisellä selvityksellä. Selvitys on julkai-
sematon ja sen on teettänyt Pirkkalan ympäristöyhdistys ry. Selvityksen
tutkimusalue ulottui Katajistonlahdelta Kotojärvelle ja kattoi vesialueen li-
säksi lähivaluma-alueen. Katajistonlahden edustalla Pyhäjärvessä sijaitse-
vat Lehtisaari, Isosaari ja Multikari kuuluivat myös tutkimusalueeseen.
Selvityksessä on verrattu 1996 tehtyjä lintuhavaintoja vuosien 1986-1989
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vesilintulaskentoihin. /22/. Uudempia lintuhavaintoja on saatu asukas-
kyselyn tuloksena ja työryhmän jäseniltä. /26/

6.4.1 Linnustoselvitys vuodelta 1996

Vuoden 1996 linnustoselvityksen mukaan Kotojärven Pohjoispuolisella
Sikojoen alueella on tavattu 168 lintulajia. Säännöllisesti alueella pesiviä
lajeja on 78, joista vuonna 1996 havaittiin 71. Selvityksessä Sikojoen lin-
nuston suojeluarvoa on arvioitu pesimälinnuston, muutonaikaisen linnus-
ton ja pesimäaikaisen ravintoalueen näkökulmasta. /22/

Linnustoselvityksessä tutkimusalue on jaettu 11 avainbiotooppiin. Näistä
Isolammin pohjoispuolelle sijoittuvat neljä biotooppia on arvioitu linnus-
ton kannalta arvokkaimmiksi. Vähälammien ja Sikoluhdan alueen kos-
teikkoalueella ovat pesineet vesilinnuista muun muassa luhtahuitti, la-
pasorsa ja liejukana sekä yölaulajista satakieli, pensassirkkalintu, luhta-
kerttunen ja viitakerttunen. Vanhan kirkon lähipelloilla on havaittu lu-
kuisien pikkulintujen lisäksi jokavuotisena muuttovieraana kapustarinta ja
vuonna 1996 erittäin harvinainen tunturikiuru. Kuikanluhdan ruovikko- ja
rantaniittyalueella ovat pesineet muun muassa ruskosuohaukka ja suopöl-
lö. Muuttoaikana alueella ovat levähtäneet heinäkurppa, jänkäkurppa ja
heinätavi. Katajistonlahden edustalla sijaitsevien Iso- ja Lehtisaarten se-
kametsissä ovat pesineet uhanalaiset nuolihaukka ja tuulihaukka. Saarten
lähellä olevat luodot ja vesialueet ovat hyviä muutonaikaisia levähdys- ja
ravintoalueita monille lajeille. Vuonna 1996 alueella havaittuja lajeja ovat
risti- ja harmaasorsa, mustakurkku-uikku, härkälintu, merimetso ja kari-
kukko. /22/

Linnustoselvityksen mukaan Pyhäjärven saaret, Katajistonlahti ja Kuikan-
luhta olivat vuonna 1996 muutonaikaisina ravintoalueina valtakunnallises-
ti arvokkaita lintualueita. Vähälammien ja Sikoluhdan aluetta voitiin pitää
maakunnallisesti arvokkaana alueena ja loppua tutkimusaluetta paikalli-
sesti merkittävänä lintualueena. Selvityksen mukaan maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti arvokkaat lintualueet on merkitty kuvaan 12 vihreällä.
/22/ Kuvan 12 lintualuerajaukset eivät esiinny laajemmissa virallisissa sel-
vityksissä vaan aluerajaus perustuu vuoden 1996 julkaisemattomaan lin-
nustokartoitukseen.

6.4.2 Lintuhavaintoja

2000-luvulla Sionkylän alueella tehtyjen lintuhavaintojen perusteella Siko-
joki on edelleen tärkeä levähdys- ruokailu- ja pesimäalue monille vesi- ja
rantalintulajeille. Jokakeväisiä lajeja Sikojoella ovat sinisorsa, telkkä, tavi,
haapana, isokoskelo, nokikana, laulujoutsen, kanadanhanhi ja rantasipi.
Kurjet ja töyhtöhyypät muuttavat joka kevät Sikojoen kautta pohjoiseen.
Joinain keväinä havaittuja lajeja ovat uivelo, lapasorsa, punasotka, tuk-
kasotka, kaulushaikara ja metsäviklo, sinisuohaukka ja viirupöllö. Yhtenä
syksynä alueella on havaittu muuttohaukka. Vuosittain joella pesivät
muun muassa sinisorsa, telkkä, nokikana, pajusirkku ja ruokokerttunen.
Jokea käyttävät kesäisin säännöllisesti ruokailualueena muun muassa rus-
kosuohaukka, kalatiira, kalalokki, naurulokki, harmaalokki ja harmaa-



Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

38

haikara. Sikojoen rannoilla säännöllisesti ruokailevia lajeja ovat olleet
muun muassa varpunen, kottarainen, kuovi, fasaani, sepelkyyhky ja västä-
räkki. Satunnaisia ruokailijoita ovat olleet ruisrääkkä, töyhtöhyyppä, kel-
tavästäräkki, tikli, pensastasku ja punavarpunen. Rantametsien lajeja ovat
muun muassa käpytikka, varis, harakka, peippo, pajulintu, rastaat ja tiai-
set.  /64/

Keväällä 2006 tehdyn asukaskyselyn vastausten mukaan Sikojoen alueella
havaittuja lajeja ovat edellä mainittujen lisäksi kalasääksi, suopöllö, mus-
takurkku-uikku, silkkiuikku, taivaanvuohi, alli, luhtahuitti, satakieli ja
pyy. /26/

Lintuharrastaja Pasi Nevalainen on tarkkaillut Pirkkalan linnustoa kesä-
kuussa 2006 kahtena yönä. Hän kirjoitti Pirkkalainen –lehdessä 16.8.2006
havaitsemistaan yölaulajista. Havaittuja lajeja Sikojoen alueella olivat luh-
takerttunen, ruokokerttunen, ruisrääkkä, satakieli, rytikerttunen ja kau-
lushaikara. /34/

Sikojoen linnustossa on monia valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Muut-
tohaukka on Suomessa erittäin uhanalainen laji ja naurulokki vaarantunut.
Kaulushaikara, ruskosuohaukka, sinisuohaukka, ruisrääkkä, tuulihaukka,
sääksi, varpunen, pensastasku ja kottarainen ovat valtakunnallisesti silmäl-
läpidettäviä lajeja. Pirkanmaalla silmälläpidettäviä lintulajeja ovat tai-
vaanvuohi, keltavästäräkki ja kuovi. /64/
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KUVA 12 Vihreällä rajauksella Pirkkalan Sikojoen alueen linnusto -selvityksen (julkai-
sematon) mukaiset valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat lintualu-
eet /22/. Punaisilla renkailla on merkitty valtakunnallisesti silmälläpidettä-
viksi luokiteltujen kasvilajien sijaintipaikat /3/, /6/ (© Maanmittauslaitos lupa
nro 7/MYY/07, /2/)

6.5 Kalat

Sikojoen vesistöön on vuosittain tehty kalaistutuksia vuodesta 1989 alkaen
ja sitä ennen satunnaisesti. Istutuksia on tehty Isolammiin, Keskinenjär-
veen, Koivistonjärveen, Pulkajärveen ja Ylinenjärveen. Istutuskaloja ovat
olleet kuha, karppi, planktonsiika, vaellussiika, peledsiika, puronieriä, an-
kerias, harjus, kirjolohi ja järvisiika. Pääosan istutuksista on rahoittanut
Sikoisten kalastuskunta lukuun ottamatta muutamia Pyhäjärven velvoiteis-
tutuksia. Eniten istutuksia on vuosina 1989-2005 tehty Ylinenjärveen (30),
Pulkajärveen (29), Keskinenjärveen (26) sekä Keskisenjärveen (16). /16/

Pulkajärven luonnolliseen kalakantaan kuuluvat hauki, kiiski, ahven ja
made. Muualla vesistössä on luonnostaan muun muassa ahventa, haukea,
särkeä, kiiskeä ja pasuria. Vesistössä on tavattu myös purotaimenta, mutta
sen alkuperä on tuntematon. /33/

Vesistön yläjuoksulla esiintyy kotimaista rapua. Alajuoksulla Pyhäjärvestä
levinnyt täplärapu on syrjäyttänyt sen. /33/

     valtakunnallisesti arvokas muutonaikainen
ravintoalue
     maakunnallisesti arvokas pesimäalue

     Valtakunnallisesti silmälläpidettävän kas-
vilajin sijaintipaikka



Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

40

6.6 Nisäkkäät

Sikojoen alueella asukaskyselyn ja työryhmän jäsenten mukaan havaittuja
nisäkkäitä ovat muun muassa saukko, hilleri, kärppä, minkki, lumikko, ve-
simyyrä, kettu, metsäjänis, rusakko, liito-orava, pohjanlepakko, vesisiippa,
hirvi, ilves ja metsäkauris. /26/

7 SUUNNITELMA-ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA KÄYTTÖ-
MUODOT

7.1 Kaavoitus

Pirkanmaan 1. maakuntakaava vahvistettiin 29.3.2007. Maakuntakaava on
yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-
alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-
teet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.
Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta aluei-
den käyttöä koskevaa suunnittelua. Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa Si-
kojoen alueen kaavamerkintänä on SL. Merkinnällä osoitetaan luonnonsuo-
jelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita.

Sikojoen alajuoksu on Sionkylän kohdalta Katajistonlahdelle merkitty lää-
ninhallituksen 10.3.1993 vahvistamassa rantojenkäytön osayleiskaavassa
SL-merkinnällä. Merkintä tarkoittaa, että alue on tarkoitettu suojeltavaksi
luonnonsuojelulain nojalla. Katajistonlahden edustan Isosaarella ja Lehti-
saarella on suojelukohteita ja saaret on kaavoitettu virkistysalueeksi. Li-
säksi saarille suositellaan laadittavaksi rantakaava. Muilta osin rantojen-
käytön osayleiskaavaan kuuluvat ranta-alueet on pääosin merkitty maa- ja
metsätalousvaltaisiksi alueiksi (kaavamerkintä M). Anian rantatien poh-
joispuoliset peltoalueet on merkitty maa- ja metsätalousalueiksi, joilla
ympäristö säilytetään (kaavamerkintä MT/s). Tämä tarkoittaa, että alueelle
saa rakentaa rakennuksia maatilatalouden tarpeisiin, ja että ne on sopeutet-
tava maisemaan. Rantojenkäytön osayleiskaava Sikojoen pohjoisosasta on
kuvassa 13. /28/
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KUVA 13 Osa Pirkkalan rantojenkäytön osayleiskaavasta /28/

Sikojoen alueella on osittain voimassa vahvistamaton yleiskaava vuodelta
1996. Luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi tarkoitettu alue (yleiskaa-
vassa SL-1) jatkuu Sionkylän kohdalta yläjuoksulle päin aina Kotojärven
luusuaan asti. Sikojoen valuma-alueesta suurin osa on yleiskaavassa kaa-
voitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Vesistön rannoilla on
jonkin verran pientalovaltaista asuinaluetta, joka on varattu kylämäiselle
asutukselle (kaavamerkintä AP-1). /45/

Pirkkalaan on valmisteilla uusi yleiskaava, jonka 5.6.2006 päivätty luon-
nos on ollut nähtävillä 21.6.-17.8.2006 välisenä aikana. Yleiskaavan 2020
Pirkkalan kunnan asettamiin tavoitteisiin kuuluu luonnonvarojen säästä-
minen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Arvokkaat luontoalu-
eet pyritään kaavoituksella ottamaan osaksi kunnan viherverkkoa. Yleis-
kaavaluonnoksessa Sikojoen alue, Pulkajärven vanhojen metsien alue ja
Leppäperkiön alue on merkitty suojelualueiksi. Sionkylän kohdalta ala-
juoksulle päin Sikojoen lounaispuoli on merkitty suunnittelutarvealueeksi.
Lentoasemantien ja valtatie 3:n alue on kaavoitettu työpaikka-alueeksi.
1996 vahvistetun yleiskaavan tavoin suuri osa vesistön valuma-alueesta on
uudessakin kaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. /47/ Kuvassa 14
on yleiskaava 2020:n luonnos Sikojoen käyttö- ja hoitosuunnitelman alu-
eella /46/. Yleiskaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville kevään 2008 aika-
na.
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KUVA 14 Osa uuden yleiskaavan luonnoksesta 5.6.2006. Vaaleansiniset alueet ovat
suojelualueiksi tarkoitettuja, lilat ovat työpaikka-alueita ja vaaleanpunerta-
vat pientalovaltaista asuinaluetta. Tyhjät alueet kuuluvat rantojenkäytön
osayleiskaavaan. /46/

7.2 Luonnonsuojelualueet

Suunnitelma-alueella on yksi luonnonsuojelualue. Koivistonjärven itäpuo-
lella, Pirkkalan kunnan Tanilan kylässä sijaitseva 11,5 ha määräala Lep-
päperko -nimisestä tilasta RN:o 1:25 on rauhoitettu luonnonsuojelualueek-
si vuonna 2001. Alueen omistaa Pirkkalan kunta. /73/

7.3 Maankäyttö valuma-alueella

Sikojoen vesistöalueen maankäyttötietoja on saatu ympäristöhallinnon
Hertta-tietokannan osiosta vesistökuormitusarviot. Tiedot perustuvat vuo-
na 2000 valmistuneeseen 25 metrin Slices –maankäyttöaineistoon sekä
Maankäyttö- ja puustotulkinta-aineistoon (ns. Slam3). /25/

Sikojoen vesistöalueen pinta-ala on paikkatietoaineiston ja vesistöaluekir-
jan mukaan 31,35 km2. Järvien osuus vesistöalueesta on 2,14 % ja soiden
osuus 7,17 %. Pinta-alallisesti merkittävimpiä ulkoisen kuormituksen läh-
teitä ovat Hertan aineistojen perusteella luokittelemattomat metsätalouden
maat (noin 71 % vesistöalueesta), pellot (noin 12 %), käytöstä poistuneet
maatalousmaat (noin 5,5 %) ja erillispientalojen alueet (noin 4 %). Haja-
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asutuksen määrä vesistöalueella oli vuoden 2000 tietojen perusteella 680
asuntoa, joista 553 oli vakituisia asuntoja ja 127 loma-asuntoja.

Maankäyttö varsinkin vesistöalueen pohjois- ja koillisosissa on 2000-
luvun aikana voimakkaasti muuttunut muun muassa golfkentän rakentami-
sen ja teollisuusalueen laajenemisen myötä. Vuonna 2006 alkanut Tampe-
reen läntisen kehätien muuttaminen nelikaistaiseksi moottoritieksi vaikut-
taa myös omalta osaltaan valuma-alueen luonteeseen. Pirkkalan kunta on
vuonna 2005 yhteistyössä ilmailulaitoksen ja muiden toimijoiden kanssa
käynnistänyt lentokentän alueen kehittämishankkeen nimeltä Pirkkala
CLX. Sen tavoitteena on kehittää lento- ja maantieliikenteen melualueelle
Tampereen kaupunkiseudun merkittävin työpaikka-alue. /47/

7.4 Vesistön käyttömuodot

Asutuksen myötä vesistöön kohdistuu virkistyskäyttötarpeita. Sikojoen
vesistöä käytetään monipuolisesti muun muassa uimiseen, kalastukseen,
veneilyyn, melontaan, retkeilyyn ja metsästykseen sekä talvella hiihtoon,
pilkkimiseen ja moottorikelkkailuun.

7.4.1 Uinti

Suunnitelma-alueella ei ole yleisiä uimarantoja vaan vesistöä käyttävät
uimiseen pääasiassa ranta-asukkaat. Vesistön alueella on muutamia yhteis-
rantoja, joita on kunnostettu uimiskäyttöön sopiviksi.

7.4.2 Kalastus

Sikojoen vesistöalueella toimii Sikoisten kalastuskunta. Sen hallinnassa on
216,20 ha vesipinta-alaa /15/. Kalastuksessa on noudatettava kalastuslain
(286/1982) ja kalastusasetuksen (1116/1982) säädöksiä. Onkiminen ja
pilkkiminen on sallittua jokamiehenoikeuksien nojalla. Muukin kalastus
on sallittua koko Sikojoen alueella, kunhan asianmukaiset kalastusluvat
ovat kunnossa. Kalastuslupia myydään Wellingin puutarhalla /33/.

Keväällä 2006 suoritetun asukaskyselyn perusteella kalastus oli vesistön
kolmanneksi suosituin virkistyskäyttömuoto soutelun ja kasteluvedenoton
jälkeen. 36 % kyselyyn vastanneista rantojen tai vesialueen omistajista
kertoi harrastavansa kalastusta Sikojoen alueella. /26/

7.4.3 Metsästys

Metsästäminen on sallittua Sikojoen alueella metsästysaikana maanomis-
tajan luvalla ja vähintään 150 metrin päässä asutuksesta. Metsästyksessä
on noudatettava metsästyslakia (615/1993) ja –asetusta (666/1993). Siko-
joella on metsästetty pääasiassa vesilintuja ja pyydetty pienpetoja.
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7.4.4 Vesillä ja jäällä liikkuminen

Sikojoen vesistö tarjoaa hyvät mahdollisuudet vesillä liikkumiseen, ja suu-
ri osa ranta-asukkaista hyödyntääkin tätä virkistyskäyttömuotoa. Liikku-
minen soutuveneellä, kanootilla ja moottoriveneellä on Sikojoella yleistä.
Soutelu oli asukaskyselyn perusteella vesistön suosituin käyttömuoto yh-
dessä kasteluveden oton kanssa. /26/

Talvella vesistöä käytetään hiihtämiseen, luisteluun ja moottorikelkkai-
luun. Osa joen varrella asuvista Kirkonkylän koulun oppilaista kulkee tal-
viset koulumatkansa jäätä pitkin.

7.4.5 Retkeily

Sikojoen vesistön ranta-alueilla on monipuolisia retkeily- ja ulkoilumaas-
toja. Leveen ympäri on rakennettu luontopolku ja vesistöalueen eteläosien
metsäjärvien rannoilla on ulkoilureittejä. Kaitajärven rannassa on laavu ja
tulentekopaikka. Uudessa yleiskaavaluonnoksessa Sikojoen ranta-alueita
on pyritty liittämään entistä tiiviimmin Pirkkalan muihin ulkoilureitteihin
ja virkistysalueisiin /47/.

Lintuharrastajat hyödyntävät Sikojoen alajuoksua retkikohteenaan erityi-
sesti keväisin. Anian Rantatien läheisyydessä jokivarsi ja sen länsipuolei-
set laajat peltoalueet keräävät runsaasti muuttolintuja ja myös lintuharvi-
naisuuksia on tavattu. Lintuharrastusta rajoittaa sopivien pysähdyspaikko-
jen vähäisyys ja lintutornin puute.

7.5 Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2008. Ympä-
ristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä kunnan
ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia kansa-
laisia ja viranomaisia koskevia määräyksiä, joiden tavoitteena on ehkäistä
ympäristön pilaantumista. Vesiensuojeluun liittyvät ympäristönsuojelu-
määräykset koskevat jätevesien käsittelyä vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen ulkopuolella, jätevesien johtamista rantavyöhykkeellä, mattojen ja
muiden tekstiilien pesua, ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vas-
taavien laitteiden pesua ja huoltoa sekä lumen vastaanottopaikkojen sijoit-
tamista ja käyttöä. Määräyksissä tarkoitetaan rantavyöhykkeellä jokeen,
järveen, lampeen tai vastaavaan vesistöön rajoittuvaa maa-aluetta, joka
ulottuu 150 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantavii-
vasta. /48/

Vesihuoltolaitoksen ulkopuolisen kiinteistön jätevesijärjestelmän tulee
täyttää ympäristönsuojelulain nojalla annetun asetuksen (Valtioneuvoston
asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla 542/2003) puhdistusvaatimukset /51/. Puhdistettuja
jätevesiä ei saa ympäristönsuojelumääräysten mukaan johtaa suoraan ve-
sistöön ja jätevesien imeytys- ja kokoomaputkistot on sijoitettava puoli
metriä vuotuista ylivesitasoa korkeammalle. Mattojen ja muiden tekstiilien
pesu vesistössä on kiellettyä. Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laittei-
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den pesussa syntyviä jätevesiä ei saa  määräysten mukaan missään olosuh-
teissa johtaa puhdistamattomina suoraan vesistöön. Lumen vastaanotto-
paikkojen sulamisvedet tulee selkeyttää ennen niiden johtamista ojaan tai
vesistöön. /48/

8 MAANKÄYTÖN VAIKUTUS SIKOJOEN VESISTÖALUEELLA

8.1 Maatalous

Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistuksen tehostumisen myötä
maatalous on noussut suhteellisesti merkittävimmäksi vesistöjen kuormit-
tajaksi Suomessa. Vuonna 2004 ihmistoiminnan aiheuttamasta vesistöjen
kokonaisfosforikuormituksesta maataloudesta oli peräisin noin 60 % ja
typpikuormituksesta noin 50 %. Maataloudeksi lasketaan yleisesti pelto-
viljely ja karjatalous. Maatalous vaikuttaa vesistöihin lisäämällä valuma-
alueelta tulevia ravinne- ja kiintoainehuuhtoumia. /58/

8.1.1 Peltoviljely

Peltoviljelyn vesistökuormitus koostuu monesta tekijästä. Kuormituksen
määrään vaikuttavat muun muassa peltojen osuus valuma-alueesta, valu-
ma-alueen maalaji, maanpinnan kaltevuus, sääolot, vuodenajat, pellon
käyttö, lannoitus ja viljelytekniikka. Monien vaikuttavien tekijöiden vuok-
si peltojen vesistövaikutukset voivat vaihdella paljon samankin vesistön
valuma-alueella. Ravinteet ja kiintoaine kulkeutuvat vesistöön eroosion
mukana ja maakerrosten läpi suotautumalla. Eroosion vaikutukset ovat
voimakkaimpia silttipitoisilla, kaltevilla rantapelloilla suurten valumien
aikaan. Peltoviljelyn ravinnekuormitus aiheutuu pääosin pelloilla käytettä-
vistä lannoitteista, joista osa huuhtoutuu valuma- ja suotovesien mukana
vesistöihin. Fosforikuormitus vaihtelee 54-250 kg/(km2 a) ja typpikuormi-
tus 800-2200 kg/(km2 a) välillä. /29/

EU:n myötä Suomen maatalouden vesiensuojeluun on tullut huomattavia
muutoksia muun muassa ympäristötukijärjestelmän käyttöönoton ansiosta.
Maatalouden ympäristötuki jakautuu kaikille viljelijöille tarkoitettuun pe-
rustukeen ja tehokkaampia ympäristönsuojelu- ja hoitotoimia edellyttäviin
erikoistukiin. Erityistukea voi saada suojavyöhykkeiden perustamiseen ja
hoitoon, monivaikutteisen kosteikon hoitoon, pohjavesialueiden peltovilje-
lyyn, luonnonmukaiseen tuotantoon, lannankäytön tehostamiseen, perin-
nebiotooppien hoitoon, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
miseen, alkuperäisrotujen kasvattamiseen sekä alkuperäiskasvien vilje-
lyyn. /31/

Sikojoen valuma-alueella oli Hertta-aineiston mukaan vuonna 2000 pelto-
ja 372 hehtaaria, mikä on 11,86 % koko valuma-alueesta. Monivuotisia
nurmia ja niittyjä oli 25 hehtaaria. /25/



Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

46

8.1.2 Karjatalous

Karjatalouden vesistökuormitus koostuu lannan ja virtsan varastoinnista,
käsittelystä ja hyödyntämisestä. Maitohuoneiden jätevedet sekä säilörehun
valmistuksessa syntyvä puristeneste voivat myös aiheuttaa kuormitusta.
Lantaloiden kuormitus on useimmiten pistemäistä, toisin kuin esimerkiksi
peltoviljelyn kuormitus, joka on tyypillisesti hajakuormitusta. Karjatalou-
den kuormituksen on vesiensuojelusuunnitelmissa arvioitu nautayksikköä
kohti olevan noin 0,5-1 kg/a fosforia ja typen osalta noin 2,5-5 kg/a.
Kuormituksen alentamiskeinoja lannan varastoinnissa ja käsittelyssä ovat
tiiviit lantalat, 12 kuukauden varastointitilavuus ja lannan levitys sulaan
maahan kasvukauden alussa. /29/ Karjanlannan käyttämisestä lannoitteena
säädetään valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nit-
raattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000). Jatkossa tästä asetukses-
ta käytetään nimitystä nitraattiasetus.

Sikojoen valuma-alueella on jonkin verran hevostalleja. Hevostalous on
viime vuosina lisääntynyt niin Pirkkalassa kuin muuallakin Suomessa he-
vosharrastuksen yleistyessä. Ympäristöministeriö on antanut 4.11.2003
hevostallien ympäristönsuojeluohjeet, joissa on käsitelty muun muassa he-
vostallien pitoon liittyvää lainsäädäntöä, tallin sijoitusta, lannan varastoin-
tia ja hyödyntämistä, tallien jätevesiä ja jätehuoltoa sekä hevosten ulkoilu-
alueiden sijoittamista. Hevostalouden ympäristövaikutuksia on tutkittu
melko vähän, eikä sen osuutta ole eritelty useimmissa maatalouden kuor-
mitusselvityksissä. Hevostalouden ympäristökuormitus voi kuitenkin pai-
kallisesti olla huomattavaa, mikäli talliyrittäjillä on hevosmäärään ja toi-
mintaan suhteutettuna käytössään liian pienet maa-alueet. Hevostaloudes-
sa kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ovat lannan varastointi ja hoitamatto-
mat kasvipeitteettömät ulkotarhat. Ympäristösäännöksiä noudattamalla ja
luontoa kunnioittavalla tavalla toteutettu hevostalous on maaseutuelinkei-
non elinvoimaisuuden kannalta tärkeä maatalouden muoto. /54/

Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu valvoo niin sanotun nitraattiasetuk-
sen 931/2000 noudattamista. Lantaloissa tulee olla vesitiiviit lanta- ja virt-
savarastot, sekä lantakourut. Lantalaan on mahduttava vuoden aikana ker-
tynyt lanta lukuun ottamatta laidunnusaikaa. Lannan varastointitilavuudes-
ta poikkeaminen edellyttää valvontailmoituksen tekemistä ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle, joka voi antaa asiasta tarvittavia ympäristönsuojelulain
mukaisia määräyksiä. Lantaa ei saa levittää routaantuneeseen, lumipeittei-
seen tai veden kyllästämään maahan. Lannan levitys on pääsääntöisesti
kiellettyä 15.10.-15.4. välisenä aikana ja typpilannoituksen suojaetäisyys
vesistöstä on 5. Lannan patterointi sallitaan vain poikkeustapauksissa, ja
siitä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. /53/

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike ylläpitää Matilda-
tietopalvelua, jossa julkaistaan Tiken tekemiä maatalous- ja elintarvi-
kealan tilastoja. Matildassa julkaistun Pirkanmaan TE-keskuksen tekemän
selvityksen mukaan Pirkkalassa oli vuonna 2006 yhteensä 37 maatilaa,
joista kuusi oli keskittynyt pääasiassa lypsykarjatalouteen, viisi hevosta-
louteen, 15 viljanviljelyyn ja kahdeksan muuhun kasvintuotantoon. Kol-
men tilan tuotantosuuntaa ei ole määritelty. Tilaston luokitteluperusteena
on ollut maatilan tuotantosuunta, jolla tarkoitetaan taloudellisesti merkit-



Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

47

tävintä maatalouden tuotantosuuntaa. Tilastosta ei käy ilmi kuinka suuri
osa tiloista sijaitsee Sikojoen vesistöalueella. /55/

8.2 Metsätalous

Metsätaloudessa luonnonhuuhtouman ylittävää kuormitusta aiheuttavat
metsien ojitus, lannoitus sekä avohakkuut ja niiden jälkeinen maanpinnan
käsittely. Metsätalouden vesistövaikutukset ovat voimakkaimpia vesistön
latvaosissa ja pienissä lammissa, joiden valuma-alue on metsäinen ja muu
kuormitus vähäistä. Metsien kuormitusarvot lähestyvät luonnonhuuh-
toumaa 5-10 vuoden kuluttua metsätaloustoimenpiteistä. Viitenä toimenpi-
teitä seuraavana vuotena talousmetsän vuosittainen fosforikuormitus on
ollut tutkimusten mukaan luokkaa 1-105 kg/km2 ja vuosittainen typpi-
kuormitus 40-770 kg/km2. Turvemaiden ojituksen vesistövaikutukset ovat
voimakkaampia ja pitkäkestoisempia kuin moreenimaiden. /29/ Metsäta-
loustoimenpiteiden vesistövaikutusten vähentämiseksi vesistön ja hakkuun
väliin tulisi jättää riittävän leveä suojavyöhyke. Metsähallituksen seuranto-
jen mukaan suojavyöhykkeiden leveys on ollut keskimäärin noin 20 m.

Sikojoen alueella oli Hertta-tietojärjestelmän mukaan vuonna 2000 22,22
km2 luokittelemattomia metsätalouden maita ja 1,74 km2 käytöstä poistu-
neita maatalousmaita. Yhteensä metsäksi luokiteltavaa pinta-alaa oli 78 %
valuma-alueesta. /25/ Metsiin kohdistuvista toimista ei ole ollut käytettä-
vissä tietoja.

8.3 Mudan- ja maa-aineksenotto sekä ruoppaukset

Mutaa on nostettu Sikojoen pohjoisosan jokivarresta 1800-luvulta aina
1950-luvulle asti pelloille maanparannusaineeksi. Ainakin sotien jälkeen
mudanotto on ollut tärkeä työllistämismuoto /33/. Mudannoston tarkkaa
alkamis- tai loppumisajankohtaa ei tiedetä, mutta viimeisimmät karttamer-
kinnät mutakuopista ovat 1950-luvulla kartoitetussa, vuonna 1961 julkais-
tussa peruskartassa /3/.

Sikoluhdan ojitus on muuttanut aluetta merkittävästi. Ojituksen ajankoh-
dasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta Pertti Rannan selvityksen mukaan se on
todennäköisesti tapahtunut 1960-luvun alussa /36/.

Nykyisin ruoppausta vesistön rannoilla on tehty lähinnä virkistyskäytön
parantamiseksi. Ruoppaustoimia on tehty yksittäisesti monessa eri paikas-
sa. Erityisesti Sikojoen alajuoksulla ja Isolammilla on kaivettu veneväyliä
kasvillisuuden läpi rantaan ja laitureiden alueita on syvennetty ruoppaa-
malla.

8.4 Haja-asutus

Haja-asutuksen vesistökuormituksella tarkoitetaan viemäriverkoston ja
yleisten asumajätevedenpuhdistamojen ulkopuolella olevan asutuksen ai-
heuttamaa kuormitusta. Haja- ja vapaa-ajanasutuksen jätevesikuormitus
voi paikoitellen vaikuttaa merkittävästi vesistöjen tilaan, koska niiden jä-
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tevesien fosforikuormitus on selvästi suurempi kuin viemäriverkostoon
liittyneen asutuksen. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 103 §:n mukaan ha-
ja-asutusalueella syntyvät jätevedet on puhdistettava siten, että niistä ei ai-
heudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa /50/.

Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitos-
ten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) on määritetty
yhden asukkaan käsittelemättömien jätevesien biologiseksi hapenkulutuk-
seksi (BOD7) 50 g/d, fosforikuormitukseksi 2,2 g/d ja typpikuormitukseksi
14 g/d /51/. Kiinteistöjen yhteydessä oleva kolmiosainen saostussäiliö
poistaa enintään 10-20 % jätevesien fosforista ja typestä ja parhaimmillaan
70 % kiintoaineesta /29/. Haja-asutuksen jätevesiasetuksen 4 §:n mukaan
talousjätevesistä ympäristöön joutuvaa kuormitusta on vähennettävä or-
gaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta
vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % käsittelemättömän
jäteveden kuormitukseen verrattuna. 1.1.2004 jälkeen rakennettujen jäte-
vesijärjestelmien tulee täyttää asetuksen vaatimukset. Vanhojen jätevesi-
järjestelmien kohdalla noudatetaan taulukossa 10 esitettyjä siirtymäaikoja.
/51/

TAULUKKO 10 Ennen vuotta 2004 rakennettujen jätevesijärjestelmien siirtymäajat
asetuksen 542/2003 edellyttämien puhdistusvaatimusten täyttämiseen.
/51/

Aika Toimenpide
1.1.2006 Kiinteistöllä on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä sekä

sen käyttö- ja huolto-ohje jos kiinteistöllä on vesikäymälä
1.1.2008 Kiinteistöllä on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä sekä

sen käyttö- ja huolto-ohje kaikilla kiinteistöillä, joissa
syntyy talousjätevesiä

1.1.2014 Jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistusvaatimukset
lukuun ottamatta tapauskohtaisesti voimassa olevia poik-
keuksia

Alueellinen ympäristökeskus voi harkinnanvaraisesti myöntää yksittäisen
kiinteistön omistajalle tai haltijalle vesihuoltoavustusta kiinteistön liitämi-
seksi vesijohtoverkostoon, kiinteistön omaan vedenhankintaan tai jäteve-
sien käsittelyyn ja poisjohtamiseen. Avustettavan kiinteistön on oltava py-
syvässä asumiskäytössä tai siihen vesihuoltotarpeiltaan rinnastettavassa
elinkeinotoiminnassa. Avustus voi olla enintään 30 % hyväksyttävistä kus-
tannuksista. /52/

Sikojoen vesistön rannoilla on jonkin verran ympärivuotista asutusta ja
loma-asuntoja. Pääosin asutus on keskittynyt Ylinenjärven ja Keskinenjär-
ven koillisrannoille, Isolammin rannoille ja Sikojoen alajuoksun jokivar-
teen. Suurin osa asutuksesta ei kuulu kunnallisen jätevesihuollon piiriin.
Kuvassa 13 on esitettynä nykyinen vesihuoltoverkko Sikojoen alueella.
Yleiskaava 2020 luonnoksen mukaan Vähä-Vaittin ja mahdollisesti lento-
aseman alueelle tullaan rakentamaan runkovesijohto /47/. Vesijohtotöiden
yhteydessä alue tulisi liittää myös viemäriverkostoon. Viemäröinnin laa-
jentaminen pienentäisi haja-asutusalueelta vesistöön kohdistuvaa kuormi-
tusta ja vähentäisi tarvetta kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien raken-
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tamiseen. Esimerkiksi Sikojoen alueen pohjoisosassa sijaitsevan Färmin-
tien alueen asukkaat kannattavat asukaskyselyn perusteella alueen liittä-
mistä viemäriverkostoon /26/. Liittyminen olisi suhteellisen helppoa, kos-
ka nykyinen viemäri ulottuu Kirkonkylän koululle. Vaihtoehtona kunnalli-
seen vesijohtoverkkoon liittymiselle ja kiinteistökohtaisten jätevesijärjes-
telmien rakentamiselle on yhteisen kyläpuhdistamon rakentaminen. Siko-
joen alueen vesiosuuskunnat ovat tekemässä jätevesihuoltoselvitystä, jolla
kartoitetaan jätevesien yhteiskäsittelyn mahdollisuutta.

KUVA 15 Vesijohto- ja viemäriverkosto Sikojoen valuma-alueella yleiskaavaluonnok-
sen liitteen 2 mukaan. Vesijohdot on merkitty sinisellä ja viemärit punaisella
viivalla. (© Pirkkalan kunta, Maankäyttö, ph 2006) /47/

8.5 Lentokenttä

Lentoaseman vesistökuormitus muodostuu pääasiassa liukkaudentorjun-
taan käytettävistä kalium- ja natriumasetaatista sekä ureasta ja koneiden
pesuun ja jäänestoon käytettävästä glykolista. Liukkaudentorjunnassa on
1990-luvun lopulta lähtien enenevässä määrin korvattu ureaa asetaateilla,
koska niiden vesistövaikutukset ovat pienemmät. /9/

Lentoaseman vesistövaikutuksia on seurattu velvoitetarkkailulla vuodesta
1987 alkaen. Velvoitetarkkailun vedenlaatutulokset raportoidaan vuosit-
tain tarkkailua valvovalle Pirkanmaan ympäristökeskukselle ja kalastovai-
kutukset raportoidaan joka toinen vuosi. Tarkkailua on hoitanut Kokemä-
enjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Tampere-Pirkkalan lentoaseman
toimeksiannosta. /9/ Lentoaseman vaikutuksia Sikojoen vedenlaatuun on
käsitelty kohdassa 5.3.

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 3.9.2007 antamallaan päätöksellä
nro 36/2007/2 myöntänyt ympäristöluvan Tampere-Pirkkalan lentoasemal-
le. Ympäristölupapäätös korvaa vesilain mukaisen päätöksen Ilmailulai-
toksen Tampere-Pirkkalan lentoaseman valumavesien johtamiseen Juoksi-
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janojaan, Sikojokeen ja Toritunojaan. Ympäristöluvassa on asetettu 50
%:n talteenottovaatimus jäänestoaineena käytetylle propyleeniglykolille ja
määräys liukkaudentorjunta-aineiden käytölle. Luvan määräysten mukaan
kuormitus vesiin ei tulisi kasvamaan. /71/

8.6 Golfkenttä

Golfkentän vaikutuksia vesistöön ovat muun muassa pintavalunnan lisään-
tyminen kasvillisuuden vähentyessä ja kastelun lisääntyessä, kentän lan-
noitus, valuma-alueen maasto-olosuhteiden muuttuminen sekä kasteluve-
denoton vaikutus alueen hydrologisiin ominaisuuksiin. Golfkenttien ym-
päristövaikutuksia voidaan vähentää periaatteessa samoilla menetelmillä
kuin peltoviljelyn vaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi suojavyöhykkeiden
ja –kaistojen perustaminen vesistöjen rannoille, lannoituksen optimointi ja
kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentaminen.

Vuosina 2004-2006 Koivistonjärven itä- ja kaakkoispuoliselle valuma-
alueelle on rakennettu Golf Pirkkala Oy:n omistama 18-reikäinen golf-
kenttä. Golfkentän pinta-ala on Pirkanmaan ympäristökeskuksen tietojen
mukaan 13 % Koivistonjärven valuma-alueesta. Kentän rakennusaikana
Koivistonjärvessä havaittiin korkeita ravinne- ja kiintoainepitoisuuksia ja
voimakasta savisamennusta. Nämä vaikutukset käyvät ilmi vuoden 2005
vedenlaatuselvityksestä /8/.

Koivistonjärvestä johdetaan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myön-
tämän luvan mukaisesti vettä golfkentän kasteluvedeksi kastelukaudella
enintään 200 m3/vrk. Kasteluveden ottoaika on enintään 150 vuorokautta
vuodessa 1.5. – 30.9. välisenä aikana. Vedenoton lupaehtojen mukaan ve-
denotto on lopetettava välittömästi, mikäli järven lasku-uoman virtaama
laskee tasolle 5 l/s tai sen alle. Golf Pirkkala Oy:n on seurattava vedenot-
tomääriä, Koivistonjärven vedenkorkeuksia sekä lasku-uoman vedenlaatua
ja virtaamaa. Tarkkailujen lisäksi kentän omistajan on maksettava vuosit-
tain kalatalousmaksua Koivistonjärven ja sen lasku-uoman kala- ja rapu-
kannoille aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. /5/

Golfkentän kasteluun Koivistonjärvestä otettava vesimäärä on noin 30 %
kaikesta kasteluveden määrästä. 60 % vedestä otetaan Pirkkalan kunnan
vesijohtoverkosta. Järvestä ja vesijohtoverkosta otettava vesi johdetaan
kentän kastelujärjestelmän varavesialtaisiin, joista kasteluveden syöttö ta-
pahtuu. Golf Pirkkala Oy on sitoutunut rakentamaan kentältä tulevia ravin-
teita sitovan pintavaluntakentän Koivistonjärven rantaan. Tällä tavoin py-
ritään vähentämään kentän vesistövaikutuksia. /5/

8.7 Teollisuus ja liikenne

Teollisuus- ja liikennealueilla suuri osa maa-alueesta on päällystettyä ja
vettä läpäisemätöntä. Laaja läpäisemätön pinta-ala yhdessä virtausta no-
peuttavien ojien ja sadevesiviemäreiden kanssa lisää pintavalunnan mää-
rää. Kaupunkien ja muiden rakennettujen alueiden suurimmaksi osaksi
päällystetyiltä pinnoilta muodostuvia pintavaluntavesiä sanotaan huleve-
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siksi. Luonnontilaisiin alueisiin verrattuna rakennetuilla ja päällystetyillä
alueilla pintavalunnan määrä ja virtaamahuiput ovat suurempia, sade- ja
sulamisvedet muodostavat pintavaluntaa nopeammin ja sen ajalliset vaih-
telut ovat suurempia. /59/

Suomessa taajamien ja teollisuusalueiden hulevedet johdetaan yleensä hu-
levesiviemäreistä lähes käsittelemättöminä vesistöön. Kaupunkimainen
rakentaminen heikentää yleensä pintavesien laatua. Paljon vettä läpäise-
mätöntä pinta-alaa sisältävien alueiden pintavesien ainepitoisuudet ovat
yleensä 1-2 kertaa suurempia kuin metsäisten valuma-alueiden pintavesien
pitoisuudet. Hulevesien mukana vesistöön huuhtoutuvat lika- ja haitta-
aineet ovat peräisin muun muassa ajoneuvoista, pakokaasuista, asfaltin ku-
lumistuotteista, teollisuusalueilta, polttoaineiden käsittelystä ja kemikaali-
en käytöstä. Hulevesien vesistövaikutuksia voidaan pienentää esimerkiksi
maahan imeyttämällä, johtamalla pintavedet kasvillisuuden läpi sekä va-
rastoimalla ja puhdistamalla niitä kosteikoissa. Imeytys voidaan toteuttaa
muotoilemalla maastoon ja teiden varsille imeytyspainanteita, joiden toi-
mintaa voi tehostaa sorakerroksella. /59/

Pintavalunnan lisäksi teollisuusalueilta saatetaan laskea puhdistettuja jäte-
vesiä vesistöön. Puhdistuksesta huolimatta ne heikentävät yleensä vesistön
tilaa jonkin verran.

Sikojoen lähivaluma-alueella ei ole teollisuutta tai merkittäviä liikenne-
väyliä lukuun ottamatta Lentoasemantietä, joka ylittää Sikojoen ja Kes-
kisenojan ennen uomien yhdistymistä. Sen sijaan kauempana valuma-
alueella etenkin alueen pohjoisosassa valtatie 3:n lounaispuolella ja Vähä-
Vaittin alueella on voimakkaasti laajeneva teollisuusalue. Ahveniston
lammen pohjoispuolella sijaitsevan Galvanoimis Oy:n käsitellyt jätevedet
johdetaan Lastenojaan ja sitä kautta Leveeseen. Jätevesillä on vaikutusta
Lastenojan ja Hanhonojan vedenlaatuun, mutta Isolammissa ei enää havai-
ta tehtaan vaikutuksia /12/. 2008 valmistuva Valtatie 3:n muuttaminen
moottoritieksi ja uudessa yleiskaavassa esitetty työpaikka-alueen rakenta-
minen lentokentän ja Valtatie 3:n välille tulee lisäämään päällystetyn alu-
een osuutta Sikojoen valuma-alueella. Tämä asettaa haasteita rakennetta-
vien alueiden hulevesien käsittelylle ja johtamiselle. /47/

8.8 Vanha kaatopaikka

Käytöstä poistetun kaatopaikan päästöt ympäristöön ovat pääasiassa kaa-
sumaisia ja nestemäisiä. Päästöjen määrä ja laatu riippuu jätetäytön koos-
tumuksesta, jakaumasta, kosteudesta, hajoamiskelpoisen jätteen määrästä
ja ilman pääsystä jätepenkereeseen. Vuonna 2000 Suomessa oli Ympäris-
tö-lehden numeron 6/2000 mukaan yhteensä 1841 kaatopaikkaa, joista lo-
petettuja oli 1541. Vanhojen kaatopaikkojen ympäristövaikutusten arvi-
ointia vaikeuttavat puutteelliset tiedot kaatopaikalle sijoitetun jätteen mää-
rästä ja laadusta, kaatopaikan pohjarakenteista ja jätetäytön rakenteesta.
Kaatopaikat ovat tulleet sijoituspaikkalupavelvollisiksi 1960-luvun lopul-
la. 1978 tuli voimaan jätehuoltolaki, jonka myötä kaatopaikat tulivat ve-
siensuojelua koskevien ennakkoilmoitusten piiriin ja niitä koskevat sään-
nöt tiukentuivat. /60/



Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

52

Kaatopaikkojen suoto- ja valumavedet aiheuttavat ympäristöön kuormitus-
ta vielä pitkään sulkemisen jälkeen. Kaatopaikkavesien typpipitoisuudet ja
sähkönjohtavuus ovat yleensä korkeita. Nykyään suljettujen kaatopaikko-
jen vesistövaikutuksia pyritään vähentämään muun muassa jätetäytön pin-
tarakenteilla ja pitämällä kaatopaikan vedet erillään luonnontilaisista ve-
sistä. Ennen nykyisten säädösten voimaantuloa vanhojen kaatopaikkojen
sulkeminen ja jälkihoito eivät edellyttäneet niin laajoja toimenpiteitä kuin
nykyään. /60/

Keskisenjärven itäpuolella noin kilometrin päässä on Pirkkalan kunnan
Keskisenkulman kaatopaikka, joka on suljettu vuonna 1987. Kokemäenjo-
en vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on suorittanut kunnan toimeksiannos-
ta kaatopaikan jälkitarkkailua vuosittain vuodesta 1987 asti. Se perustuu
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin vuonna 1986 asettamaan tarkkailuvel-
voitteeseen ja sen 1987 hyväksymään tarkkailuohjelmaan. Tarkkailussa on
otettu keväisin ja syksyisin näytteitä vanhalta kaatopaikka-alueelta suotau-
tuneista vesistä sekä Keskisenjärveen laskevasta ojasta. /4/

Kaatopaikan valumavesien typpitaso oli vuoden 2005 tarkkailutulosten pe-
rusteella edelleen selvästi kohonnut, kun taas fosforipitoisuus on jo vuosia
ollut normaalien metsäojien tasolla. Kaatopaikan vesistövaikutus vaihtelee
valumatilanteen mukaan ja on yleensä selvemmin havaittavissa keväisin.
Kaatopaikan valumavesillä ei enää viime vuosina ole ollut selviä vaiku-
tuksia Keskisenjärven vedenlaatuun. Vaikutusten arviointia tosin vaikeut-
taa Pulkajärven luusuan vedenlaatutietojen puuttuminen. /4/

8.9 Luonnonhuuhtouma ja laskeuma

Luonnonhuuhtoumalla tarkoitetaan ravinne- ja kiintoainemäärää, joka sa-
teen ja lumen sulamisvesien mukana huuhtoutuu valuma-alueelta vesis-
töön ilman ihmistoiminnan vaikutusta. Luonnonhuuhtouman suuruus riip-
puu valuma-alueen ominaisuuksista ja valumaveden määrästä. Luontaises-
ti valuma-alueelta vesistöön tuleva fosfori on pääosin sitoutunut kiintoai-
neeseen ja tulee sen vuoksi hitaammin kasvillisuuden käyttöön kuin esi-
merkiksi haja-asutusalueen jätevesistä tai rantapelloilta vesistöön kulkeu-
tuva liukoinen fosfori.

Luonnonhuuhtouman aiheuttama kuormitus vaihtelee paljon ollen vuosita-
solla noin 3-7 kg/km2 fosforia ja 70-200 kg/km2 typpeä. Suurimmillaan se
on kaltevilla ja ravinteikkailla hiesumailla ja pienimmillään karkearakei-
sista maalajeista muodostuneilla valuma-alueilla, missä suurin osa sadeve-
destä suotautuu pohjanvedeksi. /29 s. 139-140/

Laskeumalla tarkoitetaan ilmasta järviin tulevaa ravinnekuormitusta. Ilma-
laskeuman fosforikuormitus on vuodessa noin 4-26 kg/km2 ja typpikuor-
mitus noin 188-1042 kg/km2 vuodessa /29, s.140/. Laskeuma on osittain
luontaista ja osittain ihmisen toiminnan aiheuttamaa kuten teollisuudesta,
liikenteestä, energiantuotannosta ja maataloudesta aiheutuvat ilmapäästöt.
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Luonnonhuuhtouman ja luontaisen laskeuman osuutta ei lasketa varsinai-
sesti vesistön kuormitukseksi, koska se on ihmistoiminnasta riippumaton-
ta. /29/

9 ASUKASKYSELYN TULOKSET

Sikojoen vesistön ranta-alueiden asukkaille ja maanomistajille järjestettiin
keväällä 2006 kysely, jonka tarkoitus oli kerätä tietoa vesistön käyttömuo-
doista, asukkaiden mielipiteitä vesistön tilasta ja tarvittavista hoitotoimen-
piteistä sekä mahdollisia kunnostuskohteita. Kyselyitä postitettiin 178
kappaletta. Kyselyn yhteydessä jaettiin tiedote suunnitelmasta ja Sikojoki-
työryhmän yhteystiedot. Kyselylomake muokattiin Pirkanmaan ympäris-
tökeskuksen Life-hankkeen vastaavia käyttö- ja hoitoselvityksiä varten
laatimaan lomakepohjaan perustuen. Kysely toteutettiin kertakyselynä,
mikä selittää suhteellisen alhaisen palautusprosentin. Vastauksia palautet-
tiin yhteensä 60 kappaletta, joten vastausprosentti oli noin 34.

Lomakkeessa oli kysymyksiä kasvillisuudesta ja eliöstöstä, alueen histori-
asta, jokialueen virkistyskäytöstä, vedenlaadun parantamisesta, vesistön
kunnostustarpeesta, ranta-alueiden hoidosta sekä pienpetojen pyynnistä.
Lisäksi kysyttiin vastaajan yhteystietoja sekä vesi- ja ranta-alueiden omis-
tussuhdetta. Osaan vastauksista oli merkitty vain tiedot omistussuhteesta
ja yhteystiedot. Liitteessä 3 on yhteenveto kyselyn vastauksista.

9.1 Vesistön käyttömuodot kyselyn perusteella

Vesistön suosituimpia käyttömuotoja kyselyn perusteella olivat soutelu
(41 %), kasteluvedenotto (41 %), kalastus (37 %), uinti (28 %), hiihto(27
%) ja moottoriveneily (23 %). Muita käyttömuotoja olivat melonta, lintu-
harrastus, retkeily, metsästys ja moottorikelkkailu. 20 % vastanneista il-
moitti käyttävänsä vesistöä virkistyskäyttöön tarkemmin määrittelemättö-
mällä tavalla. Yleisesti lähes kaikki vastanneet hyödyntävät vesistöä jol-
lain tavalla ja käyttömuodot ovat moninaisia. /26/

Vesistön käytön ohjausta toivoi 32 % vastanneista. Ohjauksen muodoiksi
esitettiin luonto- ja melontaretkien järjestämistä, luontopolun ja lintutornin
rakentamista, moottoriveneilyn rajoittamista, yhtenäistä kehittämissuunni-
telmaa sekä neuvontaa ja tiedotusta kunnostusten vaihtoehdoista ja luvan-
tarpeesta. /26/

9.2 Kiinnostus hoito- ja kunnostustoimia kohtaan

Vedenlaadun parantamisen kannalla oli 73 % vastanneista. Useissa vasta-
uksissa esitettiin parannuskeinoksi kunnallisen jätevesiviemärin rakenta-
mista ainakin tiheämmin asutuille alueille. 80 %:n mielestä Sikojoella tar-
vitaan vesistön kunnostusta.  Kunnostuskohteina nostettiin esiin Ylinen-
järvi, Keskinenjärvi ja vesistön alajuoksu. Purojen kunnostusta ja pensaik-
kojen raivausta toivottiin myös. 45 % vastanneista oli kiinnostunut osallis-
tumaan kunnostukseen ja hoitoon talkootyöllä ja 22 % oli valmiita jossain
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määrin rahoittamaan hankkeita. Pensaikkojen ja puuston raivaamiseen oli
valmiina osallistumaan omalla maalla 35 % vastanneista ja muualla 32 %.
38 % vastanneista piti pienpetojen pyyntiä tarpeellisena ja 32 % sallisi
pienpetojen pyynnin maillaan. Kuudella vastanneista on metsästyskortti ja
he ovat valmiita pienpetojen pyyntiin. /26/

Yleisesti kyselyyn vastanneet ranta-alueiden maanomistajat, vesialueen
omistajat ja yhteisen vesialueen osakkaat suhtautuivat Sikojoen alueen
hoitoon, kunnostukseen ja suojeluun hyvin positiivisesti. Asukkaiden
kiinnostus toimenpiteisiin on hyvä lähtökohta vesistön tilan parantami-
seen.

10 VESISTÖN KUNNOSTUS, HOITO JA KÄYTÖN OHJAUS

Vesistön kunnostustoimenpiteillä tarkoitetaan suoraan järveen tai muuhun
vesistön osaan kohdistuvaa toimenpidettä, jonka tavoitteena on veden laa-
dun parantaminen tai virkistyskäyttöarvon nostaminen vesisyvyyttä lisää-
mällä. Kunnostusmenetelmiä ovat esimerkiksi ruoppaus, laajamittainen
vesikasvien poisto, ravinteiden saostus kemikaaleilla ja vedenpinnan nosto
pohjapadolla. Järven kunnostamisen käsitteeseen eivät sisälly valuma-
alueella tehtävät vesiensuojelutoimenpiteet kuten piste- ja hajakuormituk-
sen vähentäminen. Valuma-alueelta tulevalla ulkoisella kuormituksella on
kuitenkin merkittävä vaikutus kunnostuksen onnistumiseen, joten kunnos-
tushankkeiden yhteydessä tulee huomioida myös valuma-alueen hoito.
/24/

Järven hoidolla tarkoitetaan kunnostusta pienimuotoisempia, usein vuosit-
tain toistettavia toimenpiteitä. Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on yleensä
kunnostuksella saavutetun tilan täydentäminen ja ylläpito. Hoitomenetel-
miä ovat muun muassa pienimuotoinen vesikasvien poisto, kalastuksen
ohjaus särkikalakannan kurissa pitämiseksi sekä lähirantojen kunnossapito
ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. /24/

Vesistön käytön ohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä ja määräyksiä, joil-
la pyritään koordinoimaan ja ohjaamaan vesistön käyttömuotoja ja vesis-
töön kohdistuvia toimia. Käytön ohjauksen keinoja ovat esimerkiksi suoje-
lualueen perustaminen, vesiliikenteen rajoittaminen, metsästykseen ja ka-
lastukseen liittyvät määräykset sekä vesistön käyttöön liittyvä tiedottami-
nen.

Kunnostustoimet vaativat yksityiskohtaiset suunnitelmat. Kunnostussuun-
nitelmassa tulee esittää muun muassa tarkat toimenpidealueet kartalla,
työn toteutustapa, mahdolliset läjitysalueet, maa- ja vesialueen omistus-
suhteet sekä kuvaus vesistöstä vedenkorkeuksineen, kasvillisuuksineen ja
vedenlaatuineen. Suunnitelmassa tulee myös arvioida hankkeen vaikutuk-
set eliöstöön, luontoarvoihin ja vesistön käyttöön sekä esittää suostumuk-
set ja toimenpiteet haittojen vähentämiseksi. Tarvittaessa tulee tehdä myös
tutkimuksia esimerkiksi pohjan laadusta
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10.1 Vesikasvillisuuden poisto

Vesikasvillisuudella on tärkeä merkitys vesiekosysteemissä. Kasvillisuus
estää eroosiota vaimentamalla aallokon ja valuma-alueelta tulevan pinta-
valuman vaikutuksia, sitoo ravinteita ja kiintoainesta sekä tarjoaa moni-
puolisia elinympäristöjä kaloille, linnuille ja pohjaeläimille.

Vähittäinen umpeenkasvu on osa järven luontaista kehitystä, sillä vesikas-
vien yhteisö on lajien välisen kilpailun vuoksi jatkuvassa hitaassa muutos-
tilassa. Umpeenkasvu voi olla pohjanmyötäistä, pinnanmyötäistä tai ve-
densisäistä. Ihmistoiminta on monin tavoin nopeuttanut vesistöjen rehe-
vöitymistä ja umpeenkasvua. Esimerkkeinä ovat muun muassa 1700-
luvulta alkaen tehdyt järvenlaskut ja 1900-luvulta lähtien teollisuuden,
maa- ja metsätalouden sekä asutuksen aiheuttaman ravinnekuormituksen
voimakas lisääntyminen. /38/

Vesikasvillisuuden poistolla tarkoitetaan kasvien irrottamista kasvupaikal-
taan leikkaamalla tai ruoppaamalla ja irrotetun kasvimassan poistamista
vedestä. Niiton ja ruoppauksen lisäksi vesikasveja voidaan poistaa nuot-
taamalla, haraamalla, vedenpinnan nostolla ja kalkituksella. Vesikasvien
vähentämisen tavoitteena tulee ensisijaisesti olla kasvillisuuden määrän
vähentäminen vain niiltä alueilta, joissa se on liian runsasta. Pyrkimyksenä
ei saa olla kaiken kasvillisuuden poistaminen järvestä. Liiallinen vesikas-
vien vähentäminen voi johtaa levien runsastumiseen, kun ravinteita sitova
kasvillisuus poistetaan. Vesikasvien vähentäminen tuleekin toteuttaa
suunnitelmallisesti ja mielellään osana laajempaa kunnostushanketta. /38/

Vesikasvillisuuden poisto tulee suunnitella siten, että tuloksena on maise-
ma, jossa kasvillisuussaarekkeet ja avovesi vuorottelevat. Pienet kunnos-
tuskohteet kannattaa yhdistää laajemmiksi suunnittelukokonaisuuksiksi
erilaisten elinympäristöjen säilyttämiseksi. Rantojen kasvillisuusvyöhyk-
keet on muotoiltava reunoiltaan poimuileviksi saarekkeiksi ja vesiväylien
linjauksissa tulee välttää suoraviivaisia kanavia. Ojien suualueille kannat-
taa jättää kasvillisuusvyöhyke sitomaan ojasta tulevia ravinteita ja kiinto-
ainesta. /38/

Niitetyn tai muulla tavoin poistetun kasvimassan kerääminen vedestä on
hyvin tärkeä osa kunnostusta. Veteen jäänyt hajoava kasvijäte vapauttaa
vesistöön ravinteita ja kuluttaa happea sekä aiheuttaa pohjalle painuessaan
liettymistä. Poistettu kasvimassa voi toimia muun kasvillisuuden kasvu-
alustana muodostaen kelluvia lauttoja. Kasvimassan keräämistä voidaan
helpottaa ajoittamalla työt säiden mukaan ja rajaamalla niittoalue puomeil-
la. Kasvimassa voidaan läjittää toimenpidealueen läheisyyteen riittävän
kauaksi rannasta siten, että se ei missään olosuhteissa ole yhteydessä ve-
sistöön. Läjitetystä kasvimassasta valuvat vedet sisältävät runsaasti ravin-
teita ja niiden valuminen takaisin vesistöön tulee estää. Poistettua kasvi-
massaa voidaan hyödyntää pelloilla maanparannusaineena tai se voidaan
kompostoida esimerkiksi puhdistamolietteen kanssa. Niitettyä järvikortet-
ta, järviruokoa ja järvikaislaa voidaan käyttää myös eläinten rehuna. /38/

Vesikasvien poiston kustannukset vaihtelevat paljon käytetystä menetel-
mästä riippuen. Muita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat niitettävän
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kasvuston tiheys, vesisyvyys ja alueen kivisyys. On tärkeää huomioida, et-
tä varsinainen niitto on yleensä halvempaa kuin kasvillisuuden kerääminen
ja kuljetus läjitysalueelle. Keräys- ja kuljetuskustannukset voivat olla noin
kaksinkertaiset niittoon verrattuna. Vuonna 2002 Lapin ympäristökeskus
on laskenut niittokustannusten olleen 300-400 €/ha. /38, s.267./

Pienimuotoisen vesikasvien poiston voi tehdä yleensä ilman ympäristölu-
paviraston lupaa, jos siitä ei aiheudu haittaa vesialueen omistajalle, kalas-
tukselle, tai jos se ei vähennä luonnonkauneutta, ympäristön viihtyisyyttä
tai virkistyskäyttöarvoa (vesilaki, 1. luku 30 §). /38/, /39/ Alueellinen ym-
päristökeskus arvioi tarvittaessa ympäristölupaviraston luvantarpeen. Lu-
pa-asioista saa lisätietoa Pirkanmaan ympäristökeskuksesta ja kunnan ym-
päristötoimesta. Vesikasvien poistoon tarvitaan aina vesialueen omistajien
suostumus. Yhteisen vesialueen ollessa kyseessä vesialueen käyttöoikeu-
desta ja kunnostussuostumuksesta voidaan päättää osakas- tai kalastus-
kunnan kokouksessa. Useimmiten on hankittava myös rannanomistajien
suostumus toimenpiteille ja pienistäkin niitoista tulee neuvotella naapurei-
den kanssa. Lisäksi on sovittava poistetun kasvimassan sijoittamisesta, yk-
sityisteiden käytöstä ja pyydysten poistamisesta kunnostettavalta alueelta.
Vesikasvien poistamiseen liittyvät sopimukset kannattaa tehdä aina kirjal-
lisesti ikävien jälkiseuraamusten välttämiseksi. /38/

Kun vesikasvien poistoa suunnitellaan luonnonsuojelu- tai Natura-alueille,
on aina otettava yhteyttä alueelliseen ympäristökeskukseen ja noudatettava
alueen suojelu- ja rauhoitusmääräyksiä. /38/

10.1.1 Niitto

Vesikasvien niitolla tarkoitetaan kasvien leikkaamista pohjan läheltä joko
koneellisesti tai pieniltä aloilta viikatteella. Vesikasvien niittoon on kehi-
tetty monenlaisia koneita. Tarjolla on erilaisia soutu- ja perämoottorive-
neisiin kiinnitettäviä pieniä leikkuukoneita sekä isompia hydraulisia siipi-
rataskoneita. Niittomenetelmän ja –koneen valinnassa onkin kiinnitettävä
huomiota menetelmien ja laitteiden käyttökelpoisuuteen kunnostettavassa
kohteessa. Niitto soveltuu parhaiten ilmaversoisten kasvien, kuten järvi-
ruo’on, järvikortteen ja osmankäämien poistoon. Niitolla voidaan parantaa
virkistyskäyttömahdollisuuksia, helpottaa vesillä liikkumista, parantaa ja
turvata lintujen ja kalojen elinympäristöjä sekä veden vaihtuvuutta lisää-
mällä parantaa veden laatua. /38/

Vesikasvien niitto kannattaa tehdä loppukesällä kasvien versojen ravin-
nemäärien ollessa suurimmillaan. Kasvukauden lopulla niittäminen on
hyödytöntä, koska kasvien ravinteet ovat ehtineet varastoitua juuristoon ja
siemenet ovat ehtineet kehittyä. Kerran kesässä tehtävä niitto kannattaa
suorittaa heinäkuun puolenvälin ja elokuun puolenvälin aikana. Jos kesän
aikana niitetään useamman kerran, ensimmäinen niitto tehdään kesäkuun
lopulla ennen kasvien kukkimista ja seuraavat 3-4 viikon välein. Pysyvien
tulosten saavuttamiseksi niitto tulee toistaa vähintään kolmena peräkkäi-
senä vuotena ja sen jälkeen tarpeen mukaan. /38/ Linnustollisesti arvok-
kailla alueilla niitto tulee suorittaa lintujen pesimäajan jälkeen loppukesäl-
lä. /40/
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10.1.2 Raivausnuotta

Raivausnuotta soveltuu irrallaan kasvavien uposkasvien poistoon. Hyvin
suunnitellulla nuottauksella saadaan runsaasti kasvimassaa pois järvestä.
Raivausnuotta on käytetty muun muassa vesisammalten, vesiruton ja kar-
valehden poistoon. Vesiruton kohdalla on myös huonoja kokemuksia,
koska se leviää helposti pienistä verson kappaleista. Raivausnuottaa on pe-
rinteisesti käytetty kalavesien apajapaikkojen raivaukseen. Vesikasvien
poistomenetelmänä raivausnuotta on melko työläs ja aikaa vievä. Raiva-
usnuottaa ei tule käyttää alueella, jossa kasvaa uhanalaisia kasvilajeja,
koska nuotalla ei voi valita poistettavia kasveja. /38/

10.2 Ruoppaus

Ruoppauksella tarkoitetaan vesistön pohjaan kertyneen sedimentin tai
muun maa-aineksen poistamista veden alta. Ruoppauksen tavoitteena voi
olla esimerkiksi järven vesisyvyyden lisääminen, ravinnekierron vähentä-
minen veden ja sedimentin välillä, kasvillisuuden vähentäminen tai saas-
tuneiden sedimenttien poistaminen järvestä. Ruoppaukseen liittyy kolme
työvaihetta, jotka ovat massojen nostaminen pohjasta, siirtäminen läjitys-
paikalle ja läjittäminen tai hyödyntäminen. Kaikkiin työvaiheisiin on usei-
ta toteutustapoja, joita yhdistelemällä valitaan kuhunkin ruoppaushank-
keeseen parhaiten sopiva menetelmä. Ruoppausmenetelmiä ovat muun
muassa kauharuoppaus maalta, jäältä tai työlautalta, imuruoppaus ja
pumppukauharuoppaus. Kauharuoppaus jään päältä on isoissa hankkeissa
yleinen menetelmä. Se on myös ympäristön kannalta hienovaraisin ruop-
pausmenetelmä. Ruoppausta suunniteltaessa on tärkeää huomioida ruop-
pausmassojen sijoittaminen ja kuljetus. Hankkeen kustannukset saattavat
nousta huomattavasti, mikäli ruoppausmassoja joudutaan kuljettamaan
pitkiä matkoja. Läjitysalueen tulee sijaita riittävän kaukana vesistöstä ja
niin korkealla, että vesi ei missään olosuhteissa pääse nousemaan sinne.
Läjitysalue on sijoitettava siten, että massojen kuivatusvedet eivät joudu
sellaisenaan takaisin vesistöön. Vesialueen täyttäminen ruoppausmassoilla
vaatii aina ympäristölupaviraston luvan. Ruoppausmassoja voidaan hyöty-
käyttää rantapeltojen maanparantamiseen. Ennen pelloille läjittämistä on
selvitettävä sedimentin viljavuusominaisuudet, koostumus ja raskasmetal-
lipitoisuudet. /37/ Ruoppausmassoja pellolle läjitettäessä tulee varmistaa,
että alueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse kiinteitä mui-
naisjäännöksiä.

Ruoppauksesta aiheutuu aina jonkin verran haittaa vesiluonnolle ja virkis-
tyskäytölle. Näkyvin haitta on veden samentuminen. Muita vedenlaadulli-
sia haittoja ovat kiintoaineen, ravinteiden ja metallien pitoisuuksien nousu
sekä hapenkulutuksen lisääntyminen. Ruoppaus voi myös muuttaa vir-
tausoloja, häiritä pohjaeliöstöä ja vaikuttaa kalojen kulkureitteihin ja kutu-
alueisiin. Ruoppauksen haittoja voi vähentää esimerkiksi ruoppausmene-
telmän valinnalla, ruoppausalueen eristämisellä muusta vesialueesta, töi-
den ajoittamisella lopputalveen ja läjitysalueen riittävällä mitoittamisella.
Ympäristöluvanvaraisissa ruoppauksissa edellytetään vaikutusten seuran-
taa ja myös pienissä kunnostusruoppauksissa vaikutuksia tulisi tarkkailla.
Veden laadun tarkkailu tulisi aloittaa noin viikkoa ennen töiden aloittamis-
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ta ja jatkaa kunnes merkittäviä muutoksia vedenlaadussa ei enää havaita.
/37/

Vähäistä suuremmista ruoppauksista on vesilain 1 luvun 30 §:n ja vesiase-
tuksen 85 §:n mukaisesti ilmoitettava kirjallisesti vähintään kuukautta en-
nen ruoppauksen aloittamista vesialueen omistajalle ja alueelliselle ympä-
ristökeskukselle, joka arvioi hankkeen luvantarpeen. Vesilaissa ei ole yk-
siselitteisesti määritelty kuinka suureen ruoppaukseen vaaditaan lupa. Lu-
vantarpeeseen vaikuttavat muun muassa vesistön koko, ruoppauspaikan si-
jainti, ruoppauksen ajankohta, ruoppaustapa, virtausolosuhteet ja suojelu-
alueet. Tulkinnanvaraisen luvantarpeen määrittelyn vuoksi tulisikin aina
ruoppausta suunniteltaessa kysyä asiantuntijan neuvoja joko kunnasta tai
alueellisesta ympäristökeskuksesta. Viranomaiset voivat auttaa myös to-
teutuksen suunnittelussa. /37/, /39/

10.3 Rantaniittyjen hoito ja kunnostus

Laidunnetut rantaniityt tarjoavat linnuille monipuolisia pesimäympäristöjä
kuivista matalakasvuisista heinikoista aina syvän veden avoimiin laikkui-
hin ilmaversoisen kasvillisuusvyöhykkeen reunassa. Rantalaidunnuksen
vähentyminen 1950- luvulta alkaen on muuttanut avoimia rantaniittyjä
pensaikkoisiksi ja ruovikkoisiksi. Vähitellen rantaniityt metsittyvät ja se
puolestaan edesauttaa rehevän vesialueen umpeenkasvua. Avointen ran-
taniittyjen häviäminen ja vapaan vesialueen pienentyminen muuttaa alu-
een linnustoa ja vähentää kalojen kutupaikkoja. Rantaniittyjä voidaan hoi-
taa ja kunnostaa pensaikkoa ja puustoa raivaamalla, niittämällä sekä ranta-
laidunnuksella. /40/

10.3.1 Pensaikkojen raivaus

Rantaniittyjen kunnostusta ja ennallistamista aloitettaessa niityille levinnyt
puusto ja pensaikko on raivattava ennen muihin hoitotoimiin ryhtymistä.
Jos niityn jatkohoidoksi suunnitellaan koneellista niittoa, on kantojen ja
vesojen jälkikäsittely tehtävä huolellisesti. Laidunniityillä eläimet huoleh-
tivat vesakontorjunnasta. /41/

Rantojen raivaus olisi hyvä aloittaa jo ennen niiden metsittymistä. Raivaus
pitää uusia 2-3 vuoden välein, mikäli alue ei tule laidunnuksen piiriin. Ve-
soittumista hillitsee vuosittain tehtävä koneellinen niitto. Rantapensaikon
poistaminen raivaussahalla maksoi vuoden 2004 tietojen mukaan noin
1850 €/ha, mutta uusintaraivausten kustannukset olivat huomattavasti pie-
nempiä /40, s. 293./. Raivauskustannuksia voidaan vähentää myös talkoo-
työllä.

10.3.2 Rantalaidunnus ja niitto

Perinteisessä maanviljelyksessä vesistön rantoja on käytetty karjan laidun-
nukseen. Nykyisin rantalaidunten kasvillisuuden ravintoarvo ja laatu eivät
riitä lypsykarjalle. Rantalaidunnukseen soveltuvat lypsykarjaa paremmin
esimerkiksi nuoret naudat, lampaat ja hevoset. /40/ Laidunnus sopii erityi-
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sesti lintuvesien ja perinnebiotooppien hoitomuodoksi. Sen vaikutukset
kasvillisuuteen ja eliölajistoon riippuvat laidunnettavan alueen kasvilajis-
tosta, maaperän laadusta, laiduntavasta eläinlajista, laidunpaineesta sekä
laidunkauden pituudesta ja ajankohdasta. /42/

Laidunpaineella tarkoitetaan laidunnuskauden aikaista eläinmäärää tiettyä
pinta-alaa kohden. Sitä kontrolloimalla voidaan vaikuttaa siihen, miten
tarkkaan kasvillisuus tulee syödyksi. Liian alhaisesta laidunpaineesta ei
ole hyötyä niittykasvillisuuden palauttamisessa. Toisaalta jatkuva yli-
laidunnus estää kasvien kukinnan ja siementuotannon, köyhdyttää kasvilli-
suutta sekä vähentää niittykasvillisuudesta riippuvaisten hyönteisten mää-
rää. Laidunpainetta voidaan säädellä laidunkierron avulla eli jakamalla
alue lohkoihin ja siirtämällä eläimiä laidunkauden aikana lohkolta toiselle.
Taulukossa 11 on arvioita rantaniityille ja metsälaitumille soveltuvista lai-
dunpaineista kasvukauden aikana. /42/

TAULUKKO 11 Perinnemaisemien hoitotyöryhmän mietintöön 2000 perustuvia arvioi-
ta perinnebiotoopeille soveltuvista laidunnuspaineista laidunkauden
aikana (n. 120 päivää). Yksikkönä eläimiä/hehtaari. /42/

Perinne-
biotooppi

Hieho
< 1 v.

Hieho
>1 v.

Lihanauta
< 1 v.

Emolehmä
+ vasikka

Uuhi
+ 2,5
karitsaa

Hevo
nen

Rantaniitty
/kostea niit-
ty

1,5-
3,0

1,0-
1,8

0,7-1,4 0,5-1,0 2,0-4,0 0,8-
1,6

Metsälaidun 0,2-
0,8

0,05-
0,5

0,05-0,4 0,04-0,8 0,2-1,0 0,05-
0,4

Rantaniityillä laiduntaville eläimille ei pidä antaa lisärehua, koska laidun-
nuksen tarkoituksena on vähentää laidunalueen ravinteiden määrää. Lisä-
rehun tarve voidaan välttää hyvin suunnitellulla laidunkierrolla ja oikein
mitoitetulla laidunpaineella. Laiduneläimille voidaan antaa vapaasti ki-
vennäisiä luonnonlaitumellakin. Laidunnus kannattaa etenkin niityn kun-
nostusvaiheessa aloittaa heti kasvukauden alussa ja jatkaa pitkälle syk-
syyn. Monipuolisen niittykasvillisuuden ylläpitämiseksi laidunnuksen
aloitusajankohtaa voidaan vaihdella vuosittain, jotta kasvit ehtivät kukkia
ja siementää. /42/

Laidunnuksen kustannukset vaihtelevat huomattavasti laidunnettavan alu-
een ominaisuuksien ja laiduneläimen mukaan. Kustannukset muodostuvat
aitaamisesta, aitojen korjauskuluista, eläinten valvonnasta, juomaveden
järjestämisestä, mahdollisista lisävakuutuksista, sekä tarvittaessa suojaka-
toksen rakentamisesta. /42/

Rantaniittyjen jatkohoidoksi pensaikon ja puuston raivauksen jälkeen so-
veltuu laidunnuksen lisäksi niitto. Niitto voidaan tehdä koneellisesti tai
viikatteilla. Kasvijätteen kerääminen pois niittoalueelta on erittäin tärkeää.
Rantaniittyjen niittoa suunniteltaessa tulee varata niittojätteelle sopivat lä-
jityspaikat tai suunnitella kasvimassan hyötykäyttö esimerkiksi kompos-
toinnissa tai eläinten rehuna. Rantaniityt ovat usein hyvin kosteita ja sok-
keloisia, joten viikateniitto on monin paikoin ainoa soveltuva vaihtoehto.
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Rantaniityn ruovikko saadaan taantumaan kahtena tai kolmena peräkkäi-
senä kesänä toteutetuilla niitoilla. Niitto ja juurakoiden poisto on tehokas
keino rantaniittyjen hoitoon siellä missä laidunnusta ei voida käyttää. Niit-
to tulee ajoittaa heinäkuun lopun ja elokuun alun välille. Tällöin useimmat
lintupoikueet ovat saavuttaneet lentokyvyn ja kasvien ravinteet ovat vielä
versoihin varastoituneena. /40/ Rantaniittyjen hoitoon ja niittojätteen käsit-
telyyn tarvitaan aina maanomistajan suostumus.

10.4 Pientareet ja suojavyöhykkeet

Monivuotisen lannoittamattoman kasvillisuusalueen jättäminen vesistön ja
viljellyn pellon väliin vähentää vesistöön kulkeutuvaa ravinne- ja kiinto-
ainekuormitusta. Suojakaistat ja pientareet ovat maa- ja metsätalousminis-
teriön myöntämän maatalouden ympäristötuen edellytyksiä. Leveämmän
suojavyöhykkeen perustamiseen voi saada maatalouden ympäristötuen
erikoistukea. Lisätietoa maatalouden tukimuodoista saa Työvoima- ja
elinkeinokeskusten maaseutuosastoilta, alueellisista ympäristökeskuksista
ja maaseutuneuvonnasta /31/.

Piennar on peltojen valtaojien varsille jätettävä vähintään yhden metrin le-
vyinen monivuotisen kasvillisuuden peittämä yhtenäinen alue, jolle ei le-
vitetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. /31/

Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan keskimäärin vähintään 15 metriä leveää
yhtenäistä viljelemätöntä aluetta pellon ja vesistön välillä. Suojavyöhyk-
keillä voidaan tehokkaasti vähentää pelloilta vesistöön kulkeutuvien ravin-
teiden ja kiintoaineen määrää. Kasvusto suojavyöhykkeellä voi olla moni-
vuotista nurmea, suojaviljaa tai viherkesantoa sekä luontaisina ryhminä
alueella muutoinkin kasvavia puita ja pensaita. Jotta suojavyöhyke toimisi
tehokkaasti, sitä on hoidettava niittämällä ja keräämällä niittojäte, puustoa
ja pensaikkoa raivaamalla tai laiduntamalla. Laiduntaminen tulee hoito-
muotona kysymykseen vain, mikäli sille ei ole vesiensuojelullista estettä ja
se tehdään suunnitelmallisesti. Vyöhykettä ei saa lannoittaa tai käsitellä
torjunta-aineilla. /29/, /30/. Vesiensuojelun kannalta suojavyöhykkeen pe-
rustaminen on edullisinta kalteville pelloille ja helposti sortuville rantapel-
loille. Sopivimpia sijoituspaikkoja ovat kohteet, joissa rantavesi on sameaa
tai valumavedet noroutuvat pelloilta vesistöön ja toisaalta toistuvasti tul-
vavesien alle jäävät ranta-alueet. /29/. Suojavyöhykkeiden perustamisesta
ja hoidosta on säädetty Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa maata-
louden ympäristötuen erityistuista (647/2000) /30/. Maatalouden ympäris-
tötuen erityistuki suojavyöhykkeen perustamiseen oli ohjelmakaudella
2000-2006 enintään 450 €/ha. Maatalouden ympäristöohjelmassa suoja-
vyöhykkeiden perustamis- ja hoitokustannuksiksi on arvioitu 223,50 €/ha.
/32/

10.5 Virtavesikunnostus ja uoman ennallistaminen

Luonnontilaisia jokia, puroja ja ojia on aikoinaan perattu ja suoristettu
muun muassa ojituksen ja uiton vuoksi. Tällaiset vesistön osat ovat raken-
teeltaan ja eliöstöltään hyvin yksipuolisia. Peruskuivatuksella tarkoitetaan
peltojen kuivattamiseksi tehtävää purojen vedenjohtokyvyn parantamista,
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valtaojien perkaamista ja pienehköjä pengerryksiä. Lähes kaikki Suomen
maatalousalueiden purot on perattu peruskuivatuksen tarpeisiin. Nykyään
ei enää juuri toteuteta uusia perkaushankkeita, vaan perkaukset ovat lähin-
nä ylläpitotoimenpiteitä. Vuodesta 1986 alkaen on maankuivatukseen ja
ojitukseen liittyvissä ohjeissa alettu kiinnittää huomiota ympäristöasioihin
ja alettu soveltaa luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä perus-
kuivatushankkeissa. /57/ Maankäytön muutokset ja viljeltyjen peltojen vä-
hentyminen ovat vähentäneet paikoin peruskuivatuksen tarvetta. Suoria
uomia ei tarvita enää entiseen tapaan maanviljelyksen ja metsänhoidon
tarpeisiin. Perattuja uomia on alettu kunnostaa ja ennallistaa luonnon mo-
nimuotoisuuden palauttamiseksi, vesistöön kulkeutuvan hajakuormituksen
vähentämiseksi ja virkistyskäyttöarvon parantamiseksi. Luonnonmukai-
sesti mutkitteleva puro ja sen pohjakasvillisuus pidättävät huomattavasti
paremmin ravinteita ja kiintoainetta kuin suoraksi kaivettu uoma, jossa
veden viipymä on lyhyt. Järveen tai jokeen laskevien purojen ja ojien suil-
le kannattaa jättää kasvillisuutta sitomaan valuma-alueelta tulevia ravintei-
ta. /56/

Perattu ja suoritettu puro voidaan kunnostaa palauttamalla virtaus alkupe-
räiseen uomaan. Puron ennallistaminen voidaan hyvällä suunnittelulla to-
teuttaa siten, että metsätaloudelle ja puustolle ei aiheudu haittaa. Puron-
varsialueet ovat usein metsätaloudellisesti vähäarvoisia rantojen vettymi-
sen vuoksi. Alkuperäinen uoma voidaan ottaa käyttöön patoamalla kaivet-
tu uoma ja ohjaamalla vedet vanhaan uomaan esimerkiksi virranohjainten
avulla. Tämä menetelmä edellyttää että alkuperäinen uoma on löydettävis-
sä maastosta ja että korkeusero peratun ja alkuperäisen uoman välillä ei
ole liian suuri. Jos alkuperäiseen uomaan on kertynyt runsaasti orgaanista
ainesta, sitä voidaan syventää kaivamalla kova pohja esiin maakerrosten
alta. Tämä menetelmä muistuttaa uuden uoman kaivua. Mitä vähemmällä
kaivamisella ja maanpinnan rikkomisella päästään, sitä pienemmät ovat
alapuoliseen vesistöön aiheutuvat työnaikaiset vaikutukset. Kasvillisuuden
ja sammalten jättämisestä alkuperäiseen uomaan on etua vesistönsuojelun
kannalta. Puron virtauksen palauttaminen vanhaan uomaan voidaan tehdä
suhteellisen pienillä investoinneilla, koska työhön ei tarvita koneita ja se
voidaan mahdollisuuksien mukaan toteuttaa talkootyönä. /56/

Purojen ja muiden virtaavien vesien kunnostuksia suunniteltaessa kannat-
taa aina pyytää asiantuntijan neuvoja. Etenkin uoman siirroissa asiantunti-
ja-apu on välttämätöntä hankkeen luvantarpeen arvioinnissa, vedenkorke-
uksien määrittämisessä ja patorakenteen suunnittelussa.

10.6 Vesiliikenteen nopeusrajoitus

Vesikulkuneuvolla liikkumista vesialueella voidaan rajoittaa tai se voidaan
kieltää osittain tai kokonaan vesiliikennelain (463/1996) 15 §:n mukaises-
ti. Vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen ym-
päristökeskus lukuun ottamatta yleisiä kulkuväyliä, joiden kielloista ja ra-
joituksista päättää merenkulkulaitos. Myös tietyn moottorikäyttöisen vesi-
kulkuneuvotyypin käyttö voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa, mikäli
sen käytöstä aiheutuu huomattavaa haittaa luonnolle tai ympäristölle, ka-
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lastukselle tai muulle elinkeinolle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai
muulle yleiselle edulle (vesiliikennelaki, 16 §).  Aloitteen kiellon tai rajoi-
tuksen määräämiseksi voi tehdä kunta, kunnan jäsen tai sellainen viran-
omainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee (vesiliikennela-
ki, 17 §). /23/

10.7 Pienpetojen vähentäminen

Rantaniityt ja kosteikot ovat monien lintujen pesimä- ja levähdysalueita.
Runsas linnusto houkuttelee etenkin pesimäaikana puoleensa pienpetoja
kuten minkkejä ja supikoiria. Ne ovat Suomen luonnossa tulokaspetoja ja
esiintyvät täällä ihmisen toiminnan seurauksesta. Arvokkaiden kosteikko-
jen ja rantaniittyjen linnuston heikko poikastuotanto on useissa tutkimuk-
sissa yhdistetty tulokaspetokantojen kasvuun. Minkki ja supikoira saalis-
tavat eri aikaan lintusen pesimäkaudella. Supikoira syö lintujen munia,
kun taas minkki saalistaa myös poikasia ja emoja. Kosteikkojen ja ran-
taniittyjen linnuston pesimärauhan turvaamiseksi pienpetojen vähentämi-
nen lintuvesikunnostusten yhteydessä on perusteltua. /40/ Pienpetojen
pyynti on toteutettava eettisesti ja kestävän käytön periaatteiden mukaises-
ti. Minkin, supikoiran, ketun, mäyrän ja hillerin poikueelliset naaraat ovat
rauhoitettuja touko- heinäkuun ajan. Käytännössä rajoitus tarkoittaa, että
mitään pienpetoja ei saa pyytää pesimäaikana, koska eläimen sukupuolen
erottaminen on pyyntitilanteessa mahdotonta. /44/ Pienpetojen pyynti on
metsästystä, ja pyytäjällä tulee olla voimassa oleva metsästyskortti.

10.8 Luonnonsuojelulain mukainen suojelu

Alueellinen ympäristökeskus voi luonnonsuojelulain nojalla perustaa yksi-
tyisomistuksessa olevalle alueelle luonnonsuojelualueen maanomistajan
hakemuksesta tai tämän suostumuksella. Luonnonsuojelualueen perusta-
misen edellytyksenä voi olla alueen uhanalainen, harvinainen tai harvi-
naistuva eliölaji, -yhteisö tai ekosysteemi, suojeltavan lajin lisääntymis- tai
levähtämispaikka, harvinainen luonnonmuodostuma, luonnonkauneus tai
harvinaistuva perinneluontotyyppi. Suojelun perusteena voi olla myös
luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttäminen. (Luonnonsuoje-
lulaki, 10 §, 24 §) /43/

Luonnonsuojelualueen perustamispäätöksessä annetaan suojelua ja hoitoa
koskevat määräykset. Ennen suojelualueen perustamispäätöstä alueellinen
ympäristökeskus ja maanomistaja sopivat rauhoitusmääräyksistä ja mah-
dollisista korvauksista. Rauhoitusmääräyksillä sallitaan yleensä alueen
suojeluarvoa ylläpitävä hoito. (Luonnonsuojelulaki, 24 §) /43/

Suojelualueiden perustaminen reheville kosteikkoalueille on vesilintujen
ja muiden kosteikkoalueiden eliöiden elinympäristöjen säilyttämisen kan-
nalta tärkeää. Suojelualueella ja sen läheisyydessä tapahtuvaa metsästystä
voidaan rajoittaa suojelumääräyksillä, mikäli maanomistaja tai vesialuetta
hallinnoiva osakaskunta sitä haluaa. Rauhoitetut kosteikkoalueet ovat hy-
viä pesimis-, ruokailu- ja levähdyspaikkoja monille vesilinnuille. Rauhoi-
tusalueet tarjoavat linnuille etenkin metsästysaikana suojaisan ja turvalli-
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sen levähdys- ja ruokailupaikan. Kosteikkojen linnusto on herkkä häiriöil-
le ja jo muutama laukaus suojelualueen läheisyydessä voi karkottaa linnut.
Rauhoitetun kosteikon reunamaastossa ei tulisi metsästää. Rauhoitettu ve-
si- ja kosteikkoalue parantaa ja monipuolistaa usein myös sitä ympäröivi-
en alueiden linnustoa. /40/

Luonnonsuojelulain luontotyyppien suojelu poikkeaa perinteisistä luon-
nonsuojelualueista perustamistavan ja suojelutavan suhteen. Luonnonsuo-
jelulaissa suojeltuja luontotyyppejä ovat jalopuumetsiköt, pähkinäpensas-
lehdot, tervaleppäkorvet, hiekkarannat, merenrantaniityt, hiekkadyynit, ka-
tajakedot, lehdesniityt ja yksittäiset suuret maisemapuut. Suojeltavien
luontotyyppien tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia.
Ne ovat harvinaisia ja usein pinta-alaltaan pieniä, mutta silti arvokkaita
luonnon monimuotoisuudelle ja maisemansuojelulle. /43/

11 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET SIKOJOELLA

11.1 Aiemmat ehdotukset

Pirkkalan Sikojoen kasvistotutkimuksessa ja hoitosuunnitelmassa (1987)
on vesistön alajuoksulle hoitotoimenpiteiksi ehdotettu vesikasvien vähen-
tämistä koneellisella niitolla ja nostamalla irtokellujia ja –keijujia sekä
uposlehtistä kasvillisuutta veneisiin. Hoidon tavoitteena olisi suunnitelman
mukaan kosteikkolajien elinolosuhteiden parantaminen. Suunnitelmassa
esitetään, että Vähälammi 2:sta ja 3:sta poistettaisiin vedensisäistä kasvil-
lisuutta, Vähälammi 2:lta avattaisiin väylä Vähälammi 1:lle, Vähälammi
1:n alueelta kavennettaisiin osmankäämikasvustoja, Isolammin eteläpuo-
lella veneväylää levennettäisiin niittämällä järviruokoa, ja että venelaitu-
reille johtavia lahdekkeita avattaisiin. Lisäksi suunnitelmassa ehdotetaan
rantaniittyjen raivausta Sikojoen suulta sekä lintutornin rakentamista Pih-
lajaniemeen. Suunnitelmassa korostetaan asiantuntijoiden käyttöä hoito-
töiden valvonnassa. Toteutuskustannuksia vähentäisivät hoitotöiden sa-
manaikainen toteutus ja talkootyö. /3/

Pirkkalan Sikojoen alueen linnustoselvityksessä (1996) on esitetty toi-
menpidesuosituksina suojelualueiden perustamista vesistön alajuoksulle,
veneilyn ja muun liikkumisen rajoittamista lintujen pesintäaikana Katajis-
tonlahden, Kuikanluhdan, Vähälammin ja Sikoluhdan alueilla, lintutornin
ja ulkoilureittien rakentamista, ruoppausten ohjauksen ja valvonnan paran-
tamista sekä rantalaidunnuksen lisäämistä. Kosteikkoalueiden säilyttämi-
seksi ja ennallistamiseksi tulisi selvityksen mukaan asiantuntijan johdolla
mm. poistaa vesikasveja ja saramättäiden päällä kasvavia koivuntaimia ja
pensaikkoja. /22/

11.2 Toimenpide-ehdotuksia

Taulukossa 12 on yhteenveto esitetyistä hoito- ja kunnostustoimenpiteistä
sekä niiden toteutuksen edistämisestä vastaavat tahot. Vastaava taulukko
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on myös liitteenä 4 olevassa tiedotteessa, joka on jaettu 30.3.2007 järjeste-
tyn Sikojoen käyttö- ja hoitosuunnitelman tiedotustilaisuuden yhteydessä.
Liitteen 4 taulukossa on esitetty myös toimenpiteille mahdollisesti tarvit-
tavat luvat. Toimenpidekohteita on esitetty kartalla liitteessä 2.

Toimenpiteitä ei tule kohdistaa alueille, joilla on erityisiä luonnonsuojelul-
lisia arvoja tai muinaisjäännöksiä. Mikäli Sikojoen käytön ja hoidon yh-
teydessä suunnitellaan toimenpiteitä, jotka sijaitsevat muinaisjäännösalu-
eella tai sellaisen välittömän läheisyydessä, suunnitelma tulee lähettää lau-
sunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon tai Museovirastoon. Jos hoito-
toimien yhteydessä tavataan sellaisten veneiden hylkyjä tai hylyn osia,
joiden voidaan olettaa olleen uponneina yli sadan vuoden ajan, niistä tulee
ilmoittaa Museovirastolle.

11.2.1 Vesistön käytön ohjaus

Vesiliikenteen nopeusrajoitus

Koko vesistön alaosan alueelle tulisi asettaa nopeusrajoitus vesiliikenteel-
le. Nopeusrajoitusalue voisi olla sama kuin kohdassa 11.2.4 suojeltavaksi
esitetty vesialue. Perusteena rajoitukselle on turvallisuus kapeilla jo-
kiosuuksilla sekä lintujen pesimärauhan turvaaminen. Rajoituksesta päät-
tää alueellinen ympäristökeskus ja hakijana voi toimia esimerkiksi kunta
tai osakaskunta. Suositeltava nopeusrajoitus olisi 9 km/h.

Suositusnopeudet jäällä liikkuville moottoriajoneuvoille

Talvella jäällä moottoriajoneuvolla liikuttaessa tulisi ottaa huomioon muut
vesistön käyttäjät. Muita jäällä liikkujia lähestyttäessä tulisi hiljentää no-
peutta ja iltaisin ja yöllä ajettaessa tulisi välttää ylimääräistä melua. Jää-
peitteisellä vesialueella liikkumiseen sovelletaan maastoliikennelakia,
mutta jäällä ajamiseen ei tarvita vesialueen omistajan lupaa. Moottoriajo-
neuvojen harjoitusradan tekeminen jäälle on luvanvaraista /67/.

Lintutorni ja luontopolku

Lintutornin ja sinne johtavan luontopolun rakentaminen Katajistonlahden
etelärannalle palvelisi Kirkonkylän koulun oppilaita ja lintuharrastajia.
Tämä paikka olisi koululaisten kannalta helpommin saavutettavissa kuin
esimerkiksi Pihlajaniemi, jota aiemmin on ehdotettu lintutornin sijoitus-
paikaksi. Luontopolun ja lintutornin sijoituspaikaksi suunniteltu alue on
todennäköisesti siirtymässä lähiaikoina ainakin osittain Pirkkalan kunnan
omistukseen. Tämä helpottaisi käytännön toteutusmahdollisuuksia. Lintu-
torni ja sinne johtava luontopolku palvelisivat tulevaisuudessa myös uu-
dessa yleiskaavaluonnoksessa Anian rantatien pohjoispuolelle ja Sikojoen
länsipuolelle esitetyn pientalovaltaisen asuntoalueen asukkaiden lähivir-
kistystä /46/. Lintutornin ja luontopolun vaihtoehtoiset sijainnit liitteen 2
kartassa ovat ohjeellisia. Tarkemman sijainnin määrittämisessä tulee huo-
mioida alueen luontoarvojen säilyminen. Lintutornia ei tule sijoittaa liian
lähelle ruskosuohaukan pesimäaluetta.
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Aktiivinen tiedotus

Vesistön käytön ohjaukseen liittyy olennaisesti aktiivinen tiedottaminen
vesistön hoitoon ja käyttöön liittyvistä asioista. Sikojoen alueella tiedotus-
ta tarvittaisiin muun muassa vesistön kunnostus- ja hoitomenetelmistä ku-
ten niitosta ja ruoppauksesta, haja-asutusalueen jätevesihuollon järjestämi-
sestä, ranta-asukkaiden vesiensuojeluun liittyvistä toimista sekä maa- ja
vesialueen omistajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Mikäli tässä suunni-
telmassa esitettyjä kunnostus-, hoito- ja suojelutoimenpiteitä toteutetaan,
tarvitaan tehokasta tiedotusta toimenpiteistä. Tiedotuksen vastuutahona
voisi olla kunta. Käytännössä tiedotuskanavia voisivat olla Pirkkalan kun-
nan internetsivut, Pirkkalainen -lehti sekä ranta-alueiden omistajille posti-
tettavat tiedotteet.

11.2.2 Vesistön kunnostus

Sikojoen vesistö on etenkin alaosiltaan luontaisesti rehevä ja pienen ko-
konsa vuoksi haavoittuvainen. Harkitsemattomasti ja suunnittelematto-
masti tehdyillä ruoppauksilla saattaa hyvästä tarkoituksesta huolimatta olla
vesistön tilaa heikentäviä vaikutuksia, kun pohjaan varastoituneet ravinteet
lähtevät pohjan kaivamisen yhteydessä liikkeelle. Tämän vuoksi ruoppaus-
ta ei suositella ensisijaiseksi kunnostusmenetelmäksi etenkään Sikojoen
pohjoisosan alueella.

Sikojoen vesistön kohdalla ruoppaussuunnitelmista ja laajemmista niitois-
ta tulee aina hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista ilmoittaa kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle ja vesialueen omistajalle eli osakaskunnalle.
On järkevää tehdä ilmoitus myös Pirkanmaan ympäristökeskukselle asian-
tuntija-avun saamiseksi ja naapureille hyvien naapuruussuhteiden säilyt-
tämiseksi.

Niitto- ja ruoppausjätteet tulee poistaa vesistöstä aina kunnostustoimien
yhteydessä. Lisäksi tulee huomioida poistetun kasvijätteen ja pohjamudan
läjityspaikkojen ja käsittelyn suunnittelu. Kasvijätteen läjittämiseen tarvi-
taan maanomistajan lupa. Läjitysalueet tulee sijoittaa siten, että poistetut
massat tai niistä suotautuvat vedet eivät missään tilanteessa pääse takaisin
vesistöön. Ruoppausmassoja ja kompostoitua niittojätettä voidaan levittää
pelloille maanparannusaineeksi.

Ruoppauksia ja laajempia niittoja suunniteltaessa tulisi selvittää kunnos-
tettavien ja hoidettavien alueiden syvyydet syvyyskartoituksella. Ruoppa-
usten yhteydessä on tärkeää selvittää pohjasedimentin laatu ja raskasme-
tallipitoisuudet. Esimerkiksi Leveen mahdollista kunnostusta suunnitelta-
essa pohjasedimentin tilan selvittäminen on välttämätöntä pitkän jatku-
neen teollisuusjätevesikuormituksen vuoksi.

Vähälammien alue

Vähälammi 1:n ja Sikojoen välinen väylä on kasvanut lähes umpeen.
Lammen vapaan veden alue oli kesällä 2006 uposlehtisten kasvien val-
taama. Veden vaihtuvuutta parantaisi ja umpeenkasvua hidastaisi kahden
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n. 3-4 m leveän väylän avaaminen. Toinen tulisi nykyisen väylän kohdalle
ja toinen sähkölinjan suuntaisesti. Väylät tulisi tehdä mutkitteleviksi. Uo-
mien väliin muodostuisi linnuille pienpedoilta suojassa oleva pesimäsaa-
reke. Uomat voitaisiin avata niittämällä osmankäämikavustoa koneellisesti
pohjan läheltä tai kevyesti ruoppaamalla juurakkoja pois, jolloin kunnos-
tuksen vaikutus olisi pidempiaikainen.

Vähälammi 2:lta ja 3:lta ei ole enää vesiyhteyttä Vähälammi 1:lle. Veden
vaihtuvuuden parantamiseksi pohjoisemmalta Vähälammi 2:lta voitaisiin
avata väylä Vähälammi 1:lle. Vähälammi 3 jätettäisiin ennalleen erillisek-
si lampareeksi, jotta linnuille jäisi edelleen rauhallinen pesimäpaikka.

Mahdolliset ruoppaukset, niitot ja muut toimenpiteet lammilla tulee tehdä
erikseen laadittavan kunnostussuunnitelman mukaisesti asiantuntijan oh-
jauksessa. Kuvaan 16 on hahmoteltu lampien välille avattavien mutkitte-
levien uomien linjauksia.

KUVA 16 Vähälammien ja Sikojoen välille niittämällä tai ruoppaamalla avattavat väy-
lät. (© SYKE, © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/07)

Isolammin alue

Isolammin luusuan matalikko mainittiin monissa asukaskyselyn palaut-
teissa. Virkistyskäyttömahdollisuuksien turvaamiseksi mökkien puoleista
rantaa ja mahdollisesti myös veneuomaa voitaisiin ruopata syvemmäksi
kuvan 17 mukaisesti. Luusuaan jätettäisiin kannas nykyisen veneuoman ja
rannan väliin. Koko matalikkoa ei ruopattaisi, koska se muuttaisi liikaa
järven virtausoloja.

Kapeat jokiuoman osat
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Kapeimmilla jokiosuuksilla voitaisiin paikoitellen leventää avointa vesi-
uomaa virkistyskäytön turvaamiseksi ja umpeenkasvun estämiseksi. Uo-
man leventäminen voitaisiin tehdä ilmaversoista kasvillisuutta niittämällä
tai poistamalla juurakoita erikseen tehtävän suunnitelman mukaisesti. Laa-
ja-alaisia niittoja tulisi jokialueella välttää luonnon monimuotoisuuden säi-
lymiseksi. Niittoalueiden reunat tulisi muotoilla luonnonmukaisesti mut-
kitteleviksi.

Kalojen kutupaikat

Kalojen elinolosuhteita voitaisiin parantaa niittämällä ruovikkoon rantaan
suuntautuvia mutkittelevia uomia suojaisten kutupaikkojen aikaansaami-
seksi. Niitettyjen väylien tehtävänä olisi mahdollistaa kalojen kulku tiheän
kasvuston läpi, joten kapeatkin uomat riittäisivät. Kutumatalikkojen paik-
kaa vaihdeltaisiin vuosittain. Kasvillisuuden läpi niitettävät veneiden ran-
tautumisväylät voivat myös toimia osaltaan kalataloutta edistävinä väyli-
nä.

KUVA 17 Isolammin luusuan matalikon ruoppaus mökkien edustalta ja tarvittaessa ny-
kyisen veneväylän kohdalta. (© SYKE, © Maanmittauslaitos lupa nro
7/MYY/07)

11.2.3 Rantojen hoito

Ylinenjärvi

Ylinenjärven lounaisranta on melko voimakkaasti pensoittunut (liite 7).
Pensaikkoja tulisi raivata ohjatusti ja suunnitelmallisesti, jotta järven vir-
kistyskäyttöarvo nousisi ja lehtien ja muun kasvijätteen järveen aiheuttama
ravinnekuormitus vähenisi. Ranta-asukkailla on kiinnostusta raivauksiin
talkootyönä.

Sikojoen rantaluhdat
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Maisemanhoitoraivauksille on tarvetta muun muassa Anian rantatiellä,
Vähälammi 1:n rannalla, Sikoluhdan alueella ja Koison lähellä Sikojoen
varressa. Anian rantatieltä tulisi raivata perinteisen kylämaiseman palaut-
tamiseksi avoimet näkymät Pyhäjärvelle. Vähälammin kohdalla raivauk-
silla palautettaisiin avoin yhteys lammelta rantapelloille. Sikoluhdan rai-
vauksilla puolestaan estettäisiin saraikkojen ja rantaniittyjen metsittymi-
nen sekä säilytettäisiin alueelle ominainen kosteikkomaisema. Edellä mai-
nittujen alueiden raivaukset edistäisivät maisema-arvojen lisäksi luonnon
monimuotoisuutta. Koko vesistön osalta joen varrella veneliikennettä es-
tävät veteen kaatuneet tai kaatumassa olevat puut korjattaisiin pois, jottei-
vät ne patoa jokea. Liitteen 2 toimenpidekarttaan ei ole merkitty suojelu-
alueeksi esitetyn alueen pensaikkojen raivauksia, koska ne tulee suunnitel-
la yksityiskohtaisesti yhteistyössä alueiden omistajien kanssa.

Rantalaidunnus

Rantalaidunnuksella on huomattava merkitys rantaniittyjen hoidossa. Lai-
dunnuksella estetään rantojen pensoittuminen ja vähennetään raivaustar-
vetta. Laiduntamismahdollisuuksista tulisikin neuvotella rantaniittyjen ja
alueen laiduneläinten omistajien kanssa. Sopivia laiduneläimiä ovat lam-
paat, naudat ja hevoset.

Suojavyöhykkeet

Varsinkin vesistön alajuoksulla on runsaasti maanviljelystä. Monissa pai-
koissa pellot ulottuvat rantaan asti. Kalteville vesistöön rajautuville pel-
loille suositellaan perustettavaksi keskimäärin vähintään 15 metriä leveä
suojavyöhyke. Suojavyöhykkeiden ja -kaistojen perustamisesta ja hoidosta
vastaavat maanomistajat. Suojavyöhykkeillä voitaisiin vähentää ravintei-
den kulkeutumista vesistöön. Suojavyöhykkeiden perustamiseen on mah-
dollista saada EU:n maatalouden ympäristötuen erityistukea. Vyöhykkeitä
kapeammat suojakaistat ovat edellytys EU:n maataloustuille. Myös vesis-
tön varrella tehtävissä metsähakkuissa tulisi jättää suojavyöhyke hakkuun
ja vesistön väliin.

11.2.4 Virtausolosuhteiden palauttaminen Sikojoen yläjuoksulla

Keskisenojaa on perattu maanviljelyksen tarpeisiin ainakin Keskisenjärven
ja Ahveniston välisellä osuudella 1950-luvulla /13/. Koivistonjärven ja
Ahveniston lammen välistä osuutta on perattu uudelleen 1980-luvulla /14/.
Keskisenojan kunnostustarve ja ennallistamismahdollisuudet kannattaisi
selvittää.

Sikojoen yläjuoksulla Sikojoen haarassa Keskinenjärven ja Kotojärven vä-
lisen puron viereen on kaivettu lähes suora oja. Tämä suora uoma tulisi
poistaa käytöstä ja palauttaa virtaus alkuperäiseen uomaan. Virtauksen pa-
lauttaminen mutkittelevaan uomaan lisäisi veden viipymää Keskinenjär-
vessä ja vähentäisi ravinteiden kulkeutumista Keskinenjärvestä Kotojär-
veen. Viipymän pidentäminen lisäisi kiintoaineen sedimentoitumista jär-
ven pohjaan ja vähentäisi sitä kautta kasvien ja levien käytössä olevien ra-
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vinteiden määrää. Mahdollinen uoman siirtäminen tulee suunnitella huo-
lellisesti ja vedenpinnan korkeudet pitää selvittää. Jos uomaa ei pysty siir-
tämään, uoman kunnostaminen nykyisellä paikalla tai osin hyödyntäen
vanhaa uomaa on mahdollista esimerkiksi tulvatasanteita perustamalla,
pohjakynnyksillä tai paikallisesti mutkaisuutta lisäämällä. Myös mahdolli-
set eroosiohaitat olisi hyvä alueella kunnostaa. Uoman siirto vaatinee vesi-
lain mukaisen luvan ympäristölupavirastolta. Pirkanmaan ympäristökeskus
voi antaa neuvoja hankkeen eteenpäin viemisessä.

Kotojärven alapuolista Sikojoen osuutta on asukaskyselyn vastausten mu-
kaan kaivettu 1930- ja 1940-luvuilla noin kilometrin matkalta /26/. Luuta-
kosken alapuolella suoraksi kaivettua uomaa voitaisiin palauttaa luonnon-
tilaisemmaksi luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin esimerkiksi ki-
veämällä ja rakentamalla suisteita.

Sikojoen yläjuoksun ennallistamistoimet tulee suunnitella yksityiskohtai-
sesti asiantuntijan toimesta.

11.2.5 Pohjapadon rakentaminen Sikojokeen

Pohjapadon rakentamisella Anian rantatien maantiesillan pohjoispuolelle
voitaisiin vähentää Pyhäjärven säännöstelyn aiheuttamaa vedenpinnan las-
kua Sikojoessa kevättalvella ja joen pohjasedimenttien jäätymistä. Sedi-
mentin jäätyminen talvella häiritsee kalojen talvehtimista, sekoittaa poh-
jaan varastoituneita ravinteita takaisin veteen. Padolla pyrittäisiin nosta-
maan alimpia vedenkorkeuksia. Keskivedenpinnan korkeutta ei voida nos-
taa, koska joen varrella on monin paikoin asutusta ja peltoja lähes veden-
pinnan tasossa. Pohjapadon rakentaminen vaatii tarkat suunnitelmat ja
ympäristölupaviraston luvan.

11.2.6 Vierasperäisten pienpetojen pyynti

Sikojoen alueella tulokaspetojen vähentämistä kannattaa harkita erityisesti
alajuoksun kosteikkoalueilla. Pyynti tulee toteuttaa suunnitelmallisesti ja
asiamukaisesti. Pyynnin toteutuksesta voivat vastata paikalliset metsästä-
jät.

11.2.7 Suojeltavat kohteet

Laajan yhtenäisen suojelualueen perustaminen turvaisi parhaiten alueen
monipuoliset luonto- ja maisema-arvot. Suojeltavaksi ehdotettuja kohteita
ovat Sikojoen alajuoksu pitäen sisällään Katajistonlahdella sijaitsevat saa-
ret.

Isosaari ja Lehtisaari

Katajistonlahden edustalla sijaitsevien saarten, Isosaaren ja Lehtisaaren,
luontoarvot tulisi tarkemmin kartoittaa. Osa saarista tulisi mahdollisesti
suojella luonnonsuojelulain mukaisena luontotyyppinä, koska saarilla kas-
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vaa useita runkomaisia kynäjalavia (luonnonsuojelulaki 29 §). Saaret voisi
olla myös mahdollista ainakin osin rauhoittaa luonnonsuojelualueeksi.
Saaret omistaa Pirkkalan seurakunta.

Tällä hetkellä saaret on 10.3.1993 vahvistetussa Pirkkalan rantojenkäytön
osayleiskaavassa merkitty virkistysalueeksi, jolle suositellaan laadittavaksi
rantakaava. Saarissa on myös suojeltavia kohteita. /28/

Sikojoen alajuoksu

Sikojoen alajuoksulla on linnuston ja kasvillisuuden kannalta arvokkaita
kosteikko- ja saraikkoalueita. Tärkeimpiä niistä ovat Katajistonlahti ja sen
länsirannalla oleva Kuikanluhta, Vähälammien alue ja Sikoluhdan alue.
Nämä alueet tulisi rauhoittaa suojelualueeksi tärkeinä elinympäristöinä
luonnonsuojelulain 10 § 2. momentin perusteella. Suojelualueen yhtenäis-
tämiseksi ja laajemman kokonaisuuden aikaansaamiseksi aluerajaukseksi
esitetään vesistöaluetta rantaniittyineen Sionkylästä Katajistonlahdelle.
Sionkylän edustan lahdekkeinen alue jokivarressa on monille linnuille tär-
keä kevätmuutonaikainen levähdysalue sekä kesäinen ruokailualue. Suo-
jeltava alue noudattaisi kaavoituksessa esitetyn suojelualuevarauksen rajo-
ja /28/, /46/. Kuvaan 18 on rajattu suojeltaviksi esitetyt alueet.

Suojelun toteutus

Suojelumääräyksillä tulisi sallia alueen hoitaminen suojeluarvojen säilyt-
tämiseksi esimerkiksi pensaikkoa raivaamalla, niittämällä ja rantalaidun-
nuksella. Suojelumääräyksissä tulisi huomioida myös virkistyskäyttötar-
peet, koska suojeltavassa jokivarressa ja Isolammin rannalla on runsaasti
ranta-asutusta.

Isosaari ja Lehtisaari ovat Pirkkalan seurakunnan omistuksessa ja vesialu-
eet ovat yhteistä vesialuetta, jonka omistaa Sikoisten osakaskunta. Suojel-
tavaksi esitetyt ranta-alueet ovat yksityisessä omistuksessa. Anian ranta-
tien maantiesillalta lähes Katajistonlahdelle ulottuva, Sikojoen lounaispuo-
lella sijaitseva kiinteistö on todennäköisesti siirtymässä lähiaikoina Pirk-
kalan kunnan omistukseen. /49/

Rauhoittamalla perustettavilla luonnonsuojelualueilla alueiden omistus
säilyy asianosaisilla omistajilla. Myös alueiden hoitoon liittyvä päätäntä-
valta säilyy heillä.

Alueen rauhoittamisesta suojelualueeksi päättää Pirkanmaan ympäristö-
keskus. Alueen omistaja voi tehdä ympäristökeskukselle hakemuksen suo-
jelualueen perustamisesta. Suojelualueet perustetaan tilakohtaisesti. Suoje-
lumääräykset ja suojelualueella sallitut hoitotoimet sovitaan tilan omista-
jan ja ympäristökeskuksen edustajien neuvotteluissa. Suojelualueen perus-
tamiselle ja suojelumääräyksille on oltava kaikkien suojelualueeksi haet-
tavan tilan omistajien suostumus.

Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaan luontotyyppeihin kuuluvia luonnonti-
laisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luon-
totyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Kielto
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tulee voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus on päätöksellään määri-
tellyt alueen rajat maastossa. Metsäisten luontotyyppien rajat määritellään
alueellisen ympäristökeskuksen ja metsäkeskuksen yhteistyönä. Päätöstä
valmisteltaessa maanomistajiin ja muihin asianosaisiin ollaan yhteydessä,
ja heidän mielipiteensä asiasta kuullaan.

KUVA 18 Luonnonsuojelulain nojalla suojeltaviksi esitetyt alueet Sikojoen alajuoksul-
la. (©SYKE, © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/07)

11.2.8 Valuma-aluekartoitus

Sikojoen valuma-alueelle olisi hyödyllistä tehdä erillinen kartoitus, jossa
selvitettäisiin tarkemmin valuma-alueen nykytilaa ja Sikojokeen kohdistu-
vaa ravinnekuormitusta. Valuma-aluekartoituksen perusteella pystyttäisiin
paremmin kohdentamaan valuma-alueelle tehtäviä toimenpiteitä.

11.3 Laajemman kokonaishankkeen käynnistäminen

Edellä esitetyt vesistön tilan parantamiseen ja luonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseen tähtäävät toimenpiteet kannattaisi koota laajemmaksi koko-
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naishankkeeksi. Yksittäisten kunnostustoimien sijasta laajemman hank-
keen perustaminen helpottaisi toimenpiteiden koordinoimista ja rahoituk-
sen hankkimista. Toimenpiteitä yhdistämällä säästetään kunnostusten
suunnittelun, toteutuksen ja jälkihoidon kustannuksia. Laaja-alaisille
hankkeille on mahdollista hakea julkista rahoitusta ja EU:n rahoitusta.

Kokonaishankkeen perustaminen edellyttää jonkin yhteisön pitkäaikaista
sitoutumista hankkeeseen. Tällainen yhteisö voisi olla esimerkiksi Sikois-
ten osakaskunta, Sankilan kyläyhdistys ry. tai jokin muu kyläyhdistys,
Pirkkalan kunta, Pirkkalan ympäristöyhdistys ry. tai alueelle perustettava
Sikojoen suojeluyhdistys. Kokonaishanke voidaan toteuttaa myös useam-
pien yhteisöjen yhteistyönä. Hanketta vetävä taho vastaisi muun muassa
toimenpiteiden ohjaamisesta, lupien hakemisesta, työvoiman ja kaluston
hankkimisesta ja rahoituksen hakemisesta. Julkisen rahoituksen ja EU- ra-
hoituksen hakijana olisi hyvä olla kunnan sijasta yhdistys, koska silloin on
paremmat mahdollisuudet saada enemmän rahoitusta. Kunnan rooli hank-
keen taustatukena on kuitenkin tärkeä.

Seuraava askel Sikojoen tilan parantamisessa olisi sopivan vetäjän löytä-
minen kokonaishankkeelle. Hankkeen alussa tulisi laatia yksityiskohtainen
kunnostussuunnitelma, jossa eriteltäisiin kunnostettavat ja hoidettavat
kohteet, menetelmät ja tarvittavat resurssit. Rahoituksen hankkiminen tuli-
si aloittaa heti, kun alustavat kustannusarviot on tehty.
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TAULUKKO 12 Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelmassa  esitettävät toimenpi-
teet ja vastuutahot

Tavoite Toimenpide Paikka Vastuu
Nopeusrajoitus vesiliikenteelle Sionkylä-Katajistonlahti Kunta
Lintutorni ja luontopolku Katajistonlahden etelä-

ranta, Anian rantatien
varsi - Katajistonlahti

Kunta
Käytön ohjaus

Suositusnopeus moottoriajoneuvoille
jäällä liikuttaessa

Koko vesistö, etenkin
asutuksen lähellä

Tiedotusvastuu kunta,
toteutusvastuu ajoneu-
vojen kuljettajat

Vesiyhteyden palauttaminen Vähä-
lampi I ja Sikojoen välille ja lintujen
pesimäsaarekkeiden teko

• Tavoitteena luonnon mo-
nimuotoisuuden säilyttämi-
nen

Kaksi mutkittelevaa
uomaa nykyisen väylän
ja sähkölinjan suuntai-
sesti

Kunta ja osakaskunta,
maanomistajat

Mutkittelevien uomien aukaisu
• Veden vaihtuvuus ja pesi-

mäsaarekkeet linnuille

Vähälammi 1 ja 2 vesi-
alueiden välille

Kunta ja osakaskunta,
maanomistajat

Vesikasvilli-
suuden vähen-
täminen ja
vesisyvyyden
lisääminen

Isolammin luusuan matalikon osit-
tainen ruoppaus

Mökkien puoleinen ran-
ta

Osakaskunta

Rantapensaikon raivaus Ylinenjärven lounais-
ranta

Maanomistajat

Sikoluhdan alueen sa-
raikot ja rantaniityt
Vähälammi 1:n pohjois-
ja itärannat
Sionkylän kohdalla sa-
raikot ja rantaniityt

Maisemanhoitoraivauksia
• Saraikoille ja rantaniityille

levinneen puuston ja pen-
saikon vähentäminen osalla
aluetta

• Veteen kaatuneiden puiden
poisto (koko vesistö) Sikojoen rannat Seppä-

län ja Mäkipään tilojen
kohdalla

Maanomistajat

Kuikanluhdan rantanii-
tyt

Rantalaidunnus
• Rantalaidunnukseen sovel-

tuvat kohteet selvitettävä
tarkemmin

Jokivarren rantaniityt

Maanomistajat

Rantojen hoito

Peltojen suojavyöhykkeet Rantaan rajautuvat, kal-
tevat pellot

Maanviljelijät

Isosaari ja LehtisaariLuonnon- ja
maisemansuo-
jelu

Luontotyypin suojelu
Rauhoittaminen yksityiseksi luon-
nonsuojelualueeksi

• Hoitotoimet sallittuja
• Ruoppauskielto

Sikojoki rantaniittyineen
Kotojärven ja Katajis-
tonlahden välillä, Kui-
kanluhta

Alueellinen ympäris-
tökeskus
Maanomistajat, osa-
kaskunta

Virtauksen palauttaminen kaivetusta
uomasta alkuperäiseen uomaan

Keskinenjärven ja Koto-
järven välinen oja.
Mahdollista myös muil-
la puro- ja jokiosuuksil-
la.

OsakaskuntaMuut toimen-
piteet

Pohjapadon rakentaminen aliveden-
korkeuden nostamiseksi

Anian rantatien maan-
tiesillan pohjoispuoli

Kunta, osakaskunta
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12 RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA

Vesistön kunnostus- ja hoitohankkeen kustannukset vaihtelevat suuresti
riippuen hoidettavan ja kunnostettavan alueen koosta, suunnitelluista toi-
menpiteistä, kunnostusmenetelmistä ja kunnostusajankohdasta. Kustan-
nukset muodostuvat muun muassa hankkeen suunnittelusta, taustatietojen
selvittämisestä ja mahdollisista lisäselvityksistä, tarvittavien lupien ja
suostumusten hankkimisesta, työkustannuksista ja koneiden vuokrista tai
hankintakustannuksista, kunnostuksessa syntyneiden kasvi- tai ruoppaus-
massojen kuljetuksesta ja loppusijoittamisesta sekä kunnostuksen vaiku-
tusten seurannasta ja jälkihoidosta. /61/

Kunnostushankkeen rahoituksen suunnittelu ja varojen hankinta kannattaa
aloittaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, kun kunnostus- ja hoitotoimen-
piteet ja menetelmät on valittu ja kokonaiskustannukset arvioitu. Ulkopuo-
lisen rahoituksen saaminen edellyttää lähes aina omarahoitusosuutta, josta
osa voi muodostua talkootyöstä. /61/

12.1 Julkinen rahoitus

Kunnan rooli vesistöhankkeiden rahoittajana on merkittävä. EU:n ja valti-
on rahoituksen saamisen edellytyksenä on yleensä kunnan osallistuminen
hankkeeseen. Kunta on useissa hankkeissa ollut ympäristöluvan hakijana
tai vastuussa kunnostustoimista. Pienemmissä hankkeissa kunnan rooli voi
olla tärkeä hankkeen rahoittajana, koordinoijana ja uskottavuuden lisääjä-
nä. /61/

Suurempiin hankkeisiin on mahdollista saada julkista, kunnan, valtion tai
EU:n myöntämää rahoitusta. Julkisen rahoituksen edellytyksenä on, että
hakijana on jokin yhteisö, esimerkiksi osakaskunta, järven suojeluyhdistys
tai asukasyhdistys. Valtion rahoitus vesistöhankkeisiin tulee ympäristömi-
nisteriön ja maa- ja metsätalousministeriön kautta. Valtion rahoitusta
myöntäviä aluehallinnon toimijoita ovat alueelliset ympäristökeskukset,
työvoima- ja elinkeinokeskukset ja maakuntien liitot. Näiden myöntämien
tukien kriteerit voivat vaihdella alueittain ja toimijoittain. Kunnostuksiin
voidaan joissain tapauksissa käyttää myös palkkaperusteisia työllisyys-
määrärahoja. /62/ TE-keskusten myöntämiä maatalouden erityistukia voi-
daan myös hyödyntää vesiensuojelussa. Maanviljelijä voi saada erityistu-
kea esimerkiksi suojavyöhykkeiden ja laskeutusallas-kosteikkojen raken-
tamiseen.

Valtioneuvoston asetuksen vesistötoimenpiteiden tukemisesta (651/2001)
mukaan vesistötoimenpiteelle voidaan myöntää rahoitusta, jos sillä on
yleistä merkitystä hyödynsaajien lukumäärän, hyödyn laadun tai vaikutus-
alueen laajuuden vuoksi, toimenpiteen tarve on aiheutunut luonnonolosuh-
teista tai tarpeen aiheuttaja ei voida osoittaa ja jos toimenpiteen kustan-
nukset ovat kohtuullisia saavutettuun hyötyyn nähden. Valtion tukea voi-
daan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat joko suunnittelusta ja toteut-
tamisesta, vahinkojen estämisestä tai säädöksiin ja lupiin perustuvista vel-
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voitteista. Valtion tuen osuus voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksyt-
tävistä kustannuksista joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. /62/

Vesistöhankkeisiin voi saada rahoitusta EU:n rakennerahastojen kautta.
Näitä ovat muun muassa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Euroopan
maatalouden tuki- ja ohjausrahasto EMOTR ja Euroopan sosiaalirahasto
ESR. EU-rahoituksen osuus hankkeen kustannuksista vaihtelee rahoitus-
lähteestä riippuen. Useimmissa ohjelmissa EU-rahoituksen osuus voi olla
enintään 50 % kustannuksista. /61/

Varsinainen ympäristöhankkeiden rahoitusväline EU:ssa on LIFE, jonka
kautta tuetaan luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita /63/. Life+ on Eu-
roopan unionin tuleva ympäristöalan rahoitusjärjestelmä, joka rahoittaa
luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita. Life+ -rahoitusta koskeva asetus
on parhaillaan valmisteilla ja sen on tarkoitus tulla käyttöön kesällä 2007.
Asetuksen sisällöstä päästiin yhteisymmärrykseen EU:n sovittelukomite-
assa 27.3.2007. Ohjelmakausi kestää vuoteen 2013 asti. /68/ LEADER+
on maatalouden kehittämisrahasto, josta on myös toteutettu joitain vesis-
tön kunnostushankkeita. /63/

12.2 Muut rahoituslähteet

Julkisen rahoituksen lisäksi vesistöhankkeisiin voi saada tukea esimerkiksi
kalastusalueelta, suojelu- ja hoitoyhdistyksiltä ja osakaskunnilta sekä eri-
laisista rahastoista ja yksityisiltä rahoittajilta.

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa ka-
lataloutta. Niiden myöntämä rahoitus perustuu kalastuslakiin. Kalastusalu-
eiden tehtävät jakautuvat kala- ja rapuvesien käyttöön ja hoitoon liittyviin
sekä kalastuslain edellyttämiin tehtäviin.

Rekisteröity järven hoito- tai suojeluyhdistys voi hankkia varoja jäsen-
maksuja keräämällä, järjestämällä rahankeräystapahtumia tai poliisiviran-
omaisen luvalla kerätä lahjoituksia paikallisilta yrityksiltä ja yksityishen-
kilöiltä. Yhdistys voi toimia kunnallisen tai valtiollisen rahoituksen haki-
jana. Järjestäytyneiden vesialueen omistajien muodostama osakaskunta
voi osallistua hankkeiden rahoitukseen esimerkiksi kalastuslupien myyn-
nistä kertyneillä tuloilla. Yhdistysten ja osakaskuntien jäsenten tekemä
talkootyö voi säästää huomattavia summia pienten kunnostushankkeiden
toteutuksessa. /61/

Vesistön kunnostamiselle voidaan perustaa erityinen vesiensuojelu- tai
kunnostusrahasto. Rahastoon voivat tehdä lahjoituksia alueen yritykset,
kunnat ja yksityishenkilöt. Joissakin hankkeissa rahaston varat ovat muo-
dostaneet huomattavan omarahoitusosuuden, jonka avulla on voitu hakea
hankkeelle julkista rahoitusta. /61/

12.3 Rahoitusmahdollisuuksia Sikojoen hoidossa

Pirkkalan kunta on kiinnostunut Sikojoen vesistön tilasta ja on valmis si-
toutumaan vesistön tilaa ja suojeluarvoja parantavien ja edistävien toi-
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menpiteiden eteenpäin viemiseen. Kunta voisi toimia luvanvaraisissa
hankkeissa luvan hakijana ja osallistua esimerkiksi yhteisillä alueilla ole-
vien toimenpidekohteiden kustannuksiin.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyn suojelualueen hoitoon kannattaisi
hakea EU-rahoitusta. Rahoituksen perusteena olisi alueen luonnon moni-
muotoisuuden ja linnustollisen arvon säilyttäminen sekä alueen virkistys-
käytön edistäminen. Suojelualueelle voitaisiin hakea myös valtion tukea
Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Pirkanmaan TE-keskuksen ja Pirkan-
maan liiton kautta. Hakijana voisi toimia Pirkkalan kunta tai jokin paikal-
lisyhdistys rahoituslähteestä riippuen. Suojelualueen hoidossa voitaisiin
hyödyntää myös vesi- ja maa-alueiden omistajien tekemää talkootyötä
omarahoituksen osana.

Pohjapadon rakentamiselle voitaisiin hakea valtion rahoitusta. Alueellisel-
ta ympäristökeskukselta voisi saada myös apua padon suunnitteluun ja mi-
toitukseen.

Lintutornin ja luontopolun suunnitteluun ja toteutukseen on mahdollista
hakea opetusministeriön ja ympäristöministeriön myöntämää ympäristö-
kasvatusrahaa.

Sikojoen alueella toimii Pirkkalan kalastusalue, jonka toimialueeseen kuu-
luu Pirkkalan lisäksi Lempäälän, Vesilahden ja Viialan vesialueita. Pirkka-
lan kalastusalueen halukkuus osallistua Sikojoen alueen kehittämiseen
kannattaa selvittää.

Muut käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat toteutetta-
vissa yhdistysten, osakaskunnan ja kunnan rahoituksella. Talkootyötä voi-
daan käyttää pensaikkojen raivaukseen ja käsin tehtävään niittoon.

Suunnitelman kohdassa 11.3 esitetyn laajemman hankkeen perustaminen
helpottaisi rahoituksen hankkimista.

13 YHTEENVETO

Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelman alkuosa muodostuu työhön
liittyvistä taustaselvityksistä kuten vedenlaatutiedoista, valuma-alueen
maankäytöstä, alueen luonnon ja maiseman kuvauksesta ja vesistön kuor-
mituslähteiden esittelystä. Työn loppuosan kappaleet käsittelevät asukas-
kyselyn tuloksia, vesistön kunnostukseen, hoitoon ja suojeluun liittyviä
toimenpiteitä, suunnitelma-alueelle esitettyjä, vesistön tilan parantamiseen
tähtääviä toimenpiteitä sekä kunnostus- ja hoitohankkeiden rahoitusmah-
dollisuuksia. Taustaselvitysten teko ja aineiston kerääminen vei huomatta-
van osan suunnitelman tekoon käytetystä ajasta. Työssä on pyritty huomi-
oimaan monipuolisesti eri intressitahot ja vesistöön vaikuttavat tekijät.
Suunnitelmalle asetetut tavoitteet monipuolisen tarkastelun kannalta toteu-
tuivat suhteellisen hyvin. Esitetyissä toimenpiteissä on otettu huomioon
luonnonsuojelun, maisemansuojelun ja virkistyskäytön näkökulmat.
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Suunnitelma-alueen kuvaus perustuu maastokäynteihin ja lähdeaineistoon.
Rajallisten resurssien vuoksi vesistön yläosan joki- ja puro-osuuksien
maastotarkastelu jäi puutteelliseksi ja maastokäynnit kohdistuivat pääasi-
assa järville. Mikäli laajempi kokonaishanke toteutetaan, tulisi sen suun-
nittelun yhteydessä kiinnittää tarkempaa huomiota myös vesistön ylä-
osaan.

Veden laadun arviointikriteereitä on selvitetty, koska on haluttu antaa
taustatietoa Sikojoelta tehtyjen vedenlaatuselvitysten ymmärtämiseen. Ve-
sistön vedenlaatutietojen hankkiminen oli suhteellisen helppoa, mutta var-
sinkin vedenlaadun muutosten arviointia vaikeutti tutkimusten vähäisyys
sekä vaihtelevat määritys- ja näytteenottomenetelmät. Säännöllistä seuran-
taa on tehty vain velvoitetarkkailujen yhteydessä. Jatkossa vedenlaadun
seurantaa koko Sikojoen alueella tulisi tehostaa, jotta voitaisiin paremmin
arvioida toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia vesistössä.

Työssä esitettyjen maisema- ja kasvillisuusselvitysten lähteenä on käytetty
pääasiassa aiempia kasvillisuusselvityksiä ja yleiskaavaluonnoksen liittei-
tä. Näistä on saatu suhteellisen tuoreita tietoja, joita on verrattu vanhem-
piin tietoihin. Linnuston osalta laajempi selvitys on tehty yli kymmenen
vuotta sitten ja tuoreemmat linnustotiedot on kerätty yksittäisistä havain-
noista. Linnuston muutoksia on vaikea arvioida vertailukohtien puuttues-
sa. Kalaston osalta tietoa on saatu pääasiassa kalaistutuksista ja asiantunti-
jan haastatteluista. Alueella esiintyvistä nisäkkäistä saadut tiedot perustu-
vat kokonaan kevään 2006 asukaskyselyn tuloksiin.

Kaavoitustilanteen arviointi perustuu voimassa ja luonnosvaiheessa olevi-
en yleiskaavojen tarkasteluun. Pirkanmaan uusi ensimmäinen maakunta-
kaava on tässä selvityksessä jäänyt vähälle huomiolle, koska se vahvistet-
tiin vasta keväällä 2007. Tietoa vesistön käyttömuodoista saatiin asukas-
kyselyn vastauksista ja työryhmän jäseniltä. Pirkkalan kunnan ympäristön-
suojelumääräyksistä on työssä esitelty vesiensuojeluun liittyvät määräyk-
set.

Ihmistoiminta vaikuttaa Sikojoen vesistöön monilla tavoilla. Tässä suunni-
telmassa on selvitetty maatalouden, metsätalouden, mudan noston ja ranto-
jen ruoppausten, haja-asutuksen lentoaseman, golfkentän, teollisuuden ja
liikenteen sekä suljetun kaatopaikan vesistövaikutuksia. Ulkoisen kuormi-
tuksen lähteitä on selvitetty pääasiassa yleisellä tasolla, koska Sikojoen
vesistöalueelle ei ole tehty erillistä kuormitusselvitystä.

Keväällä 2006 Sikojoen alueen ranta-asukkaille ja maanomistajille kohdis-
tetulla kyselyllä ja sen saatekirjeellä tiedotettiin Sikojoen käyttö- ja hoito-
suunnitelman teosta ja kartoitettiin asianosaisten suhtautumista alueen ke-
hittämiseen. Kyselylomake oli saatavilla sähköisessä muodossa Pirkkalan
kunnan internetsivuilla. Kyselyn avulla saatuja tietoja käytettiin suunni-
telman tausta-aineistona. Kysely toteutettiin kertakyselynä ja siihen vastasi
noin kolmannes kohderyhmästä. Vastausten tulkintaa ja yhteenvetoa olisi
saattanut helpottaa vaihtoehtokysymysten laajempi käyttö. Toisaalta toteu-
tetun muotoinen kysymyksenasettelu antoi enemmän tilaa vapaamuotois-
ten vastausten antoon ja mielipiteiden esittämiseen.
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Vesistön käytön ohjauksen, kunnostuksen ja hoidon menetelmistä on tässä
suunnitelmassa esitelty ne, jotka on toimenpide-ehdotuksissa katsottu to-
teutuskelpoisiksi vaihtoehdoiksi Sikojoen alueella.

Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelmassa esitetyt toimenpide-
ehdotukset antavat suuntaviivat Sikojoen alueen luonto-, maisema- ja vir-
kistysarvojen säilyttämiseen ja parantamiseen. Liitteen 2 toimenpidekar-
toissa esitetyt kohteet ovat alustavia esityksiä toimenpiteitä tarvitsevista
alueista. Kohteet on valittu yhteistyöryhmän keskustelujen ja maanomista-
jien ehdotusten perusteella. Toimenpiteiden toteuttamiseksi tulee laatia
yksityiskohtaiset suunnitelmat.

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista edistäisi laajem-
man kokonaishankkeen käynnistäminen ja kunnan tai muun yhteisön si-
toutuminen suojelu- ja hoitotoimien toteuttamiseen. Kokonaishankkeessa
toimenpiteiden suunnittelu, rahoituksen hankkiminen ja toteutus on hel-
pompaa ja edullisempaa kuin yksittäisissä, pienialaisissa kunnostuksissa.
Hankkeen vetäjäksi sopisi parhaiten jokin aktiivinen paikallisyhdistys,
koska useiden rahoituslähteiden kohdalla hakijana tulee olla kunnan sijasta
rekisteröitynyt yhdistys. Kunnan sitoutuminen on tärkeää hankkeen uskot-
tavuuden, jatkuvuuden ja rahoituksen kannalta. Sikojoen käytön ja hoidon
yleissuunnitelma voisi toimia tulevaisuudessa kokonaishankkeen taus-
taselvityksenä ja kunnostussuunnitelman perustana.



Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

79

LÄHTEET

/1/ Ahlstedt Jukka, Sankilan Kyläyhdistys Ry:n puolesta. Pirkkalan Siko-
joen hoitoesitys 2.4.2003. sekä Krogerus Kirsti, Jokinen Ari. Pirkanmaan
ympäristökeskuksen vastaus hoitoesitykseen 9.7.2003.

/2/ Sikojoen vesistöalueen tiedot ja kartat. Ympäristöhallinnon Hertta-
tietokanta. 2006.

/3/ Ranta Pertti. Pirkkalan Sikojoen kasvistotutkimus ja hoitosuunnitelma
1987. Gammarus Ky. 24.4.1987.

/4/ Vuosiyhteenveto Pirkkalan kunnan Keskisenkulman kaatopaikan jälki-
tarkkailusta (vuosina 2005, 2004, 2003 ja 2002). Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry.

/5/ Kasteluveden johtaminen Koivistonjärvestä sekä rakennustöiden aloit-
taminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pirkkala. Länsi-
Suomen ympäristölupaviraston lupapäätös Nro 2/2005/3, annettu
26.1.2005
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=30071&lan=FI.  Luettu
1.2.2006.

/6/ Paakkinen Marika. Pirkkalan Sikojoen kasvillisuusselvitys vuonna
2006. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, julkaisu no 544.
Tampere. 2006.

/7/ Lempäälän kunta, järvitutkimusten tuloksia 1986 ja 1996.

/8/ Hell Esa, 29.9.2005, Keskisenkulman pikkujärvien vedenlaatu vuonna
2005, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Tampere. 2006

/9/ Meriluoto Elina, Oravainen Reijo. Tampere-Pirkkalan lentoaseman
velvoitetarkkailu vuonna 2004. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyh-
distys ry. Tampere 13.6.2005.

/10/ Oravainen Reijo. Vuosiyhteenveto jätevesien purkualueen velvoite-
tarkkailusta vuodelta 2001. Velvoitetarkkailuraportti. Kokemäenjoen ve-
sistön vesiensuojeluyhdistys ry. Tampere 21.10.2002.

/11/ Oravainen Reijo. Vuosiyhteenveto jätevesien purkualueen velvoite-
tarkkailusta vuodelta 2002. Velvoitetarkkailuraportti. Kokemäenjoen ve-
sistön vesiensuojeluyhdistys ry. Tampere 8.1.2003.

/12/ Oravainen Reijo. Vuosiyhteenveto jätevesien purkualueen velvoite-
tarkkailusta vuodelta 2003. Velvoitetarkkailuraportti. Kokemäenjoen ve-
sistön vesiensuojeluyhdistys ry. Tampere 18.2.2004.

/13/ Ahveniston- ja Keskisenjärvenojan perkaussuunnitelma, 1940. Uu-
denmaan ja Hämeen ylim. maanviljelysinsinööri Ossi Kivelä. toimitus N:o

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=30071&lan=FI.


Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

80

1938 ja 1939. Pirkanmaan ympäristökeskuksen arkisto. Arkistokopiot
23.5.2006.

/14/ Ahveniston- ja Keskisenjärvenojan perkaussuunnitelma. Kunnossapi-
to- ja käyttöönottotarkastusraportti. Vesihallitus, TN:o 1938 ja 1939, Matti
Pohjoismäki. 11.11.1982, Tampere. Pirkanmaan ympäristökeskuksen ar-
kisto. Arkistokopiot 23.5.2006.

/15/ Kalastuskunnan tiedot. Hämeen TE-keskuksen kalatalousyksikkö. Tu-
lostettu 5.1.2007.

/16/ Kalataloushallinnon istutusrekisteri. Tulostettu 20.1.2006.

/17/ Opasvihkonen vesistötulosten tulkitsemiseksi. Kokemäenjoen vesis-
tön vesiensuojeluyhdistys ry. Internetsivu http://www.kvvy.fi/cgi-
bin/tietosivu_kvvy.pl?sivu=opasvihkonen.html, luettu 15.2.2007.

/18/ Vesistöjen laatuluokituksen raja-arvoja. Kokemäenjoen vesistön ve-
siensuojeluyhdistys ry. Internetsivu http://www.kvvy.fi/cgi-
bin/tietosivu_kvvy.pl?sivu=rajaarvoja.html, luettu 15.2.2007.

/19/ Pintavesien laatu. Ympäristöhallinnon internetsivut,
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17446&lan=fi, luettu
15.2.2007.

/20/ Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö. Ympäristöhallinnon internetsi-
vut http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=94022&lan=fi, luettu
15.2.2007.

/21/ Mäkelä Harri. Limnologian perusteet. Luentomoniste 2. Hämeen
ammattikorkeakoulu. Hämeenlinna. 2006.

/22/ Laamanen Kari. Pirkkalan Sikojoen alueen linnusto. Pirkkalan ympä-
ristöyhdistys ry. Pirkkala. 1996.

/23/ Vesiliikennelaki 20.6.1996/463. Finlex - Valtion säädöstietopankki.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960463?search%5Btype%5D
=pika&search%5Bpika%5D=vene%2A. Luettu 25.2.2007.

/24/ Lehtoranta Virpi. Johdanto. Luku 1, s. 7-12 teoksessa Järvien kunnos-
tus. Toim. Ulvi Teemu, Laakso Esko. Ympäristöopas 114. Suomen ympä-
ristökeskus. Edita. Helsinki, 2005.

/25/ Vesistöalueen tiedot. Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta.
http://hertta.vyh.fi/scripts/veps/veps.asp Tulostettu 19.2.2007.

/26/ Kyselytulokset. Yhteenveto. Koonnut Korkiakoski Petra 22.5.2006.

/27/ Eloranta Pertti. Järvien kunnostuksen limnologiset perusteet. Luku 2,
s. 13-28 teoksessa Järvien kunnostus. Toim. Ulvi Teemu, Laakso Esko.
Ympäristöopas 114. Suomen ympäristökeskus. Edita. Helsinki, 2005.

http://www.kvvy.fi/cgi-
http://www.kvvy.fi/cgi-
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17446&lan=fi,
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=94022&lan=fi,
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960463?search%5Btype%5D
http://hertta.vyh.fi/scripts/veps/veps.asp


Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

81

/28/ Pirkkalan rantojenkäytön osayleiskaava. Lääninhallituksen vahvista-
mispäätös 10.3.1993.
http://www.pirkkala.fi/mp/db/file_library/x/IMG/15993/file/Rantaosayleis
kaava1992.pdf, luettu 1.3.2007.

/29/ Mattila Harri. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Luku 11, s. 137-
149 teoksessa Järvien kunnostus. Toim. Ulvi Teemu, Laakso Esko. Ympä-
ristöopas 114. Suomen ympäristökeskus. Edita. Helsinki, 2005.

/30/ Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen
erityistuista 30.6.2000/647. Finlex - Valtion säädöstietopankki.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000647. Luettu 6.3.2007.

/31/ Valpasvuo-Jaatinen Pirkko. Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito.
Maa- ja metsätalousministeriö. Maatalouden ympäristötuen erityistuet –
opas. Edita Prima Oy. 2007.
http://www.mmm.fi/attachments/5haWdnUO5/5mZaUFjxQ/Files/Current
File/Suojavyohyke_2007.pdf. Luettu 7.3.2007.

/32/ Maatalouden vesiensuojelu. Sivuston koonnut RiverLife-projektille
Vieltojärvi Olli-Pekka. Ympäristöhallinnon internetsivut. Päivitetty
13.1.2005. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=13252&lan=fi. Lu-
ettu 7.3.2007.

/33/ Skogberg Juhani. Suullinen tiedoksianto 9.3.2007.

/34/ Nevalainen Pasi. Puutarhakaupungin pitäisi suojella Pyhäjärven sahan
tontti osittain. Lehtikirjoitus. Pirkkalainen 16.8.2006, s.9.

/35/ Liedenpohja-Ruuhijärvi Maritta, Kääntönen Leena, Schultz Tiina,
Krogerus Kirsi, Palokoski Marita. Pirkanmaan perinnemaisemat. Alueelli-
set ympäristöjulkaisut 125. Pirkanmaan ympäristökeskus.19.5.1999.

/36/ Ranta Pertti. Pirkkalan Sikojoen alueen kasvisto ja kasvillisuus. Leh-
tiartikkeli. Lutukka n:o 2, 1989. 5. vuosikerta, s. 35-45. Yliopistopaino,
Helsinki. 1989.

/37/ Viinikkala Jouni, Mykkänen Erkki, Ulvi Teemu. Monitavoitteiset
kunnostusmenetelmät: Ruoppaus. Luku 16, s. 211-226 teoksessa Järvien
kunnostus. Toim. Ulvi Teemu, Laakso Esko. Ympäristöopas 114. Suomen
ympäristökeskus. Edita. Helsinki, 2005.

/38/ Kääriäinen Sannamari, Rajala Lasse. Vesikasvillisuuden poistaminen.
Luku 19, s. 249-269 teoksessa Järvien kunnostus. Toim. Ulvi Teemu,
Laakso Esko. Ympäristöopas 114. Suomen ympäristökeskus. Edita. Hel-
sinki, 2005.

/39/ Vesilaki 19.5.1961/264. Finlex - Valtion säädöstietopankki.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610264?search%5Btype%5D
=pika&search%5Bpika%5D=vesilaki. Luettu 16.3.2007.

http://www.pirkkala.fi/mp/db/file_library/x/IMG/15993/file/Rantaosayleis
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000647.
http://www.mmm.fi/attachments/5haWdnUO5/5mZaUFjxQ/Files/Current
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=13252&lan=fi.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610264?search%5Btype%5D


Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

82

/40/ Mikkola-Roos Markku, Väänänen Veli-Matti. Lintuvesien kunnosta-
minen. Luku 21, s. 287-300 teoksessa Järvien kunnostus. Toim. Ulvi
Teemu, Laakso Esko. Ympäristöopas 114. Suomen ympäristökeskus. Edi-
ta. Helsinki, 2005.

/41/ Toim. Priha Marjo. Perinnebiotooppien hoitokortti 9 - Järven- ja joen-
rantaniityt, jokivarsien tulvaniityt. SYKE:n ja MMM:n julkaisu. Erweko
Painotuote Oy 2003.
http://www.mmm.fi/attachments/5jQzC47Ud/5jQAjtrvJ/Files/CurrentFile/
9_jarvi.pdf. Luettu 16.3.2007.

/42/ Toim. Priha Marjo. Perinnebiotooppien hoitokortti 1 - Laidunnus.
SYKE:n ja MMM:n julkaisu. Erweko Painotuote Oy 2003.
http://www.mmm.fi/attachments/5jQzC47Ud/5jQzRaTfE/Files/CurrentFil
e/1_laidunnus.pdf. Luettu 16.3.2007.

/43/ Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096. Finlex - Valtion säädöstieto-
pankki.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096?search%5Btype%5D
=pika&search%5Bpika%5D=luonnonsuojelulaki. Luettu 16.3.2007.

/44/ Pienpetojen pyynti. Metsästäjäin keskusjärjestön internetsivut.
http://www.riista.fi/index.php?group=00000035&mag_nr=1. Luettu
19.3.2007.

/45/ Pirkkalan yleiskaava 1995. Kunnan valtuuston 16.3.1996 hyväksymä.
http://www.pirkkala.fi/mp/db/file_library/x/IMG/14017/file/Yk1.pdf. Lu-
ettu 20.3.2007.

/46/ Pirkkalan yleiskaava 2020. Luonnos 5.6.2006. Pirkkalan kunta,
Maankäyttö 2006.
http://www.pirkkala.fi/mp/db/file_library/x/IMG/18329/file/luonnos5.6.20
06.pdf. Luettu 20.3.2007.

/47/ Pirkkalan yleiskaava 2020. Yleiskaavaluonnos 5.6.2006. Kaavaselos-
tus. Pirkkalan kunta, Maankäyttö 2006.
http://www.pirkkala.fi/mp/db/file_library/x/IMG/18330/file/Selostus5.6.2
006.pdf. Luettu 20.3.2007.

/48/ Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset.
http://www.pirkkala.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/ohjeet_j
a_maaraykset/

/49/ Vanninen Vesa. Sähköpostiviesti. Vastaanottaja Petra Korkiakoski.
Lähetetty 21.3.2007.

/50/ Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86. Finlex - Valtion säädöstietopank-
ki.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000086?search%5Btype%5D
=pika&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelulaki.
Luettu 22.3.2007.

http://www.mmm.fi/attachments/5jQzC47Ud/5jQAjtrvJ/Files/CurrentFile/
http://www.mmm.fi/attachments/5jQzC47Ud/5jQzRaTfE/Files/CurrentFil
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096?search%5Btype%5D
http://www.riista.fi/index.php?group=00000035&mag_nr=1.
http://www.pirkkala.fi/mp/db/file_library/x/IMG/14017/file/Yk1.pdf.
http://www.pirkkala.fi/mp/db/file_library/x/IMG/18329/file/luonnos5.6.20
http://www.pirkkala.fi/mp/db/file_library/x/IMG/18330/file/Selostus5.6.2
http://www.pirkkala.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/ohjeet_j
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000086?search%5Btype%5D


Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

83

/51/ Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitos-
ten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 542/2003. Finlex - Valtion
säädöstietopankki. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030542. Lu-
ettu 22.3.2007.

/52/ Vesihuollon rahoitus ja avustukset. Ympäristöhallinnon internetsivut.
Päivitetty 27.9.2006.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=115650&lan=fi. Luettu
22.3.2007.

/53/ Lannan varastointi ja käsittely. Pirkkalan kunnan internetsivut.
http://www.pirkkala.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/lannan_
varastointi_ja_kasittely/. Luettu 22.3.2007.

/54/ Hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003. Ympäristöministeriön
moniste 121. Ympäristöministeriö. Edita Prima Oy. Helsinki 2003.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=6313&lan=FI. Luettu
22.3.2007.

/55/ Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnan mukaan kunnittain 2006. Pir-
kanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus. Tike. Matilda-tietopalvelun maati-
larekisteri.
http://www.matilda.fi/dev60cgi/rwcgi60?server=Rep60_sirppi&report=ma
sp_05_html.rdf&destype=Cache&desformat=HTML&P_ALUEKOODI=
TE05&P_ALUETYYPPI=20&P_KIELI=sf&P_VUOSI=2006&webdbver
sion=3&_wwv_rw_log_id_=1&_wwv_rw_stime_=552134868&session_i
d=941082578605&authid=PUBLIC. Luettu 23.3.2007.

/56/ Veden johtaminen alkuperäiseen uomaan: Purot. Ympäristöhallinnon
internetsivut. Päivitetty 9.11.2005.
http://www.environment.fi/default.asp?node=3255&lan=fi. Luettu
23.3.2007.

/57/ Näreaho Tuula, Jormola Jukka, Laitinen Liisa, Sarvilinna Auri. Maa-
talousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen kunnossapito. Suo-
men ympäristö 52/2006. Suomen ympäristökeskus. Vammalan kirjapaino
Oy. Vammala 2006.
http://www.environment.fi/download.asp?contentid=63728&lan=fi. Luet-
tu 23.3.2007.

/58/ Maatalouden vesistökuormitus. Ympäristöhallinnon internetsivut.
Päivitetty 16.3.2007.
http://www.environment.fi/default.asp?node=8575&lan=fi. Luettu
23.3.2007.

/59/ Jormola Jukka, Kotola Jyrki. Kaupunkihydrologia. Luku 10, s.140-
152 teoksessa Luonnonmukainen vesirakentaminen, Uusia näkökulmia
vesistösuunnitteluun. Toim. Jormola Jukka, Harjula Heli, Sarvilinna Auri.
Suomen ympäristö 631. Suomen ympäristökeskus. Dark Oy. Vantaa 2003.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=10035&lan=FI. Luettu
23.3.2007.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030542.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=115650&lan=fi.
http://www.pirkkala.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparistonsuojelu/lannan_
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=6313&lan=FI.
http://www.matilda.fi/dev60cgi/rwcgi60?server=Rep60_sirppi&report=ma
http://www.environment.fi/default.asp?node=3255&lan=fi.
http://www.environment.fi/download.asp?contentid=63728&lan=fi.
http://www.environment.fi/default.asp?node=8575&lan=fi.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=10035&lan=FI.


Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

84

/60/ Pusa Heikki. Kaatopaikkojen sulkeminen. Luentomoniste. 2006.

/61/ Mattila Harri, Kirkkala Teija. Kunnostuksen rahoitusmahdollisuudet
ja kustannusarvion laatiminen. Luku 8, s. 103-112 teoksessa Järvien kun-
nostus. Toim. Ulvi Teemu, Laakso Esko. Ympäristöopas 114. Suomen
ympäristökeskus. Edita. Helsinki, 2005.

/62/ Valtioneuvoston asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta, 651/2001.
Finlex - Valtion säädöstietopankki.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010651?search%5Btype%5D=pi
ka&search%5Bpika%5D=651%2F2001. Luettu 24.3.2007.

/63/ Harjula Heli, Lehtonen Eija, Sarvilinna Auri. Rahoitusmahdollisuu-
det. Luku 11, s.153-158 teoksessa Luonnonmukainen vesirakentaminen,
Uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun. Toim. Jormola Jukka, Harjula He-
li, Sarvilinna Auri. Suomen ympäristö 631. Suomen ympäristökeskus.
Dark Oy. Vantaa 2003.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=10035&lan=FI. Luettu
23.3.2007.

/64/ Pitkänen Marja-Liisa. Yksittäisiä lintuhavaintoja Pirkkalan Sikojoelta
vuosilta 2002-2006. 18.5.2006.

/65/ Putkonen Lauri. Rakennettu kulttuuriympäristö – Valtakunnallisesti
merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Pirkkalankylän kulttuurimai-
sema, s.168. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Hel-
sinki 1993.

/66/ Arvokkaat maisema-alueet – Maisema-aluetyöryhmän mietintö II.
Kuikanluhdan – Sikojoen niityt, s. 81-82. Ympäristöministeriö. Ympäris-
tönsuojeluosasto, mietintö 66/1992. Helsinki 1993.

/67/ Liikkuminen luonnossa. Ympäristöhallinnon internetsivut. Pirkan-
maan ympäristökeskus.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=46469&lan=fi. Luettu
24.3.2007.

/68/ Life+ -rahoitus. Ympäristöhallinnon internetsivut. Päivitetty
29.3.2007.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=197953&lan=fi. Luettu
11.4.2007.

/69/ Yhteistyöllä parempaan vesienhoitoon. Vesienhoitosuunnitelman työ-
ohjelma ja aikataulu Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren ve-
sienhoitoalueella. 2006.

/70/ Sikojoen alueen kartat ja ilmakuvat. Pirkkalan kunnan Map-info-
aineisto. Tulostettu 2006 ja 2007.

/71/ Länsi-Suomen ympäristölupaviraston ympäristölupapäätös Tampere-
Pirkkalan lentoasemalle (nro 36/2007/2)

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010651?search%5Btype%5D=pi
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=10035&lan=FI.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=46469&lan=fi.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=197953&lan=fi.


Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma

85

/72/ Pirkanmaan 1. maakuntakaava

/73/ Pirkanmaan ympäristökeskuksen päätös yksityisen luonnonsuojelu-
alueen perustamisasiassa 30.5.2001, Nro 1999l0235-251



Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma Liite 1

Sikojoen käytön ja
hoidon yleissuunni-
telman osa-alueet

1. Pulkajärvi
2. Keskisenjärvi
3. Koivistonjärvi
4. Ahvenisto
5. Matojärvi
6. Kaitajärvi
7. Ylinenjärvi
8. Keskinenjärvi
9. Kotojärvi (Sikojär-
vi)
10. Sikojoki välillä
Kotojärvi-Isolammi
11. Levee
12. Isolammi
13. Vähälammit ja Si-
koluhta
14. Katajistonlahti ja
Kuikanluhta
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Kysely: Pirkkalan Sikojoen suojelu, hoito ja käyttö
Yhteenveto kyselyn tuloksista

Huomionarvoisia
kasvi- ja
eläinlajeja

Lintuja:
Telkkä, nokikana,
sorsa, joutsen,
kanadanhanhi,
kalasääksi,
ruskosuohaukka,
suopöllö,
kaulushaikara,
uivelo,
mustakurkku-
uikku, silkkiuikku,
taivaanvuohi,
kuovi, sotka, alli,
luhtahuitti,
satakieli, tavi,
fasaani, pyy

Nisäkkäitä:
Ilves, saukko,
hilleri, kärppä,
vesisiippa,
pohjanlepakko,
minkki, liito-
orava, vesirotta,
hirvi, rapu,
lumikko, kettu ,
jänis,
metsäkauris

Kasveja:
Lumme, ulpukka,
vankkasara,
ristilimaska,
isovesirikko,
kapeaosmankääm
i, lehtokielo,
kynäjalava,
keltavuokko,
valkolehdokki,
rantakukka,
tervaleppä,
metsälehmus,
kurjenmiekka

Hyönteisiä:
Neidonkorento,
kiiltomato,
ritariperhonen

Kalat:
Hauki, made,
ahven, lahna,
karppi

Suojeluun
liittyviä
kommentteja/
ideoita

- Suojelupäätös ei saisi olla elvyttäviä toimia estävä.
- Vähälammen alueen suojelu linnuille, kunnostus luontoa kunnioittaen
- Kunnan päätös jätevesiviemäröinnistä, laajennetaanko viemäriverkkoa, vai kannattaako omien
puhdistusjärjestelmien rakentaminen
- Levee kaipaa ruoppausta, maankaatopaikan liete samentaa
- Ylisenjärven ja Keskinenjärven välisen puron kunnostus
- Kotojärvestä lähtevän puron kunnostus
- Suojeltu maakuntakaavassa
- laittomat ruoppaukset kuriin.
- Golf-kentän vedenotto ja mökkialue eivät saa pilata Koivistonjärveä.
- Ahvenistonlampi pidettävä luonnonvaraisena.

Historiatietoja - Rauhoitettuja esihistoriallisia kohteita alajuoksulla.
- 1938 Kotojärven pintaa laskettiin n.50cm, aiheutti ruokoistumisen ja kalojen häviämisen 15-20 v.
myöhemmin.
- Joessa on ollut 3 myllyä:
Luutakoski: Ilo Liisa (Ojala)
Myllärinkoski: E. Järvensivu (Pajarre)
Iharinkoski: Seppä Koivula (Peltokummun tila)
Koivisto (vesiratas)
- Ruoppausmassaa nostettu pelloille.
- Alajuoksu rehevöitynyt nopeasti.
- Pyhäjärven läheisyydessä ollut silta.

Historiallisesti tai
maisemallisesti
merkittäviä
kohteita

- Valkilan kartano (pihapiiri ja rakennukset)
- Arvokas kulttuurimaisema Anian rantatien länsipuolella
- Vähälammi
- Isolammi
- Myllypaikat

Toteutettuja
hoito- ja
kunnostus-
toimenpiteitä

- Ranta-asukkaat ovat ruopanneet ja niittäneet omia rantojaan
- Pensaikkojen raivausta
- 1940-50-luvulle asti kaislikkoa niitetty rehuksi.
- Sikojärvestä alaspäin kaivettu 1930-luvulla n.1 km ja 40-luvulla 500 m

Virkistyskäyttö Soutelu: 26 kpl
Kasteluvesi: 26 kpl
Kalastus: 23 kpl
Uinti: 17 kpl
Hiihto: 16 kpl

Moottoriveneily: 15 kpl
Melonta: 10 kpl
Lintuharrastus: 9 kpl
Retkeily: 7 kpl

Moottorikelkkailu: 3 kpl
Metsästys: 4 kpl
Muu: Vettä pihalampeen 1 kpl
Ei tarkemmin määritelty: 12
kpl
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Käytön ohjaus/
edistäminen

20 vastanneista kannatti.
Ehdotuksia:
- Ohjatut melontaretket, luontoretket
- Lintuharrastajille luontopolku ja lintutorni Katajistonlahdelle
- Veneilymahdollisuuksien parantamminen
- Moottoriveneiden nopeusrajoitukset, käyttökielto lintujen pesintäaikana. Vesiskootterien käytön
rajoittaminen.
- Yhtenäinen kehittämissuunnitelma.
- Sorsastuksen säännöt.
- Kunnostusten luvista tiedottaminen, vaihtoehtojen esittäminen.

Veden laadun
parantaminen

45 vastanneista kannatti.
Ehdotuksia:
- Luvattomien ruoppausten lopettaminen
- Vesinäytteiden otto.
- Kuusenruostelevän torjuminen Ahvenistonlammessa.
- Niitto, ruoppaus, virtaaman lisääminen
- Hoitokalastus
- Matonpesukielto/ rajoitus yläjuoksun järvissä.
- Valumien ehkäisy Heikkiläntieltä Ahvenistolampeen.
- Kunnallinen jätevesiviemäri tiheimmin asutuille ranta-alueille
- Valuma-aluekuormituksen vähentäminen. Suojavyöhykkeet. Lannoitteiden vähentäminen ranta-
alueella.

Ei tarvetta kunnostukseen: 2
vastannutta
- Kunnostus liian kallista
- Osa alueesta voidaan jättää
kunnostamatta

Vesistön
kunnostustarve

50 vastanneista kannatti.
Ehdotettuja kohteita:
- Ylinenjärvi, Keskinenjärvi
- Alajuoksu
- Koko alue
- Niitto Isolammen suulla ja matalikon poisto, Vähälammin
allikoiden yhdistäminen
- Ahvenistolla ojan suiden ruoppaus.
- Ruoppaus/niitto Isolammelta pyhäjärvelle.
- Levee
- Järvien väliset purot
- Luutakoski nähtävyydeksi
- Pajukkojen raivaus Maijalan kaivualueelta Iharinkoskelle

Kiinnostus vesistön
kunnostukseen:
Talkootyö 28
Osarahoitus 13
Ruoppausmassojen sijoitus 21
Niittojätteen sijoitus 17

Ideoita/kommentt
eja vesialueen
kunnostukseen

- Rantojen ruoppaus maanomistajille, perusväylän ruoppaus kunnalle
- Suunnitelmallinen ruoppaus ja niitto, niitto useana kesänä (niitetty kasvusto pois)
- Loivareunaisia lampareita linnuille, monimuotoisuuden huomioiminen kunnostuksessa
- Ruoppaukset urakoitsijalle.
- Isolammen ja Vähälammen välisten kosteikkojen yhdistäminen

Ranta-alueiden
hoito

- Omalla ranta-alueella tarvetta pensaikon/puuston raivaamiseen: 11
- Pensaikon/puuston raivaamiseen osallistuminen talkootyöllä: omalla maalla 22, muualla 19
- Omien eläinten rantalaidunnus: 2
- Vieraiden eläinten rantalaidunnus: 2

Pienpetojen
pyynti

Tarvetta pyyntiin: 23
Sallii pienpetojen pyynnin maillaan: 19
Kiinnostunut pienpetojen pyynnistä, metsästyskortti: 6

Muuta - lintutorni Pihlajaniemeen
- Suunnitelma nähtäville kunnan nettisivuille
- Maatiloilla on maa-ainestenottopaikkoja
- Vastustaa suojelua
- Sikojärvi tilan nimi, järvi on Kotojärvi.
- Katajistonlahti rehevöitynyt nopeasti 10 vuoden aikana.
- Laavu ja tulipaikka joen varteen
- Koivistonjärven maanrakennustyöt heikentävät veden laatua.
- Vedenpinnan vaihtelut haittaavat lintujen pesintää
- Luonnonsuojelu-yhdistyksen leirin järjestäminen joen kunnostamiseksi

Ranta-alueen omistaja: 40
Vesialueen omistaja: 19
Yhteisen vesialueen osakas: 25
Sikojoen tilan parantamisesta kiinnostunut yhdistys: Pirkkalan ympäristöyhdistys ry., Sankilan
kyläyhdistys ry.
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Pirkkalan Sikojoen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sikojoen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on selvitetty Pirkkalassa sijaitsevan Sikojoen vesistö-
alueen nykytilaa, käyttömahdollisuuksia sekä suojelun, hoidon ja kunnostuksen tarvetta vesistön
eri osissa. Suunnitelman tavoitteena on vesistölle omaleimaisen maiseman ja luonnon säilyttä-
minen ja osittainen ennallistaminen. Suunnitelmassa on huomioitu luonnonsuojelun, maiseman-
suojelun ja virkistyskäytön tarpeet. Sikojoen vesistön alaosa on merkitty Pirkkalan rantojenkäy-
tön osayleiskaavassa, uuden yleiskaavan luonnoksessa (5.6.2006) ja Pirkanmaan vahvistetussa
seutukaavassa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettavaksi tarkoitetuksi alueeksi, mutta suojelua
ei ole vielä toteutettu.

Pirkkalan länsiosassa sijaitseva Sikojoen vesistö koostuu kahdesta pienten järvien ketjusta, joilla
on yhteinen alajuoksu. Sikojoen järviketjun muodostavat Lempäälän kunnan puolella sijaitsevat
Matojärvi ja Kaitajärvi sekä Pirkkalan puolella Ylinenjärvi, Keskinenjärvi ja Sikojärvi. Kes-
kisenojan järviketjussa ovat Pulkajärvi, Keskisenjärvi, Koivistonjärvi ja Ahveniston lampi. Ala-
juoksulla on kaksi laajempaa vesialuetta, Isolammi ja Vähälammi. Sikojoki laskee lopulta Pyhä-
järven Katajistonlahteen. Sionkylästä alajuoksulle päin maisemaa ja vesistön piirteitä ovat muo-
kanneet 1800 luvulta alkanut ja 1950 luvulle jatkunut mudanotto, maanviljelys ja rantalaidun-
nus. Vanhat mudanottopaikat ovat muovanneet alajuoksun rantaviivan mutkittelevaksi ja lah-
dekkeiseksi. Sikojoen varren viljellyt rantapellot ja entiset laidunniityt ovat merkittävä osa Pirk-
kalan länsiosan maalaismaisemaa ja niiden säilyttäminen on kulttuurihistoriallisesti tärkeää.

Vesistön yläosan järvet ja lammet ovat vedenlaadultaan karuhkoja humuspitoisia metsäjärviä.
Alaspäin mentäessä vesistö muuttuu rehevämmäksi. Vähälammien ja Katajistonlahden alue on
vedenlaadun ja kasvillisuuden perusteella erittäin rehevää. Rehevyyden lisääntymiseen vaikutta-
via tekijöitä ovat mm.

• maaperän laadun muuttuminen moreenista ravinteikkaaksi savimaaksi Sionkylän etelä-
puolella,

• peltoviljelyn ja haja-asutuksen lisääntyminen valuma-alueella alajuoksulle päin mentäes-
sä,

• valuma-alueen koon kasvaminen siirryttäessä vesistössä alaspäin ja
• 1950-luvulle jatkunut mudanotto vesistön alaosassa

Sikojoen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnoksessa on tehty toimenpide-ehdotuksia vesistön
tilan parantamiseksi. Ehdotuksissa on otettu huomioon vesistön ranta-asukkaille ja maanomista-
jille keväällä 2006 tehdyn kyselyn vastauksia. Toimenpide-esitykset on koottu oheiseen tauluk-
koon 1. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuksesta päättää maa- tai vesialueen
omistaja. Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää tarkempien suunnitelmien tekoa. Osa esite-
tyistä hoitotoimista on toteutettavissa talkoovoimin ja suhteellisen vähäisillä kustannuksilla.
Kaikkia vesistöön kohdistuvia toimenpiteitä suunniteltaessa tulee kuitenkin ottaa yhteyttä kun-
nan ympäristötoimeen.

Seuraava vaihe suunnitelmaluonnoksen käsittelyssä on asianosaisten maanomistajien kuulemi-
nen. Tämän jälkeen Sikojoen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos menee ympäristölautakun-
nan ja kunnanhallituksen käsittelyyn ja edelleen Pirkkalan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Tulevaisuudessa vahvistettu suunnitelma toimii Sikojoen alueen kehittämisen apuvälineenä.

TAULUKKO 1: Sikojoen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksen toimenpide-ehdotukset
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Tavoite Toimenpide Paikka Vastuu Luvantarve
Nopeusrajoitus vesiliiken-
teelle

Sionkylä-Katajistonlahti Kunta rajoituspäätös
Pirkanmaan ym-
päristökeskus

Lintutorni ja luontopolku Katajistonlahden etelä-
ranta, Anian rantatien
varsi - Katajistonlahti

Kunta Kunnan päätös

Käytön ohjaus

Suositusnopeus moottori-
kelkoille jäällä liikuttaessa

Koko vesistö, etenkin
asutuksen lähellä

Tiedotusvas-
tuu kunta,
toteutusvastuu
moottorikelk-
kailijat

Esim. kunnan
ympäristönsuoje-
lumääräyksissä

Vesiyhteyden palauttaminen
Vähälampi I ja Sikojoen
välille ja lintujen pesi-
mäsaarekkeiden teko

• Tavoitteena luon-
non monimuotoi-
suuden säilyttämi-
nen

Kaksi mutkittelevaa uo-
maa nykyisen väylän ja
sähkölinjan suuntaisesti

Kunta ja osa-
kaskunta

Maanomistajat

Mutkittelevien uomien au-
kaisu

• Veden vaihtuvuus
ja pesimäsaarek-
keet linnuille

Vähälammi 1:n ja 2:n
vesialueiden välille

Kunta ja osa-
kaskunta

Maanomistajat

Vesikasvillisuu-
den vähentämi-
nen ja ve-
sisyvyyden li-
sääminen

Isolammin luusuan matali-
kon osittainen ruoppaus

Mökkien puoleinen ranta  Osakaskunta lupa Pirkanmaan
ympäristökeskuk-
selta

Rantapensaikon raivaus Ylinenjärven lounaisranta Maanomista-
jat

Maanomistajat

Sikoluhdan alueen sa-
raikot ja rantaniityt
Vähälammi 1:n pohjois-
ja itärannat
Sionkylän kohdalla sa-
raikot ja rantaniityt

Maisemanhoitoraivauksia
• Saraikoille ja ran-

taniityille levin-
neen puuston ja
pensaikon vähen-
täminen osalla alu-
etta

• Veteen kaatunei-
den puiden poisto
(koko vesistö)

Sikojoen rannat Seppälän
ja Mäkipään tilojen koh-
dalla

Maanomista-
jat

Maanomistajat,
osakaskunta

Kuikanluhdan rantaniitytRantalaidunnus
• Rantalaidunnuk-

seen soveltuvat
kohteet selvitettävä
tarkemmin

Jokivarren rantaniityt
Maanomista-
jat

Maanomistajat,
kuntaan ilmoitus

Rantojen hoito

Peltojen suojavyöhykkeet Rantaan rajautuvat, kal-
tevat pellot

Maanviljelijät

Isosaari ja LehtisaariLuonnon- ja
maisemansuoje-
lu

Rauhoittaminen yksityiseksi
luonnonsuojelualueeksi

• Hoitotoimet sallit-
tuja

• Ruoppauskielto

Sikojoki rantaniittyineen
Kotojärven ja Katajiston-
lahden välillä, Kuikan-
luhta

Maanomista-
jat, osakas-
kunta

suojelualueen
perustamisesta
päättää Pirkan-
maan ympäristö-
keskus

Virtauksen palauttaminen
kaivetusta uomasta alkupe-
räiseen uomaan

Keskinenjärven ja Koto-
järven välinen oja.
Mahdollista myös muilla
puro- ja jokiosuuksilla.

Osakaskunta osakaskunta,
maanomistajat
Pirkanmaan ym-
päristökeskus

Muut toimenpi-
teet

Pohjapadon rakentaminen
alivedenkorkeuden nostami-
seksi

Anian rantatien maantie-
sillan pohjoispuoli

Kunta, osa-
kaskunta

edellyttää ympä-
ristölupaviraston
lupaa
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Vesistön hoito ja kunnostus

Järvien ja jokien rantavyöhykkeellä ja sen kasvillisuudella on tärkeä merkitys valuma-alueelta
tulevien ravinteiden sitomisessa ja eroosion vähentämisessä sekä lintujen, kalojen ja muiden ve-
sieliöiden elinympäristönä. Liiallinen rantojen umpeenkasvu on kuitenkin haitallista rantojen
virkistyskäytön ja järviluonnon kannalta.

Vesistön kunnostuksella tarkoitetaan suoraan järveen tai muuhun vesistön osaan kohdistuvia
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on veden laadun parantaminen tai virkistyskäyttöarvon nosta-
minen esimerkiksi vesisyvyyttä lisäämällä. Kunnostusmenetelmiä ovat mm. ruoppaus, laajamit-
tainen vesikasvien poisto, ravinteiden saostus kemikaaleilla ja vedenpinnan nosto pohjapadolla.
Järven kunnostamisen käsitteeseen eivät sisälly valuma-alueella tehtävät vesiensuojelutoimenpi-
teet kuten piste- ja hajakuormituksen vähentäminen. Valuma-alueelta tulevalla ulkoisella kuor-
mituksella on kuitenkin merkittävä vaikutus kunnostuksen onnistumiseen, joten kunnostushank-
keiden yhteydessä tulee huomioida myös valuma-alueen hoito.

Järven hoidolla tarkoitetaan kunnostusta pienimuotoisempia, usein vuosittain toistettavia toi-
menpiteitä. Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on kunnostuksella saavutetun tilan täydentäminen
ja ylläpito. Hoitomenetelmiä ovat muun muassa pienimuotoinen vesikasvien poisto, kalastuksen
ohjaus särkikalakannan kurissa pitämiseksi sekä rantojen kunnossapito ulkoisen kuormituksen
vähentämiseksi.

Rantojen hoito

Rantalaidunnuksen vähentyminen 1950- luvulta alkaen on muuttanut avoimia rantaniittyjä pen-
saikkoisiksi ja ruovikkoisiksi. Vähitellen rantaniityt metsittyvät ja se puolestaan edesauttaa re-
hevän vesialueen umpeenkasvua. Avointen rantaniittyjen häviäminen ja vapaan vesialueen pie-
nentyminen muuttaa alueen linnustoa ja vähentää kalojen kutupaikkoja. Rantaniittyjä voidaan
hoitaa ja kunnostaa pensaikkoa ja puustoa raivaamalla, niittämällä sekä rantalaidunnuksella.
Kasvijätteen kerääminen pois rannasta on tärkeää, jotta siihen sitoutuneet ravinteet eivät joudu
takaisin veteen. Rantojen vuosittainen hoitaminen ja siistiminen vähentävät raskaampien kun-
nostustoimien tarvetta. Pensaikon ja puuston raivaus rantaniityiltä on toistettava 2-3 vuoden vä-
lein. Rannan hoidosta vastaa alueen omistaja. Talkoilla ja yhteistyöllä voidaan keventää hoidos-
ta aiheutuvaa työtaakkaa.

Niitto ja muu vesikasvien vähentäminen

Vesikasvien niitolla tarkoitetaan kasvien leikkaamista pohjan läheltä joko koneellisesti tai pie-
niltä aloilta viikatteella. Niitto soveltuu parhaiten ilmaversoisten kasvien, kuten järviruo’on, jär-
vikortteen ja osmankäämien poistoon. Niitolla voidaan parantaa virkistyskäyttömahdollisuuksia,
helpottaa vesillä liikkumista, parantaa ja turvata lintujen ja kalojen elinympäristöjä sekä veden
vaihtuvuutta lisäämällä parantaa veden laatua. Vesikasvien niitto kannattaa tehdä loppukesällä
15.7.-15.8. välisenä aikana kasvien versojen ravinnemäärien ollessa suurimmillaan. Pysyvien
tulosten saavuttamiseksi niitto tulee toistaa vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena ja sen jäl-
keen tarpeen mukaan. Ruovikkoa voidaan niittää talvella jään päältä, mikä hidastaa umpeenkas-
vua ja helpottaa kesäniittoa.

Vesikasvillisuuden poisto tulee suunnitella siten, että tuloksena on maisema, jossa kasvillisuus-
saarekkeet ja avovesi vuorottelevat. Pienet kunnostuskohteet kannattaa yhdistää laajemmiksi
suunnittelukokonaisuuksiksi erilaisten elinympäristöjen säilyttämiseksi. Rantojen kasvillisuus-
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vyöhykkeet on muotoiltava reunoiltaan poimuileviksi saarekkeiksi ja vesiväylien linjauksissa
tulee välttää suoraviivaisia kanavia. Ojien suualueille kannattaa jättää kasvillisuusvyöhyke sito-
maan ojasta tulevia ravinteita ja kiintoainesta. Niitossa kannattaa huomioida, että liian laaja-
alainen vesikasvien poisto saattaa voimistaa sinileväkukintoja, kovalla tuulella niitetyn kasvus-
ton poisto vedestä on hankalaa, ruovikon harventaminen lisää yleensä uposkasvien ja järvikort-
teen määrää, niittojätteelle on varattu riittävän kokoinen ja oikein sijoitettu läjityspaikka, ja että
jotkin uposlehtiset kasvit leviävät helposti pienistäkin kasvinosista.

Pientareet, suojakaistat ja suojavyöhykkeet

Monivuotisen lannoittamattoman kasvillisuusalueen jättäminen vesistön ja viljellyn pellon väliin
vähentää vesistöön kulkeutuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Suojakaistat ja pientareet
ovat maa- ja metsätalousministeriön myöntämän maatalouden ympäristötuen edellytyksiä. Le-
veämmän suojavyöhykkeen perustamiseen voi saada maatalouden ympäristötuen erityistukea.
Lisätietoa maatalouden tukimuodoista saa Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastoilta,
alueellisista ympäristökeskuksista ja maaseutuneuvonnasta.

• Piennar: valtaojien varsille, vähintään 1 m leveä, edellytys maatalouden ympäristötuelle
• Suojakaista: järvien, lampien ja valtaojaa suurempien vesiuomien rannoilla oleville pel-

tolohkoille, keskimäärin vähintään 3 m leveä, edellytys maatalouden ympäristötuelle
• Suojavyöhyke: kalteville peltolohkoille, helposti sortuville rantapelloille ja toistuvasti

tulvavesien alle jääville alueille, keskimäärin vähintään 15 m, perustamiseen voidaan
myöntää maatalouden ympäristötuen erityistukea

Puro- ja jokiuomien ennallistaminen

Luonnontilaisia jokia, puroja ja ojia on aikoinaan perattu ja suoristettu muun muassa ojituksen ja
uiton vuoksi. Tällaiset vesistön osat ovat rakenteeltaan ja eliöstöltään hyvin yksipuolisia. Luon-
nonmukaisesti mutkitteleva puro ja sen pohjakasvillisuus pidättävät huomattavasti paremmin
ravinteita ja kiintoainetta kuin suoraksi kaivettu uoma, jossa veden viipymä on lyhyt. Perattuja
uomia on viime vuosina alettu kunnostaa ja ennallistaa luonnon monimuotoisuuden palauttami-
seksi, vesistöön kulkeutuvan hajakuormituksen vähentämiseksi ja virkistyskäyttöarvon paranta-
miseksi. Perattu ja suoritettu puro voidaan kunnostaa palauttamalla virtaus alkuperäiseen uo-
maan. Alkuperäinen uoma voidaan ottaa käyttöön patoamalla kaivettu uoma ja ohjaamalla vedet
vanhaan uomaan esimerkiksi virranohjainten avulla. Suoran uoman virtausta voidaan hidastaa ja
monipuolistaa myös kiveämällä perattuja uomia ja tekemällä uomaan mutkia.

Rauhoittaminen luonnonsuojelualueeksi

Alueellinen ympäristökeskus voi luonnonsuojelulain nojalla perustaa yksityisomistuksessa ole-
valle alueelle luonnonsuojelualueen maanomistajan hakemuksesta tai tämän suostumuksella.
Luonnonsuojelualueen perustamisen edellytyksenä voi olla alueen uhanalainen, harvinainen tai
harvinaistuva eliölaji, -yhteisö tai ekosysteemi, suojeltavan lajin lisääntymis- tai levähtämis-
paikka, harvinainen luonnonmuodostuma, luonnonkauneus tai harvinaistuva perinneluontotyyp-
pi. Luonnonsuojelualueen perustamispäätöksessä annetaan suojelua ja hoitoa koskevat määräyk-
set. Suojelumääräyksillä voidaan sallia alueen suojeluarvoa ylläpitävä hoito. (Luonnonsuojelu-
laki, 10 §, 24 §)
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Alueellista tietoa
Pirkkalan kunta, ympäristönsuoje-
lu:
http://www.pirkkala.fi/asuminen_ja_y
mparisto/ymparistonsuojelu/
Pirkanmaan ympäristökeskus:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?n
ode=74&lan=fi
Pirkanmaan työvoima- ja elinkeino-
keskus: http://www.te-
keskus.fi/Public/?area=7645

Internet sivustoja:
Ympäristöhallinnon vesivarojen
käyttö –sivusto:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?
node=92&lan=fi
Asukaslähtöisen vesiensuojelutyön
sivusto: http://www.omajarvi.net/
Arkipäivän vesiensuojelu – Suo-
men luonnonsuojeluliitto:
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/v
esistot/arkipaiva

Esitteitä internetissä:
Hoida ja kunnosta kotirantaasi:
http://www.ymparisto.fi/download.as
p?contentid=28900&lan=fi
Vesien hoidolle uudet eväät:
http://www.ymparisto.fi/download.as
p?contentid=42515&lan=fi
Hyvä jätevesien käsittely:
http://www.ymparisto.fi/download.as
p?contentid=41666&lan=fi

http://www.pirkkala.fi/asuminen_ja_yhttp://www.ymparisto.fi/default.asp?p?contentid=28900&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?n
http://www.te-
http://www.omajarvi.net/
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/vp?contentid=41666&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/download.as
http://www.ymparisto.fi/download.as
http://www.ymparisto.fi/download.as


Sikojoen käytön ja hoidon yleissuunnitelma Liite 5

Lausunnon
antaja

Ehdotetut muutokset ja lisäykset Vastine / tehdyt
muutokset ja lisäykset

Pirkanmaan
ympäristökes-
kus

Lausunnossa on esitetty tarkemman kunnostus-
suunnitelman vaatimuksia toimenpiteiden yhtey-
dessä.

Lausunnon mukaan: "Perattujen uomien palautta-
minen kokonaan vanhaan uomaan on monesti
mahdotonta alueen muuttuneen maankäytön vuok-
si. Sen sijaan uoman kunnostaminen nykyisellä
paikalla tai osin hyödyntäen vanhaa uomaa on
mahdollista esimerkiksi tulvatasanteita perustamal-
la, pohjakynnyksillä tai paikallisesti mutkaisuutta
lisäämällä. Myös mahdolliset eroosiohaitat olisi
hyvä alueella kunnostaa. Uoman siirto vaatinee ve-
silain mukaisen luvan ympäristölupavirastolta."

Kunnostussuunnitelman sisältövaa-
timuksia lisättiin kappaleeseen 10.

Lausunnon mukainen teksti lisättiin
kappaleeseen 11.2.4.

Museovirasto Sivulle 27, keskimmäiseen kappaleeseen tulee lisä-
tä: "Pirkkalankylän alue Anian rantatien tuntumas-
sa on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä (valtioneuvoston päätös valta-
kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista,
30.11.2000). Alue on merkitty valtakunnallisesti
arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi Pirkanmaan 1.
maakuntakaavassa… ".

Museovirasto muistuttaa, että jos hoitotoimien yh-
teydessä tavataan sellaisten veneiden hylkyjä tai
hylyn osia, joiden voidaan olettaa olleen uponnei-
na yli sadan vuoden ajan, niistä tulee ilmoittaa
Museovirastolle."

Ehdotetut lisäykset tehtiin kappalee-
seen 6.1.

Lausunnon mukainen teksti lisättiin
kappaleeseen 6.1.

Pirkanmaan
maakuntamu-
seo

Alueen pohjoisosan muinaisjäännösalueiden koko
ja sijainti tulee tarkistaa lausunnon liitteenä olevan
kartan mukaisiksi.

Muinaisjäännösalueita koskevaan suunnitelman
osaan on tarkoituksenmukaista lisätä vielä se, että
kiinteät muinaisjäännökset suoja-alueineen ovat
rauhoitettuja ja niiden kaivaminen, peittäminen,
muuttaminen ja muu kajoaminen on kielletty
(MML 1, 4 §).

Lausunnossa muistutetaan, että mikäli Sikojoen
käytön ja hoidon yhteydessä suunnitellaan toimen-
piteitä, jotka sijaitsevat muinaisjäännösalueella tai
sellaisen välittömän läheisyydessä, suunnitelma tu-
lee lähettää lausunnolle Pirkanmaan maakuntamu-
seoon tai Museovirastoon.

Muinaisjäännösalueiden koko ja si-
jainti vastaavat lausunnon liitteenä
olevaa karttaa.

Suunnitelmaan tehtiin ehdotetut li-
säykset uuteen kappaleeseen 6.2
(Muinaisjäännökset).

Lausunnon mukainen teksti lisättiin
kappaleeseen 6.1.

Pirkkalankylän
kyläyhdistys

Sikojoen hoitosuunnitelmassa ja sen pohjalta myö-
hemmin tehtävässä kunnostuksessa on turvattava
perinteisen kylämaiseman palauttaminen ja raivat-
tava Anian rantatieltä asti avoimet näkymät Pyhä-
järvelle.

Lausunnon mukainen teksti lisättiin
kappaleeseen 11.2.3.

Pirkkalan, Pap-
pilan ja Toppa-
rin kylien yh-
teisalue

Isosaaren ja Lehtisaaren rauhoittamista luonnon-
suojelulain nojalla ei tarvita alueiden kasvillisuu-
den ja eläimistön suojaamiseksi. Rauhoitetut kynä-
jalavat voitaisiin merkitä puukohtaisesti, mikä on
myös saaressa kävijöille informatiivisempaa. Saa-
ret voisivat olla edelleen virkistyskäytössä.

Vapaa kulkureitti Pyhäjärveltä Sikojokea pitkin tu-

Ks. vastine Pirkkalan seurakunnan
lausuntoon.
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lisi turvata niin vesieläimille kuin veneilijöillekin
suunnitelmassa olevin rajoituksin. Esitetty pohja-
pato saattaa estää tämän toteutumisen.

Pohjapadon rakentaminen vaatii tar-
kat suunnitelmat ja ympäristölupavi-
raston luvan.

Pirkkalan seu-
rakunta

Suunnitelmassa esitetään seurakunnan omistamia
saari, Isosaarta ja Lehtisaarta, luonnonsuojelukoh-
teiksi. Saaret sopivat hyvin loma-asumiseen tai
esim. seurakunnan toiminnalliseen kesäkäyttöön.
Tässä vaiheessa seurakunta ei puolla Isosaaren ja
Lehtisaaren rauhoittamista luonnonsuojelualueek-
si.

Liitteen 2 kartasta poistettiin suoje-
lurajaus ja kuvan 18 rajaus muutet-
tiin Isosaaren ja Lehtisaaren osalta
katkoviivaksi.

Katajistonlahden edustalla sijaitse-
vien saarten, Isosaaren ja Lehtisaa-
ren, luontoarvot tulisi tarkemmin
kartoittaa. Osa saarista tulisi mah-
dollisesti suojella luonnonsuojelu-
lain mukaisena luontotyyppinä, kos-
ka saarilla kasvaa useita runkomai-
sia kynäjalavia (luonnonsuojelulaki
29 §). Saaret voisi olla myös mah-
dollista ainakin osin rauhoittaa
luonnonsuojelualueeksi. Saaret
omistaa Pirkkalan seurakunta.

Pirkkalan ym-
päristöyhdistys

- linnuston esiintyminen pitäisi päivittää
- lepakoiden ja selkärangattomien esiintymiset pitäi-

si selvittää
- kasvillisuuden esiintymistä on liian lyhtynäköistä

arvioida yhden vuoden seurannan tai esiintymisen
perusteella

- Pelloille esitetyt suojavyöhykkeet (3 metriä) ei ole
riittäviä. Suojavyöhykkeiden tulee olla vähintään
10, mieluummin 15 metrin levyiset.

- Golf-kentällä suojavyöhykkeet Koivistonojan var-
relta puuttuvat kokonaan.

- Lintutornin paikka Katajistonlahdella Sikojoen
länsirannalla on huono, koska lintutornin ja luon-
topolun tuominen alueelle aiheuttaisi vakavaa häi-
riötä linnustolle. Lintutornille olisi parempi paikka
Pihlajaniemessä.

Tarkempia luontoselvityksiä ei ole
tässä vaiheessa välttämätöntä tehdä,
kun otetaan huomioon suunnitelman
tarkoitus (yleissuunnitelma). Kun-
nostussuunnitelman sisältövaati-
muksia lisättiin kappaleeseen 10.

Kappaleen 11.2.3 suojavyöhykkeitä
koskevaa tekstiin tehtiin muutoksia.

Suojavyöhykkeet on toimenpide-
karttaan pyritty merkitsemään kalte-
vien vesistöön rajautuvien peltojen
kohdille.

Pihlajanniemi merkittiin lintutornin
toiseksi ohjeelliseksi sijaintipaikak-
si.


