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1. Kunnostuskohteen perustiedot 

Punkanjoki sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueella (35), Vanajan reitin valuma-alueen (35.8) Puujoen 

alueella (35.82) sekä Punkanjoen valuma-alueella (35.829). Punkanjoen latvat sijoittuvat Lopen ja 

Janakkalan kuntien sekä Riihimäen kaupungin alueelle. Joki laskee Puujokeen Ryttylän taajaman 

tuntumassa Hausjärvellä. Puujoki virtaa edelleen Vettenjakamon ja Hiidenjoen kautta Vanajaveden 

Miemalanselkään. (Hämeen ELY-keskus 2015.) 

Punkanjoen valuma-alue on kooltaan 48 km² (ks. kuva 1 s. 3). Se muodostuu suurelta osin viljellyistä 

pelloista. Ryttylän taajamassa joki virtaa asutuksen läpi. Lisäksi alueella on Sammaliston turvetuotantoalue, 

jossa on ollut tuotantoa vuodesta 1975 lähtien. Järviä ei joen valuma-alueella ole. Päähaaroja, jotka 

laskevat Punkanjokeen on 22 kpl (lukumäärään ei ole laskettu Sammalistonsuolta tulevia kokoojaojia). 

Alueen maaperä on savea (ks. kuva 2 s. 4). (Hämeen ELY-keskus 2015.)  

 

Joen pituus on n. 13,5 km. Jokea ei ole voimakkaasti muutettu (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta 

2014). 
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Kuva 1. Punkanjoen valuma-alue. Lähde: Hämeen ELY-keskus.   
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Kuva 2. Punkanjoen valuma-alueen maaperä. Lähde: Hämeen ELY-keskus.  
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Seuraavassa on lyhyet esittelyt kahdesta haitallisesta vieraslajista, jota Punkanjoella (Ryttylän taajamassa) 

esiintyy.  

 

Isosorsimo Glyceria maxima (Vieraslajiportaali n.d. Isosorsimo) 

 

Isosorsimo on 1-2,5 metrin korkuiseksi kasvava, monivuotinen heinäkasvi, joka on määritelty haitalliseksi 

vieraslajiksi. Se kasvaa laajoina heleänvihreinä, monesti puolikelluvina kasvustoina vesistöjen rannoilla, 

joiden maaperä on usein hiesua, savea tai liejua. 

 

Isosorsimo korsi on vankka ja lehdet 5-15 mm leveät ja alta kiiltävät. Isosorsimon kukinto on laaja sekä 

jäykkä- ja karhearakenteinen röyhy (terttumainen, pitkälapakkoinen kerrannaiskukinto, jonka haarojen 

kärkeen on kehittynyt tähkylöitä). Tähkylöiden väri vaihtelee kellanruskeasta kellanvihreään. 

 

Isosorsimoa muistuttavia suuria heinäkasveja ovat järviruoko ja piuru. Niistä sen erottaa mm. 

lyhytsuippuisempien, alta kiiltävän lehtien, umpinaisten lehtituppien ja lyhyen, enintään 4 mm pituisen 

kalvomaisen kielekkeen perusteella.  

 

 

Kuva 3. Isosorsimoa etualalla. 3.8.2017 Elina Laine. 
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Jättipalsami Impatiens glandulifera (Vieraslajiportaali 2016 Jättipalsami) 

 

Jättipalsami on yksivuotinen; 1,5-3 metrin korkuinen mehevävartinen ruoho, joka on luokiteltu Euroopan 

100 pahimman vieraslajin joukkoon. Sen lehdet ovat muodoltaan suikeita ja tiheästi hammaslaitaisia. Sillä 

on suuret, jopa 4 cm kokoiset kaksineuvoiset kukat, jotka ovat väriltään usein vaaleanpunaisia.  

 

Parhaiten jättipalsamit menestyvät rehevillä ja kosteilla kasvupaikoilla, joissa se on erittäin kilpailukykyinen 

ja valloittaa kasvualaa alkuperäiseltä kasvistolta. Se leviää tehokkaasti siementen avulla, joita se sinkoaa 

jopa 7 metrin päähän lähiympäristöön, kun siemenet ovat kypsyneet ja vapautuvat siemenkodasta. 

 

Suomeen jättipalsami on tuotu ensimmäisen kerran 1800-luvulla ja sen jälkeenkin puutarhakasviksi, josta 

se on levinnyt luontoon. Lajilla ei ole Suomessa luontaisia vihollisia.  

 

 
 

Kuva 4. Kukkiva jättipalsami. 24.8.2017 Elina Laine. 
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2. Suunnittelualueen rajaus  
 

Punkanjoen kunnostuksen hankeosapuolet ovat Ryttylän kyläyhdistys ry, Punkanjoen perkausyhtiö, 

Hausjärven kunta, Hämeen ELY-keskus ja Vanajavesikeskus (c/o Vanajavesisäätiö). Ryttylän kyläyhdistys ry. 

toimi aloitteentekijänä ja pyysi vuonna 2015 Hämeen ELY-keskukselta lausunnon Punkanjoen 

kunnostusmahdollisuuksista. Vanajavesikeskuksen asiantuntijoiden laatima avustushakemus Punkanjoen 

kunnostussuunnittelusta sai myönteisen päätöksen Hämeen ELY-keskukselta keväällä 2017. 

 

21.6.2017 hankeosapuolten tekemän päätöksen mukaan tämän hankkeen aikana suunniteltava alue 

Punkanjoella rajautuu Ryttylän taajamaan Puujoen risteyskohdan ja Aution puusillan väliselle alueelle (ks. 

kuva 5 s. 8). 

 

Ryttylän oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (KValt 25.9.1979) Punkanjoki lähiympäristöineen on 

puistomaista vapaa-aluetta (P). Alueella on vireillä oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta, josta on ollut 

nähtävillä 2.12.2003 päivätty luonnos. Siinä Punkanjoki lähiympäristöineen on taajaman kohdalla 

lähivirkistysaluetta (VL) ja etelämpänä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Asemakaavoissa (eri 

ajoilta) Punkanjoki on osoitettu osin vesialueena (W), osin puistoalueena (VP) ja osin maatalousalueena 

(M). Joen rannat on kaavoitettu osin puistoksi (VP, Pi, VP-5), lähivirkistysalueeksi (VL) ja osin 

maatalousalueeksi (M). Osin joki rajoittuu yksityisomistuksessa oleviin erillispientalotontteihin (AO). 

Hausjärven asemakaavojen yhdistelmäkartta löytyy kunnan internetsivujen karttapalvelusta: 

http://hausjarvi.karttatiimi.fi/link/8iUx Hausjärven kunta on hankkinut maata Puujoen ja Punkanjoen 

risteyskohdasta ja (Hyötymaan) alueelle on tarkoitus aloittaa asemakaavoitus lähitulevaisuudessa. 

(Kaavoitusohjelma 2015-2017 s. 6 Ryttylän kohteet). (Sidoroff-Eskelinen 2017.) 

Hankealueelle, jonne kunnostustoimenpiteet ja mahdollinen koneiden liikkuminen voi kohdistua, 

sijoittuvien kiinteistöjen ja tonttien tiedot (kiinteistötunnus ja osoite) on esitetty tämän suunnitelman 

liitteessä.  

http://hausjarvi.karttatiimi.fi/link/8iUx
http://hausjarvi.fi/wp-content/uploads/sites/14/2015/09/Kaavoitusohjelma-2015-2017.pdf
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Kuva. 5. Suunnittelualueen rajaus on merkitty punaisilla viivoilla. Lähde: Ympäristökarttapalvelu Karpalo.  
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3. Nykytila ja ongelmat 
 

3.1 Vedenlaatu ja hydrologia 

 

Punkanjoen vedenlaadusta on tietoja vuodesta 1973 lähtien. Pienenä savimaiden jokena Punkanjoen vesi 

on rehevää, sameaa ja runsashumuksista. Vedenlaatuun vaikuttavat sekä turvetuotanto että yläpuolisten 

alueiden hajakuormitus. Punkanjoki on yksi Puujoen merkittävä rehevöittäjä. (Hämeen ELY-keskus 2015.) 

Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016-2021 Punkanjoen ekologinen tila on luokiteltu 

tyydyttävälle tasolle ja kemiallinen tila hyväksi. Vuodelta 2013 peräisin olevan lausunnon mukaan joen 

fosforiarvot ovat tyydyttävällä tasolla, kuitenkin lähellä välttävän rajaa. Typelle ei ole raja-arvoa. Joessa ei 

ole havaittu happiongelmia. Tuolloin vesinäytteestä löydettiin myös kolimuotoisia bakteereita. Aiemmin 

jokeen on laskettu jätevesiä. (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta 2014.) 

Voimassa oleva vesienhoidon toimenpideohjelma esittää vesistökunnostustoimenpiteinä joelle rantojen 

eroosiosuojauksia. (Hiitiö ym. 2015.) Lisäksi Hämeen ELY-keskuksen antaman lausunnon (2015) mukaan 

joelle on esitetty toimenpiteitä, joilla tavoitellaan maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen aiheuttaman 

vesistökuormituksen vähentämistä. 

Suunnitelmaa laadittaessa tarkasteltiin lähemmin muutamia vedenlaadun havaintopaikkoja Punkanjoella. 

Tarkastellut havaintopaikat on merkitty kuvassa 6 (s. 10) punaisella. Usean pisteen joukosta valittiin ne 

pisteet, jotka kuvaisivat riittävän hyvin suunnittelualueen vedenlaadun tilaa sekä Sammaliston 

turvetuotantoalueen aiheuttamaa kuormitusta. Jotta havaintopaikat olisivat mahdollisimman 

vertailukelpoisia, onnistuttiin löytämään saman päivän aikana otetut näytteet kaikilta havaintopaikoilta. 

Lisäksi tarkasteluun valittiin kaksi havaintopistettä Puujoelta: toinen piste sijaitsee n. 300 metriä ennen 

Punkanjoen laskukohtaa ja toinen n. 5 km päässä laskukohdasta alavirtaan (lisää tästä sivulla 13.). Myös 

em. pisteissä näytteet oli otettu samana ajankohtana kuin Punkanjoella. 

 

Havaintopisteillä ”Punkanjoki 7,1” ja ”Punkanjoki 4,5” vertailtiin Sammalistonsuon ylä- ja alapuolista 

vedenlaatua. Pisteet ”Punkanjoki 0,8 ja 0,2” sijaitsevat itse suunnittelualueella: Piste 0,8 Vanhan Kylätien 

sillan tuntumassa ja piste 0,2 n. 150 metriä ennen Punkanjoen ja Puujoen risteyskohtaa. Viimeinen näyte 

on otettu näiltä pisteiltä vuonna 2008. Ympäristötietojärjestelmä Hertan mukaan piste ”Punkanjoki 0,2” on 

(Sammalistonsuon turvetuotantoalueen) velvoitetarkkailussa, mutta siitä ei löytynyt tuoreempia 

mittaustuloksia. 
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Kuva 6. Tarkastellut vedenlaadun havaintopaikat Punkanjoella on merkitty punaisella. Lähde: Karpalo. 
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Kokonaisfosforipitoisuus (kokP µg/l) 

Vertailuajankohtana välillä maaliskuu-elokuu 2008 otetuista näytteistä oli havaittavissa pieni 

kokonaisfosforipitoisuuden (µg/l) nousu ylävirrasta alavirtaan (pisteestä 7,1 pisteeseen 0,2). Kaaviokuva 7. 

on esitetty alla. Kokonaisfosforipitoisuus vaihteli kyseisenä vuonna maaliskuun n. 200 µg/l:sta elokuun n. 

38,5 µg/l:ssa. Maaliskuun arvot ovat huomattavan suuria. Kevättulvien aikaan virtavedessä liikkuu paljon 

kiintoainesta ja ravinteita. Myös penkkojen eroosion todennäköisyys kasvaa tuolloin. Alku- ja loppukesän 

keskimääräisellä tasolla olevat arvot selittyvät sillä, että kasviplankton (tuottajat) käyttävät eli sitovat 

fosforia. Kasvillisuus uoman penkoilla suojaa myös eroosiolta. 

 

Kuva 7. Kokonaisfosforipitoisuuden muutokset Punkanjoessa näytepisteeltä ennen Sammalistonsuota 

pisteeseen 150 m ennen Puujokeen laskua. Lähde: Hertta. 

 

Kokonaistyppipitoisuus (kokN µg/l) 

Typpipitoisuus vaihtelee luontaisesti siten, että alimmat arvot mitataan usein loppukesällä ja korkeimmat 

arvot talvikuukausina. Valuma-alueen peltovaltaisuus lisää typpikuormitusta. Maaliskuun arvot, jotka ovat 

miltei 6000 µg/l, ovat poikkeuksellisen suuria. Touko- ja elokuun arvot ovat tyypillisiä peltojen keskellä 

sijaitsevalle joelle. 
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Kuva 8. Kokonaistypen muutokset Punkanjoessa näytepisteeltä ennen Sammalistonsuota 

pisteeseen 150 m ennen Puujokeen laskua. Lähde: Hertta. 

 

Happipitoisuus (mg/l) 

Hapen liukoisuus veteen riippuu lämpötilasta siten, että kylmään veteen liukenee enemmän happea kuin 

lämpimään. Lisäksi touko-elokuun aikana bakteerien hajotustoiminta vedessä on suurimmillaan, mikä 

selittää hapen pitoisuuden vähenemisen kesäkuukausina. Talviaikaan hajotustoiminta jatkuu, vaikka 

tuotanto hiipuu. 4 mg/l pitoisuus elokuussa on vielä kohtalaisella tasolla. Pisteestä ”Punkanjoki 0,8” tieto 

maaliskuulta puuttui. 

 

Kuva 9. Happipitoisuuden muutokset Punkanjoessa näytepisteeltä ennen Sammalistonsuota 

pisteeseen 150 m ennen Puujokeen laskua. Lähde: Hertta. 

Ajantasaista tietoa Punkanjoen virtaamista tai vedenkorkeuksista ei ole saatavilla. Puujoen 

Varunteenkoskella ja Kernaalanjärvellä sijaitsevat lähimmät vedenkorkeusautomaatit. (Hämeen ELY-keskus 

2015.) Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen mukaan virtaama olisi keskimäärin 0,49 m³/s. 
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Punkanjoki on aidosti tulvaherkkää seutua varsinkin suurimmalla viljelyalueella ns. Riihiviidan aukealla, joka 

on osittain varsin alavaa aluetta. 

 

3.2. Kuormitus 

 

Punkanjokeen kohdistuva vesistökuormitus on pääasiassa maataloudesta peräisin olevaa hajakuormitusta, 

joka koostuu kiintoaineksesta ja ravinteista, pääasiassa fosforista ja typestä. Suomen ympäristökeskuksen 

laatima mallinnus tukee tätä tietoa. Myös haja-asutus ja jonkin verran myös metsätalous kuormittavat 

jokea. Maa- ja metsätalouden kuormitusarvioissa luonnonhuuhtouma otetaan huomioon. Suomen 

ympäristökeskuksen mallinnuksen mukaan vain 4 % Punkanjokeen tulevasta kuormituksesta jää jokeen, 

esimerkiksi sedimentoituu joen pohjaan. Suurin osa kuormasta jatkaa siis eteenpäin Puujoen 

vesistöalueelle.  

Punkanjokeen laskevan Riihiviidanojan kautta jokea kuormittavat myös Sammalistonsuon 

turvetuotantoalueelta johdettavat vedet. (Hämeen ELY-keskus 2015.)  

 

Punkanjoki on yksi merkittävimmistä Puujoen kuormittajista. Sen vaikutus ei kuitenkaan ole enää 

merkittävä noin 5 km päässä Punkanjoen laskukohdasta, kuten ohessa esitetystä kaaviokuvasta 10. voidaan 

havaita kokonaisfosforipitoisuuden suhteen. 

  

 
Kuva 10. Puujoen vedenlaadun näytteenottopisteet ennen ja jälkeen Punkanjoen risteyksen. Huom! Piste 

”Puujoki 3,7” sijaitsee 5 km päässä risteyskohdasta. Lähde: Hertta. 

 

3.3. Maasto ja kasvillisuus 

Punkanjoki sijaitsee alavalla seudulla, jossa kallistuma on vain noin 20 cm kilometrillä. Savisella maaperällä 

kasvillisuus on runsasta ja rehevää, mikä ilmenee myös hankkeen suunnittelualueella.  

 

Vesienhoidon kannalta Punkanjoen suurin ongelma on sen rehevyys. Se on osaltaan edistänyt myös 

haitallisen vieraslajin, isosorsimon leviämistä ja runsastumista alueella. Lajin levinneisyys ulottuu tällä 

hetkellä arviolta 2,5 kilometrin matkalle Puujoen laskukohdalta ylävirtaan. Runsain levinneisyys kohdistuu 

1,3 kilometrin matkalle Puujoen risteyksestä Vanhan Kylätien sillan ja Koulutien sillan väliselle alueelle asti. 
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Luontaisen mataluuden ja runsaan vesikasvillisuuden takia uoma tukkeutuu haitaten myös joen 

virkistyskäyttöä ja heikentäen joen maisema-arvoa. Hämeen ELY-keskuksen vuonna 2015 antaman 

lausunnon mukaan erityisesti kesäaikaan vettä on joessa vähän ja virtaus lähes olematonta. Myös eroosio 

on yksi näkyvimpiä ongelmia Punkanjoella lausunnon mukaan. 

Maastokäynnit toteutettiin suunnittelualueella 3.8 ja 24.8.2017. Punkanjoen rantojen kasvusto on rehevää 

ja lehtomaista. Myös ns. puutarha- ja pihakarkulaiset ovat levittäytyneet rantamaille. Uoman valtalajeista 

on kerrottu hieman tarkemmin toimenpidealueiden esittelyjen yhteydessä luvussa 6. 

Hankealueen maakaapeleiden ja salaojien sijaintia ei tarkemmin selvitetty suunnittelun aikana.  

 

 
Kuva 11. Vanhan Kylätien sillalta ylävirtaan. Avoin uoma on tässä kohtaa kapeimmillaan, leveys vain metrin 

luokkaa. 3.8.2017 Elina Laine. 

3.4. Luontoarvot, muinaisjäännökset ja pohjavesialueet 

Punkanjoen valuma-alueella ei ole suojelualueita. Pohjavesialueiden ja muinaisjäännösten sijainnit on 

esitetty oheisella kartalla (ks. kuva 12 s. 16). Niillä ei kuitenkaan ole vaikutusta alueille, joihin ollaan nyt 

kohdistamassa toimenpiteitä. 

 

Hausjärven kunnan kaavoituksesta (Sidoroff-Eskelinen 2017) saadun tiedon mukaan Ryttylän alueella on 

tehty luontokartoituksia 2000-luvulla vuosina 2004, 2005, 2010 ja viimeisimpänä 2013. Selvitykset ovat 

kohdistuneet suunnittelualueella Ryttylän koulun ympäristöön ja sitä etelämmäs radan ja Punkanjoen 

väliselle alueelle, joka on toiminut savenotto- ja maankaatopaikkana. 
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Vuonna 2010 Jussi Mäkinen teki luontoselvityksen kaavoitusta varten Ryttylän koulun ja Punkanjoen väliin 

rajautuvalla rantakaistaleella. Vuonna 2013 Pirjo Ilosalo kartoitti Koulutien sillan ja Kisalantien sillan välisen 

alueen sekä koulun urheilukentän ja Eteläkaaren tien välisen osuuden Punkanjoen rannasta. 

 

Edellä mainittujen selvitysten mukaan (suunnittelu)alue Puusillan ja Kisalantien välillä on voimakkaasti 

ihmistoiminnan muokkaamaa eikä alueelta löydy esimerkiksi uhanalaisia lajeja, Natura 2000 –

luontotyyppejä tai muuta erityistä lajistoa, joka vaikuttaisi kunnostuksen toteuttamiseen. Tulevaisuudessa 

tehtävä vesistökunnostus pikemmin antaisi lisätilaa uoman alkuperäiselle lajistolle ja tukisi näin luonnon 

monimuotoisuutta. 

Isosorsimohavaintoja ei tuolta alueelta oltu tehty. Tämän suunnitelman yhteydessä tehtyjen 

maastokäyntien (elokuussa 2017) todettiin, että isosorsimoa esiintyy joen yläjuoksuun ainakin HTM:n 

puusillalle asti, tosin kasvusto ei ole yhtä yhtenäistä kuin alempana esim. Vanhan Kylätien Sillan tienoilla. 
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Kuva 12. Punkanjoen valuma-alueen muinaisjäännösten ja pohjavesialueen sijainti. Lähde: Hämeen ELY-

keskus. 
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3.5. Virkistyskäyttö 

 

Sammalistonsuon turvetuotantoalueella on voimassa kalataloudellinen velvoitetarkkailuohjelma, joka 

käynnistyi asiasta annetun päätöksen jälkeen vuonna 2015. Ohjelmaa on tarkoitus toteuttaa joka kolmas 

vuosi Punkanjoella tehtävillä koeravustuksilla ja sähkökoekalastuksilla vuoteen 2021 asti. (ELY-

Kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi2015.) Koekalastukset tehtiin vuonna 2015 Punkanjoessa kolmella koealalla, 

joista kaksi (Punkka ja Peltosaari) sijaitsivat turvetuotantoalueen yläpuolisella osuudella ja yksi (Ryttylä) 

alapuolisella osuudella. Saalis oli erittäin vähäinen, sillä yläpuolisilta koealueilta saatiin vain yksi hauki. 

Ryttylästä saatiin kahdeksan ahventa ja kolme särkeä. Koeravustukset tehtiin neljällä koealalla, joista kolme 

sijaitsi samoilla kohdilla koekalastuksen kanssa ja yksi alaosalla rautatiesillan alapuolella. Yhdestäkään 

ravusta ei tehty havaintoja. (KVVY 2016.) 

 

Muutamalta paikalliselta saadun tiedon mukaan Punkanjoessa ei harjoiteta kalastusta. 

 

Paikallisille Punkanjoki on ollut tärkeä maisema- ja virkistyskohde. Erityisesti peltomaisemat Punkanjoen ja 

Puujoen risteyksen lähettyvillä luovat viihtyisyyttä ympäristöön. Vanhan Kylätien silta taas sijaitsee 

keskeisellä paikalla ja siellä isosorsimokasvuston runsaus on erityisen näkyvää. Myös Punkanjoen ylittävät 

Koulutien kevyenliikenteen silta sekä HTM:n tehtaan puusilta Tiilitehtaantien itäpuolella ovat tärkeitä 

kulku- ja ulkoilureittejä paikallisille. Punkanjoen kunnostaminen ja viihtyisyyden parantaminen voisivat 

miellyttää myös ulkopaikkakuntalaisten silmää, jotka matkaavat Ohikulkutien sillalta Punkanjoen yli. 

Hyvinvoiva joki nostaisi seudun imagoa myös paikallisten silmissä. 

Ryttylän koululaisille ja päiväkotilaisille Punkanjoki tarjoaa hienon oppimisympäristön, jota voisi tukea 

esimerkiksi laituri Koulutien sillan kupeessa. Koulun ympäristön asemakaavamuutoksessa on ehdotettu 

ulkoilureittiä Punkanjoen varrelle. 

 

Joessa, HTM:n tehtaan kohdalla on ollut aiemmin uimaranta, mutta sen käytössä on jo luovuttu 

todennäköisesti joen umpeutumisen takia. Joessa on liikuttu myös veneillä ja se on ollut hyvä 

melontakohde Puujoen ohella. Uoman umpeenkasvun takia vesillä liikkuminen on tullut mahdottomaksi. 

 

3.6. Punkanjoen perkausyhtiö 

Punkanjoella toimii Punkanjoen perkausyhtiö. Joki on perattu ensimmäisen kerran 1960-luvulla ja sen 

jälkeen on toteutettu useita kunnostusperkauksia. Yhtiössä on osakkaana myös Hausjärven kunta. 

Perkaussuunnitelman, joka on vuodelta 1956, mukaan Punkanjoen pituus on n. 13,5 km. Kaivettu jokiuoma 

on Ryttylän kohdalla ollut reilu kymmenen metriä leveä. Joen ylivirtaama (HQ) on 11 m³/s, pohjan leveys 

3,4 m ja uoman pohjan kaltevuus 20 cm/km. (Hämeen ELY-keskus 2015.) 

Hämeen ELY-keskuksen tekemä (2015) arkistoselvitys Punkanjoen perkauksista on liitteenä. 

Punkanjoen perkausyhtiön päätoimitsija Juhani Rahkonen 29. syyskuuta 2017 antamassaan lausunnossa 

tarkentaa, että perkausyhtiöllä ei ole ns. kasvi-intressiä joen kunnostusperkaustoiminnassa, vaan uoman 

riittävä auki pitäminen joen koko valuma-alueen kuivatuksen kannalta. 

4. Kunnostushankkeen tavoitteet 
 

Kunnostushankkeen tavoitteena on puuttua uoman umpeenkasvuun. Ruoppaustoimenpiteet 

kohdennetaan keskeisimmille ongelma-alueille ja sillä pyritään hillitsemään isosorsimon leviämistä ja 

runsastumista Punkanjoella. Kasvuston poistaminen uomasta parantaa osaltaan myös veden virtaamaa ja 

antaa tilaa uoman alkuperäislajistolle.  
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Umpeenkasvuun puuttumalla pyritään edistämään myös jokivarren maisemallisen tilan kohentumista sekä 

joen virkistyskäyttöä. Tämä on tärkeä tavoite ennen kaikkea Ryttylän kylän asukkaille. 

5. Kunnostusmenetelmien tarkastelu 
 

Hämeen ELY-keskus esitti vuonna 2015 antamassaan lausunnossa yhtenä mahdollisena 

kunnostustoimenpiteenä isosorsimoiden poistoa kaivamalla. Kunnostussuunnittelua varten perustetun 

ohjausryhmän näkemykset sekä alueella tehdyt maastokäynnit tukivat tätä näkemystä.  

 

Maastossa käynnit toteutettiin Elina Laineen toimesta 3.8. ja 24.8.2017. Ensimmäisellä kerralla mukana oli 

myös Terttu McGrath, paikallisopas Ryttylästä. Vierailupaikat valittiin maastokartan ja ilmakuvien 

perusteella. Myös joen virkistyskäytön kannalta kyläläisille tärkeät paikat käytiin läpi ja ne osoittautuivatkin 

olevan myös eniten toimenpiteitä vaativat paikat kasvillisuuden kannalta. Vierailupaikat valokuvattiin ja 

jokea lähiympäristöineen tarkasteltiin mahdollisimman monipuolisesti sekä ylä-, että alavirran suuntaan. 

Valokuvien perustella arvioitiin paikan kasvillisuutta ja soveltuvuutta ruoppaukselle ja läjitykselle. Toisella 

maastokäynnillä tarkennettiin kerätyn materiaalin perusteella tehtyjä arvioita ruoppaukselle, läjitykselle ja 

pressutukselle soveltuvista alueista.  

 

Alusta lähtien tiedostettiin lisäksi se, että ilman jatkon kunnossapitotoimenpiteitä isosorsimo leviää 

väistämättä takaisin. Kasvi lisääntyy aggressiivisesti vallaten kasvualaa alkuperäislajeilta sekä siementen 

että vahvojen juuripaakkujen avulla. Niiton katsottiin näin ollen olevan liian kevyt menetelmä isosorsimon 

poistamiselle, eivätkä nykytekniikan mukaiset niittokoneet sovellu vaativaan isosorsimon poistoon. 

Asiantuntija-arvioiden mukaan Punkanjoen rinteet olisi paras pitää ehjänä, sillä niissä mm. kasvava paju 

sitoo hyvin juurineen maata ja estää näin penkan syöpymisen ja eroosion.  

Ruoppauksen hyvät käytännöt (ELY-keskus 2013) 

- Tulisi varmistaa, ettei ruoppausalueella ole putkia tai kaapeleita. 

- Ruoppaustyö tulisi ajoittaa siten, että ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa (esim. 

veden samentumista, lintujen pesinnän häiriintymistä): paras ajankohta on yleensä syksy tai talvi.  

- Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät sopivat hyvin, koska vedenpinta on silloin alhaalla ja 

työ helpompaa. Isommat ruoppaukset olisi suositeltavaa tehdä talviaikaan jään päältä, jos jää ja 

maapohja kantavat kaluston.  

- ELY-keskuksen ruoppausohjeen mukaan ruopatun alueen sivuluiskat eivät saisi jäädä pystysuoriksi, 

vaan ne tulee luiskata maalajin edellyttämään kaltevuuteen. Muuten aiheutuu tarpeetonta veden 

samentumista. 

- Vesirakennushankkeissa tulee pyrkiä säilyttämään rannan luontainen muoto ja sen sijainti 

(eroosion ehkäisy). 

Ruoppaustoimenpiteestä voi aiheutua veden samentumista, ravinteiden vapautumista pohjasedimentistä 

veteen, ranta-alueiden syöpymistä ja sortumista sekä maiseman rumentumista isojen koneiden liikkuessa 

rannalla.  

Ruoppauksen toteutus 

Punkanjoessa ruoppaus tehdään siten, että penkat säilytetään mahdollisimman ehjänä. Huolellinen 

ruoppaus kohdistetaan isosorsimokasvustoon, joka poistetaan juurineen. Sedimenttiä kasvuston alla, 

uoman pohjassa pyritään poistamaan mahdollisimman vähän. Alueilla, joilla isosorsimokasvusto harvenee, 

on perusteltua toimia kevyemmin menetelmin kasvillisuuden poistossa, jotta vältytään uoman penkkojen 

hajottamiselta ja pohjan sedimentin pöllyämiseltä, jolloin sieltä vapautuu mm. ravinteita. 
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Kunnostustyön teettäjä vastaa ruoppauksen työnaikaisesta seurannasta ja valvonnasta. Jos 

kunnostustoimenpiteet vaativat vesilain mukaisen luvan, valvova viranomainen (Hämeen ELY-keskus) 

saattaa lupapäätöksessään vaatia lisäksi kunnostustyön vaikutusten seurantaa ja raportoimista. 

Tarkemmat arviot ruoppausmassan määrästä (m³) saadaan siinä vaiheessa, kun urakoitsijaehdokkaat 

tekevät maastokäynnin hankealueella. Ajankohdaksi on suunniteltu lokakuuta 2017. 

Ruoppausmassa ei ole sellaisenaan hyödynnettävissä, sillä se sisältää aggressiivisesti leviävää isosorsimoa. 

Fortum (Waste Solutions Oy) Riihimäki (myyntipäällikkö Santeri Frilander, sähköposti 23.8.2017) arvioi, että 

ainut vaihtoehtoinen tapa käsitellä ruoppausmassa olisi sen poltto voimalaitoksessa.  

Läjityksen hyvät käytännöt (ELY-keskus 2013) 

- Asianmukainen läjitys tulee varmistaa, jotta ruoppausmassat eivät pääse takaisin vesistöön tulvan 

tai sateen aikana.  

- Läjitysalue ja työstä aiheutuneet jäljet on siistittävä ympäristöön sopivaksi.  

Läjityksen toteutus 

Läjitys tulisi tapahtua siten, että ensisijaisesti läjitettäisiin ruoppauspaikan viereen. Toisena vaihtoehtona 

läjitys tehtäisiin kunnan omistamalle maalle ja viimeinen vaihtoehto olisi kuljettaa ruoppausmassa muualle. 

Läjityksen hinta nousee mitä kauemmas massaa joudutaan siirtämään.  

Toimenpidealue-kartoissa (liitteenä) suositeltavat läjitysalueet on rajattu ruskealla värillä (ja merkitty l-

kirjaimella + m²-merkillä). Harmaalla värillä rajatut ovat ehdotuksia lisäläjitysalueista (l + m²). Lähes kaikki 

ehdotetut läjitysalueet sijaitsevat kunnan maalla. 

Tässä suunnitelmassa esitetään, että läjitys toteutettaisiin siten, että kaivetun kasvimassan (isosorsimoa 

ym.) päälle läjitettäisiin kerros uoman sedimenttiä tiivisteeksi. Lisäksi sedimenttikerros olisi hyvä peittää 

vielä pressulla, jotta isosorsimot eivät lähtisi kasvamaan kasan päältä.  

Läjitys tapahtuisi mahdollisuuksien mukaan heti rannassa vesirajan ulkopuolella. Läjityskasojen maapohja 

olisi myös suojattu siten, että isosorsimo pääsisi sen kautta leviämään ympäristöön. Läjityskasa kasvittuisi 

muutamassa vuodessa, minkä aikana ja sen jälkeenkin olisi syytä varmistaa, ettei esimerkiksi alueella 

tavattu jättipalsami leviä kasoille. Tavoitteena on muodostaa hallittuja kasoja, joista läjitetyt 

isosorsimokasvustot eivät enää nouse eivätkä sitä valtaa muutkaan haitalliset lajit. Tämä vaatii kasojen 

seuranta- ja ylläpitotöitä (ks. luku 10 s. 45). 

Mikäli läjitys tehdään veden tuntumaan, tulisi joko paikalla olevista kivistä tai muusta karkeasta maa-

aineksesta rakentaa niin sanottuja suojapenkereitä tai rantavalleja joen ja läjityskasan väliin. Näin voitaisiin 

varmistaa kaivuuaineksen pysyminen paikallaan.  

Läjityksessä tulisi hyödyntää, jos mahdollista, maastossa valmiiksi olevia kuoppapaikkoja, jotta voidaan 

välttyä jyrkempien penkkojen rakentamiselta.  

Tarkemmat arviot läjitysalueista, niiden mitoista ja sijainnista saadaan siinä vaiheessa, kun 

urakoitsijaehdokkaat tekevät maastokäynnin hankealueella. Ajankohdaksi on suunniteltu lokakuuta 2017. 

Isosorsimon pressutus 

Pressun käytöstä isosorsimon poistamiseksi on saatu hyviä tuloksia Lempäälän Ahtialanjärvellä. Vuoden 

2017 aikana pressutusten vaikutusta on arvioitu myös Hattulan Lehijärvellä 750, 400 ja 200 m² kokoisilla 

alueilla. Isosorsimon poistoa on tehty käsityönä peittämällä jo olemassa olevat kasvustot pressulla. Työn 
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tarkoituksena on lajin hävittäminen kasvupaikalta tai vähintään lajin leviämisen hidastaminen alueella. 

(Vanajavesikeskus 2017.) 

Pressutukseen soveltuu riittävän tiheä ja huonosti valoa läpäisevä materiaali, johon tarkoitukseen 

markkinoilta löytyy UV-suojattua kestopeitettä. Sen hinnaksi tulisi tämän hetken hintojen mukaan 0,7 e/m². 

Kiinnitystarvikkeet, tiilet ja tolpat nostavat neliöhinnan yli 1 euroon. 

Näin ollen isosorsimon pressutusta voisi hyödyntää myös Punkanjoen läjityskasoilla. Pressutusta voisi 

suositella jatkettavaksi myös niillä paikoilla, joilla ruoppausta ei tilan ahtauden takia pystytä tekemään. Sillä 

päästäisiin puuttumaan lajin leviämiseen takaisin ruopatuille alueille sekä joen ylävirtaan.  

Punkanjoen perkausyhtiön päätoimitsija Juhani Rahkonen 29. syyskuuta 2017 antamassaan lausunnossa 

esittää, että koska perkausmaiden muualle kuin uoman varrelle läjittäminen ja mahdolliset peittämiset 

eivät kuulu normaalin perkaustoiminnan kustannusten piiriin, olisi tälle toiminnalle löydettävä muu 

vastuutaho. 

6. Kunnostettavien alueiden kuvaus  

Seuraavassa on esitetty toimenpidealueet (lyhenne tässä TP) 1-5. Punkanjoen ylittävistä silloista oli helppo 

muodostaa tarkempien toimenpidealueiden rajat. Esittelyssä edetään pohjoisesta etelään. Tämän luvun 

lopussa on yhteenveto keskeisistä kunnostuksessa huomioitavista asioista. 

Seuraavassa sekä toimenpidealue kartoissa (liitteenä) esitetyt ehdotukset työkoneen kulkureitiksi ja 

kaivuualueiksi on tehty sillä tiedolla, että uoman molemmat rannat on mahdollista saavuttaa yhdeltä 

puolelta. 

 

TP1 (Puujoki – Ohikulkutie) 

Uoman pituus: n. 0,6 km. 

Isosorsimon levinneisyys alueella: 

Uoman molemmin puolin tasaiset, tiiviit ja säännölliset 1-3 metrin kaistaleet isosorsimoa. Avoimen uoman 

leveys tällä kohdalla hyvä: n. 2-3 metriä. Virtaama hyvä.  
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Kuva 13. Jokitieltä Punkanjoen yläjuoksun suuntaan. Punaisella värillä osoitettu isosorsimokasvuston 

laajuus tällä paikalla ja ruskealla hahmoteltu läjitysmahdollisuutta Hyötymaan suojakaistalle. Hyötymaa, 

vasen ranta peltoineen on kunnan omistama. Taustalla keskellä näkyy Ryttylän matonpesupaikka korkean 

koivun vasemmalla puolella. Tällä paikalla olisi myös hyvin tilaa myös isosorsimon pressutukselle jatkossa 

ruoppauksen jälkeen. 3.8.2017 Elina Laine. 
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Kuva 14. Ryttylän matonpesupaikalta koilliseen, Punkanjoen alajuoksuun. Joen rannalla hahmoteltu 

läjittämistä Hyötymaan suojakaistalle. Vasemmassa reunassa Jokitien eteläpuolelle, kunnan maalle 

hahmoteltua läjitysaluetta. Tällä paikalla olisi myös hyvin tilaa isosorsimon pressutukselle jatkossakin. 

3.8.2017 Elina Laine. 
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Kuva 15. Pajutien molemmin puolin sijaitsee mahdollisia läjityspaikkoja. Nuolella osoitettu välipumppaamo, 

joka on huomioitava alueella liikuttaessa. Pumppaamon ja puuston takana em. matonpesupaikka. 3.8.2017 

Elina Laine. 
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Kuva 16. Ohikulkutien sillalta Punkanjoen alavirran suuntaan. Länsiranta eli vasemmanpuoleinen ranta on 

melko jyrkkä. Itäranta mahdollinen läjitykseen. Myös pressutus-kokeiluun soveltuva paikka. Avoin uoma 

tällä paikalla n. 1-2 metriä. 3.8.2017. Elina Laine. 

Muut huomioitavat asiat: 

- Pajutien pohjoispäässä on Hausjärven kunnan ylläpitämä Ryttylän matonpesupaikka. 

- Matonpesupaikan edustalta rumpu sekä hieman pohjoisempana oja laskevat Punkanjokeen. 

Matonpesupaikan kaakkoispuolisen kuusama-pensaan vierustalla on kunnan viemäristön 

välipumppaamo. 

- Suunnitelman laatimisajankohtana (elokuu 2017) Hyötymaan pelto oli viljelty, siten voidaan 

suositella ruoppauksen ja läjityksen ajankohdaksi talvea. 

 

TP2 (Ohikulkutie -  Vanha Kylätie) 

Uoman pituus: n. 0,28 km.  

Isosorsimon levinneisyys alueella: 

Uoman molemmin puolin tiiviit, mutta vaihtelevan levyiset, mutkittelevat 0,5-3 metrin kaistaleet 

isosorsimoa. Vanhan Kylätien sillan pohjoispuolella rantoja on mahdollisesti niitetty, joten isosorsimoa on 

sillä paikalla vähemmän (ks. kuva 18. s. 26). Avoimen uoman leveys tällä alueella kapeimmillaan alle 1 

metri, uoman keskiosa kuitenkin vapaa kasvillisuudesta. Punkankuja 4:n edustalla havaittiin maastokäynnin 



25 
 

yhteydessä pieni vene, joten tällä kohtaa on mahdollisesti liikuttu veneellä (keväällä/sulan veden aikaan). 

Virtaama silmämääräisesti arvioiden kohtalainen. 

 

Kuva 17. Punkankuja 6:n edustalta (Hausjärven kunnan maata) Punkanjoen alavirtaan. Ohikulkutien silta 

taustalla. 3.8.2017. Elina Laine 
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Kuva 18. Vanhan Kylätien sillalta Punkanjoen alavirtaan. Oikealla Punkankuja 2:n ranta ja vasemmalla 

Vanha Kylätie 5:n ranta. 3.8.2017. Elina Laine 

Muut huomioitavat asiat: 

- Punkankuja 6:n edustalla, Punkanjoen rannalla olevaa nurmikkoaluetta ”jatkettu” kunnan maalle.  

- Erityisesti Punkankuja 4:n ja 2: sekä Vanha Kylätien 7:n ja -5:n ranta jyrkkäreunainen.  

 

 

TP3 (Vanha Kylätie – Koulutien silta) 

Uoman pituus: n. 0,46 km. 

Isosorsimon levinneisyys alueella: 

Isosorsimo esiintyy erittäin runsaana Vanhan Kylätien sillan eteläpuolella (ylävirtaan). Samalla paikalla 

esiintyy myös runsaanlaisesti toista vieraslajia, jättipalsamia. Em. paikalla avoin uoma kapenee 

huomattavasti vrt. sillan pohjoispuoleen (ks. kuva 18 s. 26). Virtaama tukkoisilla kohdilla huono. 
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Kuva 19. Vanhan Kylätien sillalta etelään Punkanjoen ylävirtaan. Isosorsimoesiintymä erittäin runsas. 

Mahdollinen läjitys- ja pressutusalue esitetty vasemmalla (kunnan maata). Vaaleanpunaisella värillä 

osoitettu jättipalsamin esiintyminen tällä paikalla. 3.8.2017. Elina Laine. 

Seuraavassa Vanhan kylätien sillalta n. 130 metriä etelään avoimen uoman leveys paranee huomattavasti 

noin 5 metriin ja isosorsimo & jättipalsamiesiintymät harvenevat huomattavasti. Paikalla kasvaa erilaisia 

heinäkasveja ja vedessä pikkulimaskaa. (ks. kuva 20. s. 28). 
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Kuva 20. Punaisella osoitettu isosorsimon (runsain) levinneisyys tällä paikalla Varputien päässä. Kuva otettu 

alavirran suuntaan. 24.8.2017. Elina Laine 

Seuraavassa sama paikka lähempää valokuvattuna. 
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Kuva 21. Vaaleanpunaisella osoitettu jättipalsamin esiintymistä tällä paikalla. Uoman rannoilla vahvaa 

lehtipuustoa mm. koivua. Taustalla keskellä paalu (10). 24.8.2017. Elina Laine. 



30 
 

 

Kuva 22. Punkanjoen ylävirran suuntaan (Varputien pää). Uoman reunoilla vahvaa puustoa tukemassa 

uoman penkkoja. Itäranta, tässä vasemmalla jyrkkä (kunnan maata). Avoimen uoman leveysarvio n. 5 m. 

Virtaama kohtalainen. 24.8.2017. Elina Laine. 

Seuraavassa tarkastellaan hieman Koulutien sillan ympäristöä, edellä tarkastellusta Varputiestä n. 180 

metriä ylävirran suuntaan. Isosorsimokasvusto harvempaa myös sillä paikalla. Muu rehevän ympäristön 

vesikasvillisuus muodostaa alueen valtalajiston. 
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Kuva 23. Koulutien sillalta n. 120 metriä koilliseen. Kuva otettu Punkanjoen ylävirran suuntaan. Kaartotien 

päähän, kunnan maalle esitetty läjitysmahdollisuus kuvassa oikealla rinteessä. 3.8.2017. Elina Laine. 
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Kuva 24. Taustalla elokuussa 2017 käynnissä ollut Koulutien sillan remonttityömaa. Kuva otettu Punkanjoen 

ylävirran suuntaan. Uomassa kasvaa valtalajeina mm. järvikortetta, ulpukkaa, pikkulimaskaa ja 

haarapalpakkoa. Vahva puusto sitoo saviperäistä maaperää. 3.8.2017. Elina Laine. 

Muut huomioitavat asiat: 

- Erityisesti Varputien pään ranta-alue jyrkkäreunainen, mahdolliset kaivuut voidaan suositella 

tehtävän uoman toiselta puolelta, esim. Kisalantie 10:n – 7:n suuntaiselta alueelta. 

- Punkanjoen rantamailla tällä välillä (Vanha Kylätie – Koulutien silta) kasvaa vahvaa puustoa: koivua, 

haapaa, kuusta. Ruoppauksen ym. toimenpiteiden aikana puustoa suositellaan säästämään 

mahdollisimman paljon herkän maaperän takia. 

 

 

TP4 (Koulutien silta – Puusilta) 

Uoman pituus: n. 0,38 km. 

Isosorsimon levinneisyys alueella: 

Isosorsimokasvusto jatkuu harvempana (ks. TP3 Varputiestä ylävirtaan). Valtalajeina uomassa erityisesti 

järvikorte, haarapalpakko, pikkulimaska ja järviruoko. Avoimen vesitilan leveys parhaimmillaan arviolta 3-4 

metriä. Muutama tukkokohta koko uoman leveydeltä järvikortetta tai järviruokoa. Virtaama tukkoisilla 

kohdilla huono. 
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Kuva 25. Koulutien sillan eteläpuoli. Kuva otettu alavirran suuntaan. Isosorsimo esiintyy jonkin verran 

uoman länsirannalla. 3.8.2017. Elina Laine. 
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Kuva 26. Koulutien silta taustalla. Kuva otettu Punkanjoen alavirran suuntaan. Nuolen osoittamassa 

paikassa kulkee sähkölinja. Jättipalsamiesiintymä merkitty vaaleanpunaisella. Virtaama huono. 24.8.2017. 

Elina Laine. 
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Kuva 27. Koulutien sillalta n. 170 metriä Punkanjoen ylävirran suuntaan. Paikalla avoimen leveys kapenee 

hieman ja järvikorte kasvaa runsaana uoman koko leveydeltä. 24.8.2017. Elina Laine. 

Seuraavassa tarkastellut kohteet sijaitsevat tältä paikalta n. 140 metriä etelään, Punkanjoen ylävirran 

suuntaan HTM:n Puusillan pohjoispuolella. 
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Kuva 28. Kuvanottopaikka n. 100 metriä HTM:n Puusillalta pohjoiseen. HTM:n tehdas Tiilitehtaantien 

varressa näkyy himmeästi taustalla. Uoman reunaa hahmoteltu punaisella ja kunnan maalle sijoittuvaa 

läjitysmahdollisuutta ruskealla värillä. 24.8.2017. Elina Laine. 
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Kuva 29. HTM:n Puusillan sijainti osoitettu nuolella. Kuva otettu ylävirran suuntaan. Länsiranta oikealla 

Tiilitehtaantien varressa mahdollinen läjityspaikka. Uoman keskellä erittäin runsaasti mm. järvikortetta. 

24.8.2017. Elina Laine. 
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Kuva 30. HTM:n Puusillalta pohjoiseen joen alavirtaan. Uoma on tukossa järvikortteesta ja järviruo’osta. 

Joen molemmilla puolilla on mahdollisuus läjittämiselle. 3.8.2017. Elina Laine. 

Muut huomioitavat asiat: 

- Ryttylän koulun/päiväkodin urheilukentän edustalla, Punkanjoen itärannalla, kulkee sähkölinja. 

- Em. paikalla tehty kaivuutöitä rantaan asti, joten puusto ei ole siinä kohdin iäkästä. Paikalla olisi 

näin ollen mahdollisesti tilaa kaivuukoneen liikkumiselle 

 

 

TP5 (HTM:n Puusilta – Aution puusilta) 

Uoman pituus: n. 0,48 km.  

Isosorsimon levinneisyys alueella:  

Isosorsimoa ei esiinny juurikaan alueella. Muuta vesikasvillisuutta, järvikortetta ja järviruokoa runsaasti. 

Paikka paikoin tukkivat uoman. Avoimen uoman leveys parhaimmillaan 3-5 metriä. Virtaama tukkoisilla 

kohdilla huono. Vahva puusto peittää toimenpidealueen länsirannan koko matkalta. Näin ollen 

toimenpiteet voidaan suositella tehtävän joen itärannalta.  
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Kuva 31. HTM:n Puusillalta etelään Punkanjoen ylävirtaan. Erityisesti järvikorte on tukkinut pahasti uoman. 

Itärannalla, Eteläkaaren (tien) edustalla mahdollisuus läjittämiselle. 3.8.2017. Elina Laine. 
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Kuva 32. Suunnilleen Eteläkaaren (tien) 12:toista kohdalta Punkanjoen ranta. Joen länsirannalla vahvaa 

puustoa. Joessa kasvaa mm. haarapalpakkoa ja pikkulimaskaa. Ei havaintoja isosorsimosta. 24.8.2017. Elina 

Laine 
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Kuva 33. Reilu 50 metriä ennen Aution puusiltaa. Punaisella merkityssä kohtaa uoma on tukkeutunut 

järviruo’osta. Yläpuolisen pellon suojakaistalta osoitettu mahdollista läjityspaikkaa. 24.8.2017. Elina Laine. 
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Kuva 34. Aution puusilta. 24.8.2017. Elina Laine. 

Muut huomioitavat asiat: 

- Eteläkaaren (tien) edustalla, voimalinjalle asti, on istutettu puuntaimia mm. kuusta riveittäin. Ne 

suositellaan säilytettävän mahdollisen läjityksen ym. toiminnan aikana.  

- Eteläkaaren (tien) edustalla ennen Punkanjoen penkkaa kulkee joen myötäisesti metallinen putki, 

joka on suurilta osin peittynyt kasvillisuuden alle.  

- Voimalinja kulkee reilua 200 metriä ennen Aution puusiltaa Punkanjoen yli. Voimalinjan lähistöllä 

tehty kaivuutöitä (havainto tehty elokuussa 2017). 

 

Yhteenveto 

- Vahva ja runsas puusto ja pensaisto suojaavat uoman penkkoja eroosiolta, joten tämä etu tulisi 

pyrkiä säilyttämään myös kunnostustoimenpiteitä tehtäessä.  

- Isosorsimon poiston kannalta keskeisin alue ulottuu Puujoen risteyskohdasta noin 130 metriä 

Vanhan Kylätien sillan eteläpuolelle. Tälle alueelle tulisi toimenpiteiden erityisesti kohdistua. 

Kevyemmät menetelmät kaivuun suhteen soveltuvat em. kohdasta joen ylävirtaan.   
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7. Kunnostuksen aikataulu ja siihen osallistuvat tahot 
  

Suunnitellut toimenpiteet toteutetaan erillisenä hankkeena. Jos kunnostustoimenpiteet täyttävät vesilain 

mukaisen lupatarpeen, on syytä varautua siihen, että lupakäsittely Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vie 

noin vuoden verran eli arviolta vuoden 2018 loppuun.  

Jos Hämeen ELY-keskuksen viranomainen vaatii luontokartoituksen tekemistä, se toteutettaisiin 

suunnitelmien mukaan keväällä 2018, mikä osaltaan siirtäisi kunnostuksen alkamisen ajankohtaa. 

 

Jos luvantarvetta ei ilmene, itse kunnostushanke voisi käynnistyä aiemmin. 

Keskeiset hankeosapuolet ovat mukana myös Punkanjoen kunnostuksessa: Ryttylän kyläyhdistys, 

Punkanjoen perkausyhtiö, Hämeen ELY-keskus, Hausjärven kunta ja Vanajavesikeskus. 

 

8. Suostumukset, sopimukset ja luvan tarve 
 

Näin merkittävä kasvillisuuden poistaminen uomasta kaivinkoneella on rinnastettavissa ruoppaamiseen, 

joka edellyttää vesilain 587/2011 mukaisen luvan ylittäessään 500 m³. Kunnostussuunnitelma toimitetaan 

Hämeen ELY-keskukselle lupatarvelausuntoa varten. 

 

Punkanjoen perkausyhtiön hallussa oleva, viranomaisen hyväksymä perkauslupa velvoittaa yhtiön uoman 

kunnostusperkaukseen perkaussuunnitelman mukaan (VL 587/2011, 19. luku 4 § 2. momentti). Jos 

perkausyhtiö ottaa vetovastuun kunnostuksessa eli toimii kunnostuksen teettäjänä, voi se mahdollisesti 

toimia joella ilman erillistä vesilupaa. 26. syyskuuta 2017 Ryttylän kyläyhdistys ry:n hallitus esitti 

antamassaan kunnostussuunnitelmaa koskevassa lausunnossa, että se toivoo Punkanjoen perkausyhtiön 

ottavan vetovastuun kunnostuksesta. 

 

Punkanjoen perkausyhtiön päätoimitsija Juhani Rahkonen esitti lausunnossaan 29. syyskuuta 2017 

seuraavaa: On mahdollista, että Punkanjoen perkausyhtiö toimii tämän projektin vastuullisena vetäjänä. 

Yhtiökokouksen tai toimitsijamieskunnan päätöstä ei asiasta tässä vaiheessa (29.9.2017) vielä ole. ELY-

keskuksen ja Vanajavesikeskuksen avustuksen määrä/osuus sekä Hausjärven kunnan osallistuminen ovat 

ratkaisevia tekijöitä toteutuksessa. 

 

Taustana, jos ulkopuolinen toimija (rekisteröitynyt, järjestäytynyt yhteisö) ottaa vetovastuun ja ryhtyy 

luvanhakijaksi, on sillä vesiluvan saamista varten oltava kirjallinen suostumus tehdä 

vesistökunnostustoimenpiteitä vesioikeudellisen yhtiön velvoitealueella. Yhtiön päätös suostumuksen 

antamisesta tulee osoittaa yhtiön kokouksen allekirjoitetusta pöytäkirjasta, josta tultava selkeästi ilmi, 

mihin suostumus on annettu sekä miten ja millä perusteella kokous katsotaan laillisesti koollekutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. Toisena vaihtoehtona on se, että suostumuksen voi antaa yhtiön valtuuttamana hallitus 

tai toimitsija/-t, sillä ehdolla, että annetaan selvitys siitä, miten kyseinen henkilö/-t on valtuutettu 

allekirjoittamana suostumus yhtiön nimissä. Yhtiön säännöissä tulisi olla tällöin kuvaus henkilön tehtävistä. 

Vetovastuussa olevasta tahosta riippumatta, yhteisön tai yhtiön on laadittava kirjalliset sopimukset 

keskeisten osapuolten, kuten maa- ja vesialueen omistajien kanssa. Sopimuksen tulee sisältää vähintään 

seuraavat tiedot: 

- sopijaosapuolet ja yhteystiedot 

- sopimuksen tarkoitus 
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- sopimuksen soveltamisala (määritellään mitä asioita sopimus koskee ja rajataan mahdollisesti 

sopimuksen ulkopuolelle jäävät asiat ja alueet) 

- varsinaiset sopimusehdot eli osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määrittely 

- sopimuksen voimassaoloa ja sopimuksen päättymistä koskevat ehdot (määräaikaisuus 

suositeltavinta) 

- riidanratkaisua koskevat ehdot  

- päiväys ja allekirjoitukset 

 

Sopimus astuu voimaan välittömästi sen allekirjoittamisen jälkeen. Jos sopimusosapuolena on jokin 

organisaatio, yhteisö tai vesioikeudellinen yhtiö, tulee varmistua siitä, että yhteisö on asiassa kokoontunut 

ja tehnyt virallisen päätöksen sopimuksen hyväksymisestä.  

Myös seuraavista käytännön asioista on tarpeen sopia: 

- kunnostukseen osallistuvat tahot 

- tarvittavien lupien hakijatahojen määrittäminen 

- vesistökunnostuksen tavoitteiden määrittäminen 

- käytännön kunnostustoimenpiteet ja -menetelmät ja niiden hankinta (mukaan lukien urakoinnin 

ja/tai työmaavalvonnan kilpailutus) 

- työnaikaisista ja -jälkeisistä vastuista ja velvoitteista sopiminen 

- hankkeen kustannusarvion määrittäminen 

- oman ja ulkopuolisen hankerahoituksen varmistaminen ja talous- ja muun hankehallinnon 

velvoitteiden täyttäminen 

- osapuolten välisestä aktiivisesta yhteydenpidosta ja tiedottamisesta sopiminen. 

 

Kunnan rakennusviranomainen saattaa lisäksi edellyttää ruoppaukselta ja läjitykseltä maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisia lupia tai maisematyölupaa. Tämä huomioidaan, kun tarkemmat massamäärät ja 

läjityspaikat ovat tiedossa. Kunnalta pyydetään myös lupa työkoneiden liikkumiseen kunnan teillä.  Ryttylän 

koulun ympäristön asemakaavamuutoksessa suunniteltu ulkoilureitti pitäisi ottaa huomioon läjityspaikoista 

päätettäessä. 

9. Kunnostuksen rahoituslähteistä ja alustavasta kustannusarviosta  
 

Vesistökunnostushankkeen mahdollisista tukilähteistä keskeisimpiä ovat seuraavat: 

- harkinnanvaraiset avustukset, 

- Maatalouden kehittämisrahasto, MAKERA ja 

- muut avustukset, kuten KEMERA ja Leader. 

 

Harkinnanvaraiset avustukset ovat ensisijaisia tukilähteitä vesistökunnostuksiin, ja niitä voi hakea 

järjestäytyneet yhteisöt, kuten yhdistykset. ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueet 

ohjaavat kansallista rahoitusta vesienhoidollisiin kunnostushankkeisiin. Valtionavustusta on mahdollista 

saada lähtökohtaisesti enintään 50 % kokonaiskustannuksista. 

Ojien ja jokien perkauksella edistetään maan peruskuivatusta, johon on mahdollista saada ELY-keskusten 

elinkeino-vastuualueiden myöntämää tukea, esimerkiksi MAKERAsta. Tällöin ehtona on, että hankkeessa on 

mukana useita maatiloja, jotka muodostavat esimerkiksi perkausyhtiön ja toimenpiteistä saavutettava 

hyöty kohdistuu viljelymaahan. Tuen suuruus on enintään 50 %. Jos hankkeeseen liitetään myös 

ympäristönsuojelua edistäviä toimenpiteitä, kuten kosteikkojen rakentamista, niihin voi olla mahdollisuus 

saada 100 % tuki. 
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Alueen yrityksetkin voivat olla kiinnostuneita sponsoroimaan kunnostushanketta. 

 

Punkanjoen perkausyhtiön päätoimitsijan Juhani Rahkosen (8.8.2017 ohjausryhmän kokous) mukaan reilun 

kahden kilometrin matkalla (Puujoki – Aution puusilta) ruoppauksen lähtöhinta olisi 20 000 euroa. 

Lisähintaa tuovat kuljetusmatkat, jos maa-ainesta ei ole mahdollista läjittää ruoppauspaikan viereen. 

 

Varsinainen kustannusarvio tehdään siinä vaiheessa, kun tiedossa on ruoppauksen, mahdollisen massojen 

kuljetuksen ja läjityksen hinta. 

 

10. Kohteen seuranta- ja hoitosuunnitelma 
 

Toimenpide Vastuutaho(t) Ajankohta 

Vieraslajien 
kasvupaikkojen seuranta 

maanomistajat 
kyläyhdistys 

joka vuosi 

Vieraslajien poisto (talkoot 
tms.) 

maanomistajat 
kyläyhdistys 

kunta 

joka kevät/kesä 

Pressutusten seuranta ja 
ylläpito 

maanomistajat tai 
valtuutuksella 

kyläyhdistys (esim. 
kunnan mailla) 

joka vuosi 

Lisäpressutuksien teko maanomistajat 
kyläyhdistys 

tarvittaessa (huom! 
todennäköinen) 

Vedenlaadun seuranta Kekkilä Oy 
(Sammaliston 

suo)/Hämeen ELY-
keskus 

nykyisen 
seurantaohjelman 

mukaisesti 

Niitto mahdollisesti kunta tarvittaessa 

Ruoppaus perkausyhtiö (paras 
osaaminen teettäjänä) 

tarvittaessa 

 

Lisäksi esimerkiksi Punkanjoen ympäristön virkistyskäyttöä voisi seurata esimerkiksi sillan pieleen asetetulla 

vieraskirjalla. 
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