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1  HANKKEEN TARKOITUS JA TAUSTATIEDOT 

1.1 SIJAINTI  

Saarioisjärvi sijaitsee Pirkanmaalla Valkeakosken kaupungissa noin 12 km Valkeakosken keskustasta etelään ja noin 9 km 

Toijalasta itään. Järven keskipisteen ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatit ovat noin N 6783730  E 340290.  

 

Kuva 1. Sijaintikartta (MML 10/2013) 

1.2 ALOITE  

Saarioisjärvi kuuluu vuonna 1982 vahvistettuun valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Saarioisjärvi on osa 

Vanajaveden lintualueet -nimistä Natura 2000 -aluetta, joka on arvioitu vuonna 2004 Pirkanmaan Natura 2000 -verkoston 

hoidon ja käytön yleissuunnittelussa kiireellistä suunnittelua vaativaksi Natura 2000 -alueeksi (Pitkänen 2010).  

Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry. pyysi vuonna 2013 tarjouspyynnöt suunnittelun toteuttamisesta.  
Tarjouskilpailun voitti  Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:n ja Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Ahon yhteinen 
tarjous. 
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1.3 ESISELVITYKSET JA MAASTOTUTKIMUKSET  

Saarioisjärvi kuuluu valtakunnalliseen Natura 2000 -verkostoon erityisesti l innustollisten arvojensa vuoksi, mutta alueella 

on myös muita luontoarvoja. Näistä luontoarvoista on tehty useita tutkimuksia, joista tuoreimpia ovat: 

 Saarioisjärven viherukonkorentopopulaation hoito- ja seurantasuunnitelma 2011 

 Saarioisjärven viitasammakkoselvitys 2009 

 Saarioisjärven viherukonkorennot ja sahalehtikasvustot 2008 

 Viherukonkorennon hoito- ja seurantasuunnitelma 2011 

 Valkeakosken Saarioisjärven Natura 2000 -alueen linnustoselvitys 2008 

 Viitasammakko ja sukeltajakuoriaisselvitys 2010 

 Lintuvesien vesikasvil lisuus ja pesimälinnusto 1990. 

 

Kunnostussuunnittelun yhteydessä järvellä tehtiin kevättalvella ja kesällä 2013 useita maastotarkasteluja, jolloin 

määritettiin vesisyvyydet ja sedimentin haitta-ainepitoisuudet. Lisäksi arvioiti in hoito- ja käyttösuunnitelmissa esitettyjen 

toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia ja muita alueelle soveltuvia kunnostuskeinoja ja toimenpiteil le sopivia 

kohteita. 

Pitkänen (2010) on laatinut aiemmin alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman, josta tähän suunnitelmatekstiin on otettu suoria 

lainauksia. Myös viherukonkorentopopulaation hoito- ja seurantasuunnitelmasta (Suhonen & Kaunisto 2011) on otettu 

suoria lainauksia. 

1.4 KOORDINAATISTO JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ 

Suunnitelma esitetään ETRS-TM35-koordinaatistossa ja N2000-korkeustasossa. 

1.5 KESKEISET ONGELMAT JÄRVESSÄ 

Saarioisjärven linnusto on viime vuosikymmeninä heikentynyt vesi - ja ranta-alueen umpeenkasvun seurauksena. 

Pesimälajistosta on hävinnyt useita l intulajeja. Merkittävin kasvil lisuudessa tapahtunut muutos on ollut sahalehden 

väheneminen (Pitkänen 2010). Sahalehtikasvustot ovat järvellä elävän, tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan 

viherukonkorennon elinympäristöä. Sahalehti on kärsinyt suojaisten kasvupaikkojen umpeutumisesta ja veden vähyydestä 

talviaikana. Myös valuma-alueilta kulkeutuva ravinnekuormitus ja muun kasvillisuuden runsastuminen on voinut heikentää 

sahalehtikasvustoja. Järven ennestäänkin hyvin matala avovesialue on madaltunut ja l iettynyt ja kasvillisuus on runsastunut 

myös avovesialueilla. Tämä vaikeuttaa järven virkistyskäyttöä. Veneellä l i ikkuminen on hyvin hankalaa kesäisin.  

1.6 HANKKEEN TAVOITTEET JA TARKOITUS 

Suunnitelmalle asetettiin seuraavat tavoitteet. 

1. vesialueen ja rantaluhtien säilyminen vesil innuille ja kahlaajille sopivana pesimäympäristönä. 

2. l intujen pesimärauhan ja pes innän turvaaminen  

3. alueen säilyminen monipuolisena levähdys - ja ruokailualueena alueen läpi muuttavil le l intulajeille. 

4. viitasammakon nykyisten elinympäristöjen säilyminen 

5. viherukonkorennon elinympäristöjen säilyminen ja laajentaminen 
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6. vaihettumis- ja rantasoiden, keidassuon ja puustoisten soiden suotuisan suojelutason säilyminen alueella  

7. Nykyisten virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen 

Lintudirektiivin l i itteen 1 pesivien lajien määrä sekä alueella levähtävien lajien määrä pyritään säilyttämään vähintään 

nykyisellä tasolla (pesiviä lajeja 7 kpl ja levähtäviä tai ruokailevia lajeja 8 kpl). Pesivien lintujen kokonaislajimäärä, 

levähtäjälajien määrä ja vesilintujen poikastuotto pyritään säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla.  

1.7 YHTEISTYÖ  

Hanke suunnitelti in yhteistyössä ti laajan kanssa.  

Konsultin tehtävänä oli  laatia suunnitelma, jolla voidaan hakea toimenpiteil le tarpeelliset viranomaisluvat ja joilla voidaan 

pyytää tarjouksia toimenpiteiden toteutuksesta. 

 

2 KUULEMINEN JA OSALLISTUMINEN 
Toimenpiteitä esitelti in ti laajalle ja pyydettiin toiveita kunnostettavista kohteista. Suunnitelman luonnosvaiheessa 

pyydettiin ti laajalta kommentteja suunnitelmasta ja järjestettiin yleisötilaisuus suunnitelman luonnosvaiheessa. 

 

3 SUUNNITTELUALUE 

Saarioisjärvi kuuluu Vanajaveden vesistöalueeseen. Järvi yhdistyy Vanajaveden Rauttunselkään kapealla salmella, jonka 

ylittää Uittamontien silta. Suunnittelualue rajattiin tähän salmeen, itse Saarioisjärveen ja sen lähialueeseen länsirannalla.  
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4 VESISTÖ- JA VALUMA-ALUE 

4.1 HISTORIA 

Pitkäsen (2010) mukaan Saarioisjärvi oli  jääkauden jälkeisellä lämpökaudella yksi Vanajaveden rantojen matalista ja 

savipohjaisista lahdista ja pikkujärvistä, joissa esiintyi monipuolista vesikasvillisuutta. Saarioisjärvi oli tuolloin reilusti 

nykyistä suurempi, mutta supistui myöhemmin voimakkaan umpeenkasvun seurauksena. Umpeenkasvun seurauksena 

järven reunaosiin levittäytyi ensin tervaleppäkorpi, joka myöhemmin kosteanviileinä i lmastokausina rahkottui ja muuttui 

keidassuoksi. 

1800-luvun alkupuolella suoritettiin alueella huomattavia vedenpinnan alentamistoimia. Kuokkalankoski perattiin vuonna 

1857. Vedenpinnan lasku alensi järven keskisyvyyden metriin, l isäsi veden ravinnepitoisuutta ja voimisti umpeenkasvua. 

1800-luvulla vedenpinta oli  2,5 metriä nykyistä korkeammalla. 1960-luvulla Saarioisjärven vesi oli  jo sameaa ja 

runsasravinteista, järvenpohja oli pehmeää ja eloperäistä ainesta oli paljon. 

1960-luvun jälkeen vedenkorkeuden vaihtelut ja kevättulvat lähes hävisivät säännöstelyn alettua. Vuonna 1944 koettiin 

ennätysmäinen kevättulva, jolloin vesi ulottui Jutikkalan päärakennuksen alapuolelle. 

Ensimmäiset kasvinäytteet on Saarioisjärveltä kerätty 1800-luvun puolivälissä, ja jo sil loin järvi oli  useiden vaateliaiden 

vesikasvien kasvupaikka. Vuonna 1990 Saarioisjärveä kattoi runsas vesikasvillisuus, joka koostui vesialueita reunustavista 

kortteikoista, ruovikoista, käämiköistä ja saraluhdista sekä avovesialueita hallitsevasta runsaasta i lmaversois -, kelluslehtis- 

ja uposlehtiskasvillisuudesta. Kasvill isuudesta vapaata vesialuetta oli  ainoastaan kapealla 5 -10 metriä leveällä 

läpivirtausväylällä. Kasvilajisto oli  monipuolista ja valtakunnallisesti hyvin edustavaa. Sahalehteä tavattiin järvellä vuonna 

1990 viidessä eri paikassa, joista Kanta lanlahden kasvusto oli  laajin. 

Saarioisjärven linnustoa on selvitetty vuonna 1990 Hämeen lääninhallituksen toimesta. Järvellä pesivä l innusto todettiin 

tuolloin monipuoliseksi. Järvellä pesivien lajien kokonaismäärä oli 29, joista vesilintupareja oli  51. (Pitkänen 2010) 

4.2 VESISTÖALUE 

Saarioisjärven valuma-alue on kokonaispinta-alaltaan 136 km2 ja se koostuu kolmesta osa-alueesta; Oikolanjoen yläosan 

valuma-alue (42 km2), Äimäjärven valuma-alue (65 km2) ja Myllyojan valuma-alue (29 km2) (kuva 6). 

Järven eteläosaan laskee Oikolanjoki, joka tuo vesiä Äimäjärveltä Kalvolasta. Saarioisjärvestä vedet kulkevat Kantalanlahden 

kautta Vanajaveden Rauttunselälle. Saarioisjärven lähiympäristössä sijaitsee sekä peltoja että laajoja suoalueita. Järvellä 

esiintyy runsaasti vesikasvillisuutta, ja laajimmat avovesialueet ovat järven eteläosassa. (Pitkänen 2010) 

Saarioisjärven vedenkorkeudet noudattavat Vanajaveden säännöstelyä, jota hoidetaan Lempäälän  Herralanvirran padolla 

ja tarvittaessa Lempäälän kanavan avulla. Vedenkorkeuksien verhokäyrät on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Vedenkorkeuksien verhokäyrät (N2000 +m) 

Kuvasta näkyy, että korkeuksien vaihtelu on tarkastelujaksolla enimmillään noin 1,3 metriä ja normaali vaihteluväli on noin 

0,85 m. Järven pohjasta suurin osa on tasolla noin N2000+79,00 m, joten talvisin pohja jäätyy suurelta alueelta. 

Järven pinta-ala on noin 62 ha, ti lavuus (kesäaikainen MW) 0,30 Mm3, keskisyvyys 48 cm ja suurin syvyys järveä halkovassa 

uomassa 2,7 m. Järven keskivedenkorkeus on 79,60, keskiylivedenkorkeus 79,97 ja keskialivedenkorkeus 79,02 m N2000 

tasossa. Järven veden viipymä on noin 3 vrk. 

Järven virtaus keskittyy järven keskellä kulkevaan uomaan, joka pysyy auki Oikolanjoen virtaaman ansiosta. 

4.3 VEDENLAATU 

Pitkäsen (2010) mukaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. on seurannut Saarioisjärven veden laatua järven 

pohjoisosasta Uittamon sil lan pielestä vuosina 2005–2008. Saarioisjärvi on vedenlaatutietojen mukaan rehevä ja 

humuspitoinen. Vesistöjen yleisluokituksen mukaan Saarioisjärvi on vedenlaadultaan tyydyttävä -välttävä ajankohdasta 

riippuen. Järven vedenlaatu on luokiteltu fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien perusteella tyydyttävään luokkaan 

(Pirkanmaan Ely 7.2.2013).  

Saarioisjärven itärannalla on lukuisia lähteitä. Suurin lähde on halkaisijaltaan noin 10 metriä ja sijaitsee eteläosan 

lintutornilta noin 100 metriä pohjoiseen. 

Pienempiä lähteitä on muutaman kymmenen metrin välein rantakasvustossa Lukkarinhautaan saakka. Lähteitä on myös 

Kantalanlahden rantakasvustossa, jossa suurin lähde on Uittamon talon kohdalla lähellä jokea.  
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HAPPIPITOISUUS 

Saarioisjärven happipitoisuus on ollut heikoimmillaan kesäisin, jolloin hapen kyllästysprosentti on ollut 24–48 %. Myös 

talvella happipitoisuus on ollut melko alhainen (49–67 %). 

Veden happipitoisuuteen vaikuttavat mm. sääolot, järvien syvyyssuhteet, veden vaihtuvuus, rehevyystaso, happea 

kuluttava kuorma, tutkimusajankohta, kerrostuneisuusolot ja kiertoajan tehokkuus. 

HAPPAMUUS 

Saarioisjärven pH on vaihdellut 6,7–7,0. Selkeitä eroja vuodenaikojen väli l lä ei ole ollut. 

Veden normaali happamuus eli  pH on lähellä neutraalia (pH=7). Suomen vesistöjen pH on yleensä lievästi hapan (pH 6,5–

6,8) vesien luontaisesta humuskuormituksesta johtuen. Normaalisti  pH on talvella hieman alhaisempi kuin kesällä, jolloin 

levätuotanto kohottaa hieman päällysveden pH-tasoa. Sinileväkukinnot voivat aiheuttaa pH:n nousemista. 

SÄHKÖNJOHTAVUUS 

Saarioisjärven veden sähkönjohtavuus on ollut 13–18,2 mS/m. Arvot ovat selvästi korkeampia kuin yleensä Suomen 

vesistöissä. 

Sähkönjohtavuus ilmentää veden suolapitoisuutta. Alhaisesta suolapitoisuudesta johtuu myös huono järvivesien 

puskurikyky. Suolojen määrää lisäävät mm. jätevedet ja peltolannoitus. 

VÄRILUKU JA SAMEUS 

Saarioisjärven väriluku ilmentää humuspitoista vettä, si l lä kesäisin väriluku on ollut 65–80 mg Pt/l ja syksyisin 60–70 mg 

Pt/l. Talvisin (90–160 mg Pt/l) ja keväisin (60–160 mg Pt/l) väriluku on jopa erittäin ruskeille vesil le tyypillinen. 

Järven vesi on ollut pääosin lievästi sameaa (3,2–3,6 FNU). Ajoittain vesi on ollut myös selvästi sameaa (2006 talvella 6,9 

FNU, 2008 talvella 18 FNU, 2005 keväällä 10 FNU, 2008 keväällä 23 FNU ja 2008 syksyllä 34 FNU). 

KIINTOAINEPITOISUUS 

Saarioisjärven veden kiintoainepitoisuus on humuspitoisille vesil le ominainen. Veden kiintoaine-pitoisuudet ovat olleet 

melko pieniä talvisin (3,9–4,4 mg/l) ja kesäisin (3,4–5,1 mg/l). Korkeimmillaan veden kiintoainepitoisuus on ollut keväisin 

(9,3–14 mg/l) ja syksyisin 6,3–18 mg/l). 

Veden kiintoainepitoisuuteen vaikuttavat mm. jätevesikuormitus ja eroosion kuljettama aines eli  ns. savisamennus. 

Kiintoainepitoisuus vaihtelee mm. vuodenajan ja näytesyvyyden mukaan. 

TYPPIPITOISUUS 

Järven kokonaistyppipitoisuus on ollut korkea kaikkina vuodenaikoina (talvisin 1860–2370 μg/l, keväisin 1300–1750 μg/l, 
syksyisin 1320–2160 μg/l). Kesäisin typpeä on sitoutuneena kasvil lisuuteen, joten kokonaistyppi pitoisuus on ollut hieman 

alhaisempi (760–890 μg/l). 
 
Vesistöihin tulee typpeä jätevesien, valumavesien ja sadevesien mukana. Valuma -alueen peltovaltaisuus l isää myös 

typpikuormitusta. 
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FOSFORIPITOISUUS 

Saarioisjärven veden kokonaisfosforipitoisuus on reheville vesille tunnusomaista. Talvisin kokonaisfosforipitoisuudet ovat 

olleet 52–53 μg/l, keväisin 67–76 μg/l, kesäisin 44–64 μg/l ja syksyisin 55–99 μg/l. 

Fosforipitoisuuden ylittäessä 50 μg/l leväkukinta on todennäköistä vedessä. Humusvesissä fosforipitoisuus saa olla hieman 

korkeampi, koska veden ruskeus rajoittaa tuotantoa huonojen valaistusolojen takia. Fosforipitoisuus kasvaa syvemmälle 

mentäessä. 

VEDEN HYGIEENINEN LAATU 

Kesäisin Saarioisjärvellä on esiintynyt jonkin verran bakteereja (fekaalisia enterokokkeja 15–30 kpl/100 ml). 

4.4 SEDIMENTTI 

Järven pohjasedimentti on pintakerroksistaan orgaanista hajonnutta kasvijätettä ja virtauksen mukanaan tuomaa 

orgaanista l ietettä. Lietteestä otettiin näyte Oikolanjoen suulta  0–1 m syvyydeltä. Tämä alue arvioiti in todennäköisesti 

eniten metalleja sisältäväksi alueeksi. 

Näytteestä analysoitiin merkittävimmät metalliset haitta-aineet. Analysoinnin suoritti  Metropolilab Oy normalisoidulla 

menetelmällä. Seuraavassa taulukossa on tulokset ja niiden vertailu Ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeen (2004) 

ohjearvoihin. 

Ruoppaus- ja läjitysohjeessa esitetään kaksi haitta-ainetasoa: alempi taso (taso1) ja ylempi taso (taso 2). Laatukriteerien 

perusteella ruoppausmassan läjityskelpoisuus luokitellaan seuraavasti: 

 Haitaton ruoppausmassa eli  haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman tason (taso 1) alittava ruoppausmassa, josta 

aiheutuvia haittoja voidaan yleisesti pitää kemiallisen laadun puolesta meriympäristölle merkityksettöminä. 

Ruoppausmassa on mereen läjityskelpoista. 

 Mahdollisesti pilaantunut ruoppausmassa, jonka haitta -ainepitoisuudet asettuvat tasojen 1 ja 2 väli in (ns. 

”harmaalle alueelle”). Mahdollisesti pilaantuneen sedimentin läjityskelpoisuus on arvioitava tapauskohtaisesti.  

 Pilaantunut ruoppausmassa eli  haitta-ainepitoisuuksiltaan ylemmän tason (taso 2) ylittävä ruoppausmassa, jota 

pidetään haitall isuuden takia pääsääntöisesti mereen läjityskelvottomana (voidaan sijoittaa mereen, jos maalle 

sijoittamisen vaihtoehto on ympäristön kannalta huonompi ratkaisu). 

Taulukko 1. Sedimentin metallipitoisuudet 

Alkuaineiden määritys   Menetelmä  Tulos  Yksikkö Taso 1 Taso 2 

Kadmium,  Cd * ISO 17294-2 1.4 mg/kg ka 0.5 2.5 

Kromi, Cr * ISO 17294-2 43 mg/kg ka 65 270 

Kupari, Cu * ISO 17294-2 41 mg/kg ka 50 90 

Lyijy, Pb * ISO 17294-2 10 mg/kg ka 40 200 

Nikkeli, Ni  * ISO 17294-2 61 mg/kg ka 45 60 

Sinkki, Zn * ISO 17294-2 280 mg/kg ka 170 500 

Elohopea, Hg * sisäinen (AMA) < 0,1 mg/kg ka 0.1 1 
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Tuloksista nähdään, että metallien pitoisuudet kadmiumin ja sinkin osalta on hieman koholla ylittäen tason 1 ja nikkelin 

pitoisuus ylittää juuri tason 2. Tulosten perusteella voidaan tehdä arvio, että sedimentti on läjityskelpoista maa -alueelle. 

Lievä tason 2 ylitys nikkelin osalta ei aiheuta toimenpiteitä.  

Läjitystä voidaan tehdä maatalouskäytössä oleville alueille, jos huomioidaan ja sovelletaan Maa - ja metsätalousministeriön 

asetusta lannoitevalmisteista (24/11) ja valtioneuvoston päätöstä puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä 

(282/1994).  

MMM:n asetuksen mukaan lannoitevalmisteessa saa olla enintään 1,5 mill igrammaa kadmiumia kilogrammassa kuiva-

ainetta sekä maa- ja puutarhataloudessa ja viherrakentamisessa ja maisemoinnissa käytettävässä tuhkalannoitteessa 

enintään 2,5 mill igrammaa kadmiumia kilogramma ssa kuiva-ainetta. Edellisestä poiketen saa metsässä käytettävissä 

lannoitevalmisteissa ja niiden raaka-aineena käytettävässä tuhkassa olla enintään 25 mill igrammaa kadmiumia 

kilogrammassa kuiva-ainetta. 

Valtioneuvoston asetuksen mukaan maanviljelyksessä käytettävän lietteen ja l ieteseoksen suurimmat sall itut 

raskasmetallipitoisuudet ovat seuraavan taulukon mukaiset 

Taulukko 2. Suurimmat sall itut l ietteen raskasmetallipitoisuudet 

 mg/kg kuiva-ainetta 

Kadmium 3 

Kromi 300 

Kupari  600 

Elohopea 2 

Nikkeli  100 

Lyijy 150 

Sinkki 1500 

 

Viljelymaan, jolla käytetään lietettä tai l ieteseosta, suurimmat sall itut raskasmetallipitoisuudet ovat seuraavan taulukon 

mukaiset. 

Taulukko 3. Viljelymaan suurimmat sallitut raskasmetallipitoisuudet. 

 mg/kg kuiva-ainetta 

Kadmium 0.5 

Kromi 200 

Kupari  100 

Elohopea 0.2 

Nikkeli  60 

Lyijy 60 

Sinkki 150 

 

Suurin sall ittu l ietteen tai l ieteseoksen käytöstä aiheutuva keskimääräinen vuotuinen raskasmetallikuormitus 

maanviljelyksessä on seuraavan taulukon mukainen. 
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Taulukko 4. Suurin sall ittu raskasmetallikuormitus. 

 g/ha 

Kadmium 3 

Kromi 300 

Kupari  600 

Elohopea 2 

Nikkeli  100 

Lyijy 150 

Sinkki 1500 

 

Edellisen perusteella ruopattavaa sedimenttiä voi sijoittaa vil jelykäytössä olevalle alueelle noin 2100 kg kuiva-ainetta 

hehtaaril le eli  sedimenttiä vuosittain noin 12 m3/ha. 

4.5 KALASTO, RAVUSTO JA MUUT ELÄIMET 

Vuonna 2007 tehdyn kalastuskyselyn mukaan Saarioisjärvellä kalastettiin eniten verkoilla (44  %), sitten syöttikoukuilla 

(31 %), katiskoilla (12 %) ja heittovavalla tai vetouistelulla (6 %). Kalastusta haittasivat eniten veden sameus, 

vesikasvillisuuden lisääntyminen ja veden korkeuden muutokset. (Pitkänen 2010) 

Pitkäsen mukaan (2010) nykyään järvellä kalastetaan jonkin verran kesäaikaan, mutta talvikalastusta ei harrasteta. 

Käytettyjä kalastusmenetelmiä ovat katiskapyynti ja onginta. Keväisin järvestä on saatu runsaasti särki kaloja ja ahvenia, 

mutta talvisin järvellä ei juuri ole kaloja. Järvi on paikallisten asukkaiden näkemyksen mukaan pääasiassa kalojen kutualue 

ja poikastuottoalue. Talveksi kalasto siirtyy todennäköisesti Vanajavedelle, si llä Saarioisjärvi jäätyy talvisin lähes pohjaan 

saakka. 

Saarioisjärven koekalastuksessa 1990-luvulla järvellä on tavattu seuraavia kalalajeja; kuore, hauki, sulkava, lahna, pasuri, 

säyne, särki (35 %), salakka, sorva, ruutana, suutari, ankerias, kiiski, kuha, ahven ja kirjolohi. Särkikalojen osuus on ollut 

1990-luvulla pienempi kuin 1980-luvulla. 

Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun yhteydessä on Saarioisjärvellä tehty koekalastuksia keväisin ja syksyisin vuosina 

2004, 2007 ja 2010. Vuonna 2007 saaliiksi saatiin seuraavia kalalajeja: ahven, ankerias, hauki (17  %), kiiski, lahna, pasuri, 

salakka, sorva, sulkava, suutari, särki ja säyne. Kaloista eniten oli  särkiä sekä keväällä että syksyllä, toiseksi eniten keväällä 

haukia, mutta syksyllä ahventa sekä kolmanneksi eniten lahnoja. Koko tarkkailun ajan särkikalojen osuus on ollut korkea 

sekä keväällä että syksyllä. Kalasto on ollut runsas ja muodostunut varsin pieni stä yksilöistä. 

4.6 KASVILLISUUS  

Saarioisjärvestä on laadittu i lmakuviin ja kesällä 2009 tehtyihin maastokäynteihi n pohjautuva kasvil lisuuskartta. Alueen 

kasvil lisuutta hallitsevat laajat i lmaversoisluhdat. Myös rantametsiä ja kelluslehtiskasvil lisuutta esiintyy runsaasti.  



14 

 

 

Kuva 3. Saarioisjärven kasvillisuuskartta (Pitkänen 2010) 

Seuraavassa esitettävät kasvil lisuustyyppien luonnehdinnat perustuvat pääosin Pitkäsen (2010) laatimaan kuvaukseen.  
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SARALUHDAT 

Saraluhtia tavataan rantametsien ja muiden luhtien välisellä alueella. Laajimmat saraluhdat löytyvät järven kaakkois- ja 

länsirannoilta. Saraluhtien valtalajeja ovat pullosara (Carex rostrata) ja vii ltosara (Carex acuta). Myös luhtasaraa (Carex 

vesicaria) ja jouhisaraa (Carex lasiocarpa) tavataan. 

OSMANKÄÄMILUHDAT 

Järvellä esiintyy sekä leveälehtiosmankäämiluhtia että kapeaosmankäämiluhtia. Laajimmat kapealehtiosmankäämin (Typha 

angustifolia) hall itsemat luhdat sijaitsevat järven keskiosissa, mutta myös Kantalanlahdella niitä tavataan. Laajimmat 

leveälehtiosmankäämin (Typha latifolia) hall itsemat luhdat sijaitsevat järven eteläosassa. Osmankäämien lisäksi luhdissa 

esiintyy etenkin vesialueen reunoilla saroja ja monipuolista ruohokasvillisuutta. 

JÄRVIRUOKOLUHTA 

Järviruo’on (Phragmites australis) hall itsemia luhtia esiintyy laajoina kasvustoina eri puolilla järveä. 

KORTELUHTA 

Järvikortteen (Equisetum fluviatile) hall itsemaa luhtaa esiintyy laikuittain järven eteläosassa. Järvikorte muodostaa myös 

sekakasvustoja sarojen, järviruo’on ja  leveälehtiosmankäämin kanssa. 

VESIKASVILLISUUS 

Järvellä tavataan runsaasti yhden lajin hallitsemia vesikasvustoja. Kelluslehtiskasvillisuudessa valtalaji  on isoulpukka 

(Nuphar lutea), i lmaversoiskasvillisuudessa paikoin järvikorte (Equisetum fluviatile), järvikaisla (Schoenoplectus lacustris), 

järviruoko ja isosorsimo (Glyceria maxima). Isosorsimokasvustoja esiintyy vain järven pohjoisosassa ja järvikaisla kasvustoja 

järven keskiosassa. 

Sahalehden (Stratiotes aloides) muodostamia kasvustoja esiintyy viidessä eri paikassa, joista yksi on Kantalanlahden 

pohjoisosassa, kaksi järven luoteiskulmassa ja kaksi j ärven länsiosassa. 

KASVILAJISTO 

Saarioisjärven kasvilajisto on reheville järville tunnusomaista. Huomionarvoisia kasvilajeja ovat viime vuosina viidestä 

paikasta tavattu sahalehti sekä Kokemäenjoen vesi stöalueella paikoin tavattavat lajit isohierakka ja vesinenätti, joita kasvaa 

eri puolil la järveä lähinnä ruovikoissa avoveden reunassa. Sahalehti oli vielä 1960 -luvulla huomattavasti nykyistä runsaampi, 

si l lä se kasvoi eri puolil la järveä rehevinä lauttoi na. Vuonna 1990 sahalehteä tavattiin enää viidestä paikasta. 

Sahalehtikasvustot ovat 2000-luvun puolella edelleen pienentyneet (Kaunisto & Suhonen 2011).  Saarioisjärvessä ei ole 

uhanalaisia tai luontodirektiivin l iitteessä II mainittuja kasvilajeja. 

LUONTODIREKTIIVIN LUONTOTYYPIT 

Luontodirektiivin l i itteessä I on mainittu luontotyypit, jotka ovat Euroopan yhteisön tärkeinä pitämiä luontotyyppejä. 

Ilvonen & Suhonen määrittivät järven luontotyypit ja niiden sijainnit vuonna 2008. Tietoja täydennettiin v uonna 2009 

tehtyjen maastokartoitusten yhteydessä. (Pitkänen 2010) 

Saarioisjärvellä esiintyy luontodirektiivin l iitteen I luontotyypeistä vaihettumis - ja rantasoita 41 ha (48 % koko Natura 2000 

-alueen pinta-alasta), keidassoita 0,7 ha (0,8 %) ja puustoisi a soita 10 ha (12 % ). Vaihettumis - ja rantasoiden tila on hyvä-
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erinomainen. Keidassuota esiintyy järven lounaisreunassa ja puustoista suota järven koill isosassa, ja molempien tila on 

arvioitu hyväksi. Luontotyyppien sijainnit ovat esil lä kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Luontodirektiivin l i itteen I luontotyypit Saarioisjärvellä. (Pitkänen 2010) 
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4.7 LINNUSTO 

4.7.1 PESIMÄLINNUSTO 

Saarioisjärven linnustoa selvitettiin vuonna 2008 hoito- ja käyttösuunnitelman pohjaksi. Linnustoselvitykset teki 

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. (Pitkänen 2010) 

Vuonna 2008 Saarioisjärven Natura 2000 -alueella pesi kaikkiaan 64 lintulajia (taulukko 2), joista vesi- ja rantalintuja oli 22 

sekä pensaikko- ja metsälajeja 42. Vesil intuja tavattiin 10 lajia ja yhteensä 49 paria. Runsaimmat vesil innut olivat sinisorsa, 

nokikana, tavi ja telkkä. Kahlaajia tavattiin kaksi lajia, taivaanvuohi ja rantasipi. Lokkilintuja järvellä ei pesinyt ollenk aan. 

Ruovikkoalueiden varpuslinnustoon kuului neljä lajia, ruokokerttunen, rytikerttunen, rastaskerttunen sekä pajusirkku. 

Ruokokerttunen oli  Saarioisjärven kosteikkoalueen runsaslukuisin l intu (75 paria) ja pajusirkku toiseksi runsain (23 paria). 

Lisäksi kosteikkolajistoon kuuluivat kaulushaikara, ruskosuohaukka, luhtakana ja kurki. Muut l intulaskennoissa havaitut lajit 

ovat rantametsien, rantapensaikkojen ja rantaan rajoittuvien niittyalueiden lajeja. Näistä runsaimpia olivat peippo ja 

pajulintu. 

Taulukko 5. Saarioisjärven Natura 2000 -alueen pesimälinnusto vuonna 2008. Status -sarakkeessa Dir = l intudirektiivin 

l i itteen I laji, VU = vaarantunut laji ja NT = silmälläpidettävä laji (Rassi ym. 2010). 

Laji  status parimäärä Laji  status parimäärä 

Laulujoutsen   Dir 1 Lehtokerttu    3 

Silkkiuikku    4   Lehtokurppa    2  

Sinisorsa    13   Sepelkyyhky    2  

Haapana    4 Mustarastas    2  
Tavi    5 Sirittäjä NT 2  

Punasotka   VU 2  Kirjosieppo    2  

Telkkä  5 Töyhtötiainen    2  

Nokikana    15 Hömötiainen    2  

Kaulushaikara   Dir 2   Harakka    2 

Ruskosuohaukka Dir 2 Pyy   Dir 1 

Luhtakana    2 Fasaani   1 

Kurki   Dir 1 Kaki    1 

Rantasipi   NT 1 Harmaapäätikka Dir  

Taivaanvuohi    7 Käpytikka   1 

Ruokokerttunen    75  Pikkutikka   NT 1 

Rytikerttunen    6 Västäräkki   2 

Rastaskerttunen   VU 1 Satakieli    1 

Pajusirkku   23 Mustapääkerttu   1 

Peippo    32 Tiltaltti     1 

Pajulintu   18 Harmaasieppo  1 

Metsäkirvinen    11 Pyrstötiainen  1 
Punarinta    11 Puukiipijä  1 

Talitiainen    9   Pikkulepinkäinen   Dir 1 

Sinitiainen    7 Närhi  1 

Räkättirastas    6 Naakka  1 

Punakylkirastas    5 Kottarainen    1 

Laulurastas    4 Punavarpunen  NT 1 

Keltasirkku    4    
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Vesil intujen poikastuotto onnistui vuonna 2008 ainakin laulujoutsenella (1 poikue jossa 5 poikasta), si lkkiuikulla (3 

poikuetta), haapanalla (3 poikuetta), punasotkalla (1 poikue jossa 8 poikasta), telkällä (useita poikueita), nokikanalla (11 

poikuetta), kaulushaikaralla (ainakin 1 poikue), ruskosuohaukalla (2 poikuetta) ja kurjella (1 poikue). Sinisorsan poikastuotto 

oli  heikko (1 poikue). (Pitkänen 2010) 

LINTUDIREKTIIVIN LIITTEEN I LAJIT 

Saarioisjärven pesimälinnustossa tavattiin vuonna 2008 seitsemän lintudirektiivin l i itteen I lajia : laulujoutsen, 

kaulushaikara, ruskosuohaukka, kurki, pyy, harmaapäätikka ja pikkulepinkäinen.  

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) pesi järven länsirannalla. Kaulushaikara (Botaurus stellaris) pesi sekä järven pohjois - että 

eteläosassa. Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) pesi järven pohjois- ja keskiosassa. Kurki (Grus grus) pesi järven 

eteläosassa. Pyy (Bonasa bonasia) elää Lapinnokan tuntumassa ympäri vuoden. Harmaapäätikka (Picus canus) oli  pesinyt 

jo kolme vuotta Lapinnokan läheisyydessä. Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) pesi Iso-Kantalan rantaniityn tuntumassa. 

(Pitkänen 2010)  

4.7.2 ALUEELLA RUOKAILEVAT LINNUT 

Saarioisjärven ulkopuolella pesiviä, mutta alueella ruokailevia l intulajeja olivat vuonna 2008 mm. isokoskelo, naurulokki, 

nuolihaukka, pensastasku ja varpunen sekä lintudirektiivin l i itteen I lajit mehiläishaukka, pikkulokki, kalatiira,  kalasääski ja 

palokärki. Saarioisjärvellä ruokailevista lajeista (Pitkänen 2010) mehiläishaukka (Pernis apivorus) on valtakunnallisesti 

vaarantunut sekä isokoskelo (Mergus merganser), kalasääski (Pandion haliaetus) ja naurulokki (Larus ridibundus) 

si lmälläpidettäviä (Rassi ym. 2010).  

4.7.3 KEVÄT- JA SYYSMUUTON AIKAINEN LINNUSTO 
Pitkäsen (2010) mukaan jäät lähtevät Saarioisjärveltä aiemmin kuin lähiseudun isommilla järvillä, joten Saarioisjärvi toimii 

sekä lähiseudun vesil intujen keväisenä kokoontumispaikkana että pohjoiseen matkaavien muuttolintujen 

levähdyspaikkana. Saarioisjärvellä levähti vuonna 2008 kevätmuuton aikana 28 lintulajia ja syysmuuton aikana 20 lintulajia. 

Saarioisjärvellä levähtää useita l intudirektiivin l iitteen I lajeja, joista kaulushaikara, l aulujoutsen, ruskosuohaukka ja kurki 

kuuluvat myös järven pesimälajistoon. Pikkulokkeja havaittiin järvellä huhtikuun 2008 loppupuolella. Kalasääski käytti 

aluetta levähdysalueena sekä keväällä että syksyllä. Merikotka (Haliaetus albicilla) on havaittu järvellä saalistamassa 

keväällä 2006. Uivelot (Mergus albellus) käyttivät järveä levähdysalueena sekä keväällä että syksyllä 2008. Sinisuohaukka 

(Circus cyaneus) havaittiin järvellä lokakuun alkupuolella. Muutamia liroja (Tringa glareola) havaittiin järvellä toukokuussa. 

Suokukkoa (Philomachus pugnax) ei havaittu vuonna 2008, mutta laji  on nähty järvellä muuttoaikoina aiempina vuosina.  

Saarioisjärvellä levähtävistä lajeista suokukko on valtakunnallisesti erittäin uhanalainen, merikotka ja sinisuohaukka 

vaarantuneita ja kalasääski silmälläpidettävä (Rassi ym. 2010).  
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Kuva 5. Lintudirektiivin l iitteen I lajien pesimäpaikat Saarioisjärvellä vuonna 2008  (Pitkänen 2010). 
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4.8 POHJAELÄIMET JA MUUT SELKÄRANGATTOMAT ELÄIMET 

Järven pohjaeläimistöä ei selvitetty. Kosteikkoalueen vesiperhosia ja kovakuoriaislajistoa on tutkittu v. 2010-2011. Järvellä 

ei ole todettu uhanalaisia vesiperhosia  tai kovakuoriaisia (Järventausta ym. 2011). 

Vuonna 2010 tehdyssä direktiivilajiselvityksessä (Faunatica 2010) Saarioisjärveltä  ei löydetty jättisukeltajaa tai 

isolampisukeltajaa. 

4.9 LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV LAJIT 

Luontodirektiivin l i itteen IV lajit ovat direktiivin mukaan tiukasti suojeltavia lajeja, jotka on rauhoitettu Suomen 

lainsäädännön nojalla. Lajien tahallinen tappaminen ja pyydystäminen, häiritseminen erityisesti pesinnän aikana sekä lajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty (LSL 2010).  

Saarioisjärven tiukasti suojeltavista lajeista on selvitetty viherukonkorennon (Aeshna viridis) esiintymistä Turun yliopiston 

Biologian laitoksen toimesta (Ilvonen & Suhonen 2008) sekä viitasammakon kutupaikkoja Pirkanmaan ympäristökeskuksen 

toimesta (Pitkänen 2010).  

Saarioisjärvellä havaittiin keväällä 2009 viitasammakon (Rana arvalis) kutupaikkoja järven pohjois- ja keskiosissa (Pitkänen 

2010). Laji  tavattiin samoilta paikoi lta myös keväällä 2010 (Faunatica 2010). Kutevia viitasammakoita todettiin laajalla 

alueella järven keskiosassa ja pohjoispäässä. Eteläpään suorantaisilta alueilta laji puuttui. Useimmat kutupaikat sijaitsevat 

järveen laskevien ojien suissa olevilla luhdilla, jotka ovat muita luhtia kosteampia ja joissa vesi viipyy pidempään kuin mui lla 

luhdilla. Viitasammakot todennäköisesti myös talvehtivat alueella vesien pohjassa. 

Saarioisjärven viherukonkorentoja on seurattu useiden vuosien ajan. Vuonna 2008 Saarioisjärvellä havaittiin 43 

viherukonkorennon toukkaa. Vuonna 2003 oli  havaittu 24 toukkaa, vuonna 2004 36 toukkaa ja vuonna 2005 52 to ukkaa. 

(Ilvonen & Suhonen 2008) 

Viherukonkorento tarvitsee lisääntyäkseen sahalehteä. Viherukonkorentonaaras munii munansa vain sahalehdelle (Suutari 

ym. 2004). Sahalehtikasvustoja, joissa korennon toukat elävät, esiintyi vuonna 2008 järven länsi - ja pohjoisrannalla (kuva 

16). (Ilvonen & Suhonen 2008) 

Viherukonkorennon ja viitasammakon lisääntymisalueet on esitetty piirustuksessa 01 -01. 

4.10 VALUMA-ALUE JA KUORMITUS 

Saarioisjärven valuma-alue on kokonaispinta-alaltaan 136 km2. 

Pitkäsen (2010) mukaan peltojen osuus koko valuma-alueesta on 25 %, metsä- ja suomaiden 62 % ja vesistöjen 10 %. 

Saarioisjärven valuma-alueella on 10 vesistöä, joista suurimpia ovat Äimäjärvi, Keihäsjärvi ja Alinen Savijärvi. Valuma -

alueelta lähtevä virtaama on suurin Oikolanjoen yläosan valuma-alueella (MQ 1,46 m3/s) ja pienin Myllyojan valuma-

alueella (MQ 0,35 m3/s). 

Saarioisjärven koko valuma-alueen maalajeista 34 % on savea, 28 % karkeita maalajeja, 24 % hiesuja ja 12 % eloperäisiä 

maalajeja. Oikolanjoen yläosan valuma-alueella pääosa maalajeista on hiesua tai savea, Äimäjärven valuma -alueella 

karkeita maalajeja tai savea sekä Myllyojan valuma-alueella savea ja karkeita maalajeja. 

Saarioisjärven valuma-alueelle tulee kuormitusta Kalvolan kunnan Iittalan taajaman jäteveden-puhdistamolta. 

Puhdistamolle on myönnetty lupa vuonna 1980 sekä uudempi ympäristölupa vuonna 2001. Puhdistamo on toiminut koko 

ajan lupaehtojen rajamailla. Puhdistamon toiminta tulee loppumaan vuonna 2013/2014. Toinen pistekuormittaja on 
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Päivölän kansanopisto, josta järveen tulee lupaehtojen mukaisesti puhdistettuja jätevesiä. Kalvolan puhdistamoon 

verrattuna vesistökuormitus on alle 6 %.  

SUOALUEET 

Saarioisjärven lähivaluma-alueella on kaksi laajempaa suoaluetta; Santinsuo (203 ha) ja Vasikkalanrahka (34 ha). 

Santinsuosta pääosa (80 %) on rämeitä, joista rahkarämettä on 41 %, isovarpurämettä 30 %, turvekankaita 17 % ja 

luonnontilaista suota 44 %. Vasikkalanrahkan reunaosat on ojitettu. 95 % Vasikkalanrahkasta on rämeitä (is ovarpurämettä 

ja rahkarämettä.  

POHJAVESIALUEET 

Saarioisjärven länsipuolella sijaitsee kaksi vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta; Päivölä ja Tarttila (piirustus 0 1-

01). Päivölän pohjavesialueen raja on kapea lti Saarioisjärven Natura 2000 -alueen sisäpuolella Päivölän rannassa. 

RAVINNE- JA KIINTOAINEKUORMITUS 

Saarioisjärven valuma-alueen ravinne- ja kiintoainekuormituksia on arvioitu WSFS-mallin (yhdistetty hydrologinen ja 

kuormitusmalli) avulla. Valuma-alueelle tuleva ravinne- ja kiintoaine-pistekuormitus on suurin Äimälänjärven valuma-

alueella.  

61 % typpikuormituksesta tulee pelloilta, 2 % asutuksesta ja 35 % muualta, pääasiassa metsä - ja suomailta. 

Peltokuormituksen osuus on merkittävä etenkin Oikolanjoen yläosan valuma -alueella, jossa 64 % typpikuormituksesta tulee 

pelloilta. Myllyojan valuma-alueella peltotyppikuormituksen osuus on vain 7 % koko valuma -alueen 

peltotyppikuormituksesta. Oikolanjoen valuma-alueen kokonaiskuormitus on karkeasti noin 87000 kg/v. 

71 % fosforikuormituksesta tulee pelloilta, 11 % asutuksesta ja 17 % muualta, pääasiassa metsä- ja suomailta. 

Fosforikuormitus on suurinta Äimäjärven valuma -alueella (48 %) ja Oikolanjoen yläosan valuma-alueella (41 %). Asutuksen 

fosforikuormitus on suurin Äimäjärven valuma -alueella (58 %) ja pienin Myllyojan valuma-alueella (8 %). Oikolanjoen 

valuma-alueen kokonaiskuormitus on noin 2900 kg/v. 

71 % kiintoainekuormituksesta tulee metsä- ja suomailta sekä 29 % pelloilta . Oikolanjoen yläosan valuma-alueelta 

kiintoainekuormitusta tulee selvästi eniten (74 %).  
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Kuva 6. Saarioisjärven valuma-alue ja yläpuoliset valuma-alueet. (MML 10/2013) 

4.11 MAISEMA- JA KULTTUURIARVOT 

Pitkäsen (2010) mukaan Saarioisjärvi sijaitsee maisemamaakunnallisesti Keski -Hämeen viljely- ja järviseudulla, jolle on 

tyypill istä maiseman monimuotoisuus, hienot harjut ja peltomaisemat sekä vaihtelevat vesireitit ja metsät. Alueella on ollut 

pitkäaikaista asutusta ja kulttuuriperinnettä, joista ovat merkkinä mm. Vanajan reitin rautakautinen asutus, keskiaikaiset 

kivikirkot ja vanhat talonpoikais- ja kartanorakennukset.  

Äimäjärven 

alue Myllyojan 

valuma-

alue 

Oikolanjoen 

alaosan 

valuma-alue 
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Arvokkaat maisema-alueet 

Saarioisjärvi kuuluu Sääksmäen–Tarttilan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema -alueeseen, jonka ydin on Vanajavesi 

lukuisine lahtineen, kall iosaarineen ja niemineen. Esihistorialliselta ajalta jatkunut asutus ja maatalous ovat luoneet alueelle 

monikerroksisen kulttuurimaiseman. Viljelymaiseman monipuolisuutta l isäävät perinteisen asutuksen ohella lukuisat 

laitumet ja katajakedot. Maisema-alueen luonnonpiirteitä luonnehtivat voimakas pinnanmuotojen vaihtelu, kall ioiset ja 

kivikkoiset rannat sekä siintelevät järvenselät. Kokonaisuus edustaa monipuolisuudessaan ja pienipiirteisyydessään hienosti 

Keski-Hämeen viljely- ja järviseudulle ominaista luontoa. Alue kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskukseen. Metsät ovat 

enimmäkseen lehtomaisia kangasmetsiä, mutta myös varsinaisia lehtoja sekä reheviä rantakorpia on paljon.  

Arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt 

Saarioisjärven lähiympäristössä sijaits ee kaksi vuonna 1993 valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi 

ympäristöksi luokiteltua kohdetta (kuva 6). Järven kaakkoisreuna kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen 

kulttuurihistorialliseen ympäristöön; Jutikkalan kartano ja kulttuurimaisema. Jutikkalan kartanoa ympäröivä 

kulttuurimaisema on Sääksmäelle tyypill istä katajaketoa. Alueella on kartanon lisäksi mm. käräjärakennus, pakari, 

harmaakivinen navetta, suuri vil jamakasiini ja englantilaistyylinen puutarha. (YM ja Museovirasto 1993). Jut ikkalan 

kartanoa esitellään pyynnöstä vieraille.  

Saarioisjärven länsireuna kuuluu Tarttilankylän kulttuurimaisemaan. Tarttilan kylä on säilyttänyt perinteisen ilmeensä. 

Rakennukset sijaitsevat paikoin tiheässä vanhan kyläraitin varrella. (YM ja Museoviras to 1993). Rakennuskantaan kuuluvat 

mm. seurantalo, Sakasen päärakennus, Tarttilan koulu, Paasian rakennus ja Maastolpan päärakennus, joka on entinen 

kruununvirkatalon asuinrakennus .  

Kiinteät muinaisjäännökset 

Saarioisjärven lähiympäristössä (kuva 7) esiintyy useita kiinteitä muinaisjäännöksiä (Museovirasto 2005), jotka on suojeltu 

muinaismuistolain nojalla. Muinaisjäännökset sijaitsevat lähellä muinaista rantaviivaa.  

Järven luoteisrannalla on Etu-Saaren ja Taka-Saaren muinaisjäännösalueet. Etu-Saaressa on rautakautinen 

muinaisjäännösryhmä, jossa on 18 merovingi - ja viikinkiaikaista kiven- ja maan-sekaista röykkiötä sekä kuppikivi. Taka-

Saaren rautakautisella alueella on 24 kiven- ja maan-sekaista röykkiötä ja 6 kuppikiveä.  

Päivölän tilalla on kaksi muinai sjäännösaluetta. Päivölä ja Päivölän puutarha ovat molemmat kultti - ja tarinapaikkoja, joissa 

on rautakautinen 17-kuppinen maakivi.  

Järven itäpuolella on Kantalan rautakautinen muinaisjäännösalue, jossa on laidunmaalla 7 kiven - ja maansekaista röykkiötä. 

Alueella on mahdollisesti myös uuni ja peltoraunioita.  

Saarioisjärven kaakkoispuolella Jutikkalan alueella on useita muinaisjäännösalueita. Til isalinmäki ja Kokkomäki ovat 

rautakautisia hautapaikkoja ja hautaröykkiöitä. Kirsikkamäki ja Muuntajamäki ovat r autakautisia hautapaikkoja ja 

polttokenttäkalmistoja. Jutikkalan kartano on rautakautinen ja historiallinen asuinpaikka. 

Perinnebiotoopit 

Saarioisjärven Natura 2000 -alueelle sijoittuu osittain yksi maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu perinnebiotooppi; Iso- ja 

Vähä-Kantalan laitumet (kuva 7). Järven lähiympäristössä sijaitsee myös kaksi paikallisesti arvokasta perinnebiotooppia; 

Jutikkalan haat ja Tarttilan haka. Tiedot perinnebiotoopeista on koottu teoksesta Li edenpohja-Ruuhijärvi ym. 1999.  
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Kuva 7. Arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt, kiinteät muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit Saarioisjärven 

lähialueilla. (Pitkänen 2010) 
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5 VESISTÖN KÄYTTÖ JA SUOJELU 

5.1 VOIMASSAOLEVAT LUVAT  

Järvellä ei ole voimassa olevia vesilain tai ympäristönsuojelulain mukaisia lupapäätöksiä. Järveen suoraan vaikuttavia 

ympäristönsuojelulain mukaisia päätöksiä ovat Ii ittalan taajaman ja Päivölän opiston jätevesien puhdistamoiden luvat.  

Saarioisjärven vedenkorkeudet noudattavat Vanajaveden korkeuksia, jotka määräytyvät II vesistötoimikunnan luvan 

13.1.1958 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 1.12.1960 mukaisesti. Säännöstelyn haltijana on Pirkanmaan Ely-

keskus. 

5.2 KAAVAT JA KAAVOITUS 

Pitkäsen (2010) mukaan Saarioisjärvellä ja sen lähiympäristössä voimassaolevia kaavoja ovat vuonna 2007 vahvistettu 

Pirkanmaan maakuntakaava sekä vuonna 1993 vahvistettu rantojen osayleiskaava. Saarioisjärven alue on mukana myös 

Valkeakosken kaupungin vuonna 2005 hyväksymäss ä rakenneyleiskaavassa, jota ei ole kuitenkaan vahvistettu. 

Saarioispuolelle on lisäksi valmistunut vuonna 2010 Kylät kehällä -hankkeessa kyläkaava, joka ei ole virallinen kaava.  

Pirkanmaan maakuntakaava 

Saarioisjärven kaakkois- ja länsipuolella on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousaluetta (MY), jolla on erityisiä 

ympäristöarvoja. Suunnittelumääräyksen mukaan MY-alueiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on edistettävä 

vil jelymaiseman ympäristöarvojen säilymistä. Alueen käyttö ja rakentaminen tu lee sopeuttaa alueen ominaislaatuun ja 

edistää maiseman ja rakennusperinteen arvoja.  

Rantojen osayleiskaava 

Rantojen osayleiskaavassa Saarioisjärven Natura 2000 -alue on merkitty kokonaisuudessaan luonnonsuojelulainsäädännön 

nojalla suojeltavaksi alueeksi (SL-1). Päivölän tila on julkisten palveluiden ja hallinnon aluetta (PY).  

Jutikkalan kartano lähiympäristöineen, Iso-Kantalan tila lähiympäristöineen ja Saaren tilan rannat ovat maa- ja 

metsätalousvaltaista aluetta, jolla ympäristö säilytetään (M/s). Alueen maankäytössä tulee ottaa huomioon alueen arvokas 

maisemakuva ja välttää sen muuttamista. Rakennusten sijoittelussa tulee käyttää hyväksi olemassa olevaa kasvil lisuutta ja 

maastomuotoja.  

Vasikkalanrahka ja Santinsuo sekä Kantalanlahden itäpuoli ovat maa - ja metsätalousvaltaista aluetta (M), jossa sallitaan 

maa- ja metsätalouteen li ittyvä rakentaminen sekä haja -asutuksen muodostaminen. Asutusta ei saa sijoittaa 200 m 

lähemmäksi rantaviivaa lukuun ottamatta talouskeskuksen yhteyteen sijoittuvaa maanviljelystilaan kuuluvaa toista 

asuinrakennusta. Muun kuin maatilatalouden talousrakennukset on sijoitettava asunnon välittömään läheisyyteen.   

Saarioispuolen kyläkaava 

Saarioispuolen kylälle on laadittu Kylät kehällä -hankkeessa asukaslähtöinen maankäytön suunnitelma, jossa on mm. 

selvitetty uusia mahdollisia rakennuspaikkoja, esitetty maisemanhoitotoimia ja maaseutumatkailun kehittämistä alueella. 

Natura 2000 -alueelle ei ole esitetty rakennuspaikkoja.  

Valkeakosken kaupunkipuisto -hanke 
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Valkeakosken kaupungilla on meneillään selvitystyö kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta. Kaupunkipuisto sisältäisi 

kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä kohteita ja luonnonympäristöjä Mallasvedeltä keskustan kanavien läpi 

Vanajavedelle ja Sääksmäen siltojen ympäri. Saarioisjärvi on mukana selvitysalueessa. Kaupunkipuiston perustaminen 

vaikuttaisi matkailun vetovoiman l isääntymiseen ja arvonnousuun.  

5.3 KULKUYHTEYDET SEKÄ JOHDOT, KAAPELIT JA RAKENTEET 

Alueella ei ole virallisia kulkuyhteyksiä maalta veteen. Veneenlaskumahdollisuus on lähinnä Uittamontien kohdalla 

salmessa. Tiedossa olevat kaapelit ja johdot on merkitty piirustukseen 01-01.  

5.4 VESILIIKENNE, VESIVOIMA, VEDENOTTO, JA UITTO 

Järvellä ei harjoiteta moottoriveneillä tapahtuvaa vesiliikennettä, hyödynnetä vesivoimaa, oteta pintavettä tai harjoiteta 

uittotoimintaa. Vesialueen virkistyskäyttö painottuu kevääseen ja alkukesään, jolloin runsas kasvil lisuus ei häir itse 

soituveneillä ja kanooteilla tapahtuvaa liikkumista niin paljon kuin myöhemmin kesällä. 

5.5 SUOJELU- JA ERITYISKOHTEET (NATURA 2000, KOSKET, POHJAVESIALUEET YMS.) 

Saarioisjärvelle on perustettu 14 yksityistä luonnonsuojelualuetta vuonna 2007. Suojellun al ueen kokonaispinta-ala on 88 

ha. Suojelualueet kattavat yhdessä koko Natura 2000 -alueen. 

RAUHOITUSMÄÄRÄYKSET 

Suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä on kielletty:  

 rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentami nen 

 maa-ainesten ja kaivoskivennäisten ottaminen  

 maa- tai kall ioperän vahingoittaminen 

 ojien kaivaminen 

 kuivattaminen, säännöstely ja muut vesirakennushankkeet  

 

Rauhoitusmääräyksissä on sallittu:  

 metsästys, kalastus, laiduntaminen 

 metsätalous 

 olemassa olevien kaivantojen ja venepaikkojen kunnossapito niin, että kunnostustyössä kertyvä kasvijäte ja 

ruoppausmassat sijoitetaan kovan maan puolelle 

 olemassa olevien ojien ja niiden laskeutusaltaiden kunnossapito ympäröivien alueiden kuivatus tilanteen 

ylläpitämiseksi 

 muut ympäröivien alueiden kuivatustilanteen ylläpitämiseksi tarvittavat toimet ympäristökeskuksen kanssa 

erikseen sovittavalla tavalla 

 ympäristökeskuksessa erikseen hyväksyttävän hoitosuunnitelman mukaiset toimet, jotka ovat tarpeellisia alueen 

säilyttämiseksi sopivana linnustolle ja muulle suojeltavalle eliölajistolle  

 

Muista suojelualueista poiketen Maatialan kylän yhteisellä vesialueen 876:1 rauhoitusmääräyksissä on kielletty: 

 ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen 

 kaikenlainen muu maa- ja kall ioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen 
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 metsänhakkuu, lahopuiden poisto, kasvien ja kasvienosien ottaminen ja vahingoittaminen mar jojen ja sienten 

poimintaa lukuun ottamatta 

 rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen 

 kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullises ti 

kasvil lisuuden ja eläimistön säilymiseen 

Suojelualueiden rauhoitusmääräyksistä voidaan poiketa Pirkanmaan elinkeino-, l i ikenne- ja ympäristökeskuksen 

suostumuksella, mikäli se on perustel tua suojelutavoitteiden kannalta. 

Suojeluohjelmat 

Saarioisjärvi kuuluu valtioneuvoston vuonna 1982 hyväksymään valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan sekä 

Natura 2000 -verkostoon osana Vanajaveden lintualueita. Vanajaveden lintualueet on lintudirektiivin (luonnonvaraisten 

lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 79/409/ETY) mukainen erityinen suojelualue eli  ns. SPA -alue. Natura 2000 

-ohjelman mukaisesti alueen suojelukeinoja ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Vanajaveden lintualueet on my ös 

kansainvälisesti merkittävä kosteikko eli  ns. RAMSAR -alue. (Pitkänen 2010) 

5.6 VESIENHOITOSUUNNITELMA 

Alue kuuluu vesienhoidon suunnittelun piirissä suunnitelmaan: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 

vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. Suunnitelmassa ei ole erityistä mainintaa Saarioisjärvestä. 

Vesienhoitosuunnitelman perusteella on tehty eril l iset pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmat vesienhoidon 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 ei ole erikseen mainittu 

Saarioisjärveä. Järvi on luokiteltu ekologiseen luokkaan ”välttävä” vuonna 2013 (Pirkanmaan Ely -keskus). Hydrologis-

morfologisesti luokitus on erinomainen eli  ti laa ei ole voimakkaasti muutettu. 

Saarioisjärvi on Suomen ympäristökeskuksen kunnostettavien kosteikkojen listalla sijalla 150 ja kuuluu kiireisyysluokkaan 3 

(kunnostustarvetta 5–10 vuoden kuluttua). Pirkanmaan lintuvesistä Saarioisjärvi on kahdeksanneksi kiireellisin kohde. 

(SYKE 2004, viitattu Pitkänen 2010). Pirkanmaan Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa Vanajaveden 

lintualueet on luokiteltu kiireellistä suunnittelua vaativaksi kohteeksi. Alueen suunnittelu on arvioitu kiireelliseksi 

l intudirektiivin lajien säilymisen vuoksi sekä tarpeelliseksi virkistys- ja moninaiskäytön johdosta. (Pitkänen 2005). 

Saarioisjärven kunnostussuunnitelman valmistuminen on kirjattu Pirkanmaan Ely -keskuksen vuoden 2013 

tulossopimukseen. 

5.7 HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA 

Pitkänen (2010) on laatinut alueen hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelmassa on muun muassa määritelty hoidon ja 

käytön tarpeet ja tavoitteet sekä hoidon ja käytön toteutus toimenpide-ehdotuksineen. 

Saarioisjärven hoidon ja käytön päätavoitteena on alueen säilyminen monipuolisena lintuvesialueena sekä tiukasti 

suojeltavien lajien elinympäristönä. Hoidon ja käytön tavoitteena on myös alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien 

turvaaminen alueen luontoarvoja heikentämättä. 

Toimenpide-ehdotuksiksi tai myöhemmin selvitettäviksi toimenpiteiksi on kirjattu sahalehden säilymisen turvaaminen 

viherukonkorennoille, pienpetojen pyynti, pesäpaikkojen tarjoaminen linnuille, pesimäsaarekkeiden teko, 

ravintoketjukunnostus, vedenpinnan nosto, vesikasvillisuuden niitto, uposkasvillisuuden raivausnuottaus, rantojen hoito, 

l intutornien ylläpito ja huolto, luontopolun rakentaminen ja valuma -alueen kuormituksen vähentäminen. Tavoitteet ja 

toimenpide-ehdotukset ovat kokonaisuudessaan liitteenä 1. 
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Hoito- ja käyttösuunnitelman lisäksi järvelle on tehty viherukonkorentopopulaation hoito- ja seurantasuunnitelma 

(Kaunisto ja Suhonen 2011). Suunnitelman mukaan: ”Viherukonkorennon suojelussa on tärkeintä suojella riittävän suuria 

sahalehtikasvustoja, joista uhanalainen sudenkorentolaji  on riippuvainen” ja ”Hoitotoimenpiteinä voisi olla uusien 

sahalehtikasvustojen luominen ruoppaamalla all ikkoryppäitä, joihin istutetaan sahalehtiä elinvoimaisista esiintymistä.” 

Toimenpide-ehdotukset ovat kokonaisuudessaan liitteenä 2. 

6 SUUNNITELLUT TYÖT JA TOIMENPITEET 

6.1 SUUNNITTELUN REUNAEHDOT 

Suunnittelua ohjasivat voimakkaasti alueen käyttö ja hoitosuunnitelma (Pitkänen 2010) sekä viherukonkorennon 

hoitosuunnitelma. Merkittävimmät reunaehdot olivat: 

 Luontoarvoja ei saa heikentää 

 Uhanalaiset lajit tulee ottaa huomioon ja niiden elinpaikkoja ei saa heikentää  

6.2 SUUNNITELLUT TOIMENPITEET 

Kaikkien toimenpiteiden sijainnit on osoitettu piirustuksessa 01-01. 

6.2.1 SAHALEHTIEN SIIRTOISTUTUS 

Viherukonkorennon hoitosuunnitelmassa (Kaunisto & Suhonen 2011) esitettiin kaivettavak si kolme lampareikkoa (A, B ja 

C), joihin siirretään sahalehteä järven pohjoispäässä sijaitsevasta Karvastenlahden esiintymästä. Kohdealueet tarkistettiin 

kesällä 2013. Kohde A arvioiti in toteutusmahdollisuuksiltaan hyvin soveltuvaksi, kohdetta B siirretti in joitakin kymmeniä 

metrejä kohtaan, jossa kaivutyö on helpommin toteutettavissa. Kohteella C sahalehteä kasvoi edelleen. Esiintymää ei 

haluttu vaarantaa, joten sen asemesta valitti in kaksi muuta siirtoistutusaluetta järven itärannalta. Niistä kumpikin on 

aiemmin arvioitu sahalehden siirtoistutukseen sopiviksi (Ilvonen & Suhonen 2008). Järvelle tulee siten kaikkiaan neljä 

kaivantoa, joihin siirretään sahalehtiä. Paikat on valittu samantyyppisiltä alueilta kuin missä sahalehden todettiin kesän 

2013 maastokatselmuksissa kasvavan. Kaivantojen syvyyssuhteet on mukailtu järvellä olevista sahalehden kasvupaikoista. 

Pinta-alat vastaavat Kauniston ja Suhosen (2011 ) suosituksia.  

Sahalehtiä varten tehtävät kaivannot kaivetaan olemassa olevan ranta kasvillisuuden sisään, suojaisiksi kasvillisuuden 

ympäröimiksi all ikoiksi, joista on yhteys nykyisen avovesialueen reunaan. Kaivantojen syvyyden tulee olla 75–100 cm 

mitattuna kesänaikaisesta vedenkorkeudesta (noin N2000+79,90m, reunoilta  kaivannot voivat olla vähän matalampia). 

Kaivannot tehdään siten, että rantaviivaa tulee mahdollisimman paljon (piirustus 03 -01) ja niin että kaivannot eivät ole 

pohjaltaan täysin tasasyvyisiä ja erityisesti reunat ovat matalampia. 

Viherukonkorennon suojelusuunnitelmassa s ahalehtiä esitetään siirrettävän järven pohjoispäästä, jossa on jäljellä 

elinvoimainen sahalehtikasvusto. Sahalehteä kasvaa myös joil lakin lähiympäristön järvillä, mm. Valkeakosken ja Pälkäneen 

rajalla sijaitsevalta Tykölänjärvellä, jossa sitä on erittäin runsaasti. Sahalehdellä ei ole eriytyneitä, toisistaan poikkeavia 

populaatiota, joten kasvien siirto Tykölänjärveltä on mahdollista. Tykölänjärven sahalehtien käyttäminen voisi olla jopa 

suotavampaa kuin järven oman, taantuneen kannan käyttäminen siirtomateriaalina.  

Jokaiseen kaivupaikkaan siirretään alkukesällä vähintään 20–30 rönsyllistä sahalehden ruusuketta (laji  kasvaa vapaasti 

vedessä ja l isääntyy meillä vain kasvullisesti). Si irtoistutus tehdään aikaisintaan ruoppauksen jälkeisenä kesänä , jolloin 

ruopatun alueen vesi  ei enää ole sameaa. Istutettavat kasvit puhdistetaan varovasti lehtien pinnalla olevasta 

leväkasvustosta ja versoihin mahdollisesti takertuneista muista kasveista ja siirretään istutuspaikoille vesiastioissa. 
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Toimenpide ei edellytä siirtoistuspaikan jälkihoitoa. Ennen siirtoistutusten toteuttamista tulee neuvotella ELY-keskuksen 

kanssa mahdollisesta poikkeusluvan tarpeesta. 

1. Karvastenlahti  

Alueelle kaivetaan kolme vierekkäistä kaivantoa kortteikkoalueelle (tyypiltään viherukonkorennon suojelusuunnitelman 

mukainen kaivanto). Kaivantojen väli lle kaivetaan aukot ja kaivannoilta uoma avoimelle vesialueelle. Pinta -ala on noin 820 

m2. Kaivuaines siirretään kuivalle maalle. Piirustukset 02-01. 

2. Opiston ranta 

Kaunisto ja Suhonen (2011) suosittelivat kaivantoja opiston rannan pohjoispuolelle melko syvälle ruovikkoon. Tästä 

poiketen kaivanto kannattaisi kuitenkin tehdä ruovikon ulkoreunaan lännestä tulevan ojan suulle  samankaltaiseen 

paikkaan, joissa sahalehteä järvellä edelleenkin kasvaa. Mallia on otettu länsirannan keskiosassa olevasta järviruovikon 

lahdekkeesta, jossa oli  alkukesällä 2013 runsaasti sahalehteä. Pinta-ala noin 480 m2. Kaivuaines siirretään kuivalle maalle. 

Piirustukset 02-02. 

3. Itäranta 

Saarioisjärven itärannalle kaivetaan samankaltainen kaivanto kuin opiston rantaan. Kaivanto sijoittuu rantaan laskevan ojan 

suulle. Pinta-ala on noin 335 m2. Kaivuaines siirretään kuivalle maalle. Piirustukset 02-03. 

4. Eteläpää 

Lintutornin pohjoispuolelle kaivetaan samankaltainen kaivanto kuin opiston ranna ssa. Alue on kortteikkoa. Pinta-ala on 

noin 820 m2. Kaivuaines siirretään kuivalle maalle. Piirustukset 02-04. 

Kaikki neljä siirtoistutuskohdetta ovat ennalta arvioiden yhtä soveliaita sahalehdelle. Kohteita ei ole tarpeen asettaa 

kiireellisyysjärjestykseen, vaan niitä voidaan toteuttaa saman aikataulun mukaan kuin lähiympäristön muita 

kunnostustoimia. 

 

6.2.2 VIRTAUSTEN, LINTUJEN PESIMÄOLOJEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN PARANTAMINEN 

5. Tulouoman siirto 

Tulouomalle kaivetaan uusi väylä lahden perukkaa n luhdan läpi (luhta lähinnä osmankäämiluhtaa), jolloin vesi pitää 

perukkaa avoimena. Nykyisen ja uuden uoman väliin syntyy samalla veden eristämä kasvil lisuussaareke, jota l innut voivat 

käyttää pesimä- ja oleskelupaikkanaan. Kaivettavan alueen pituus on noin 80 + 60 m ja leveys 8 metriä, jolloin se vastaa 

nykyistä uomaa. Kaivu ulotetaan nykyisen uoman mukaiseen tasoon noin N2000+77,30 m. Piirustukset 02-05. 

6. Venerannan niitto 

Opiston venerantaa voi pitää avoimena niittämällä, raivausnuotalla tai ulpukan juurakoita poistamalla kasvillisuudesta 

avoimena olevaan uomaan asti. Venerantaa reunustavaa järviruokokasvustoa ei käsitellä. Niitettävän alueen ala on noin 

0,7 ha. Piirustukset 02-06.  
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7. Venevalkaman avaaminen 

Pohjoispään venevalkaman laajennus voidaan tehdä tarvittaessa. Laajennusalue on nykyisen valkaman pohjoispuolelle 

alueella joka on pääosin isosorsimokasvustoa. Kaivumassa tulee siirtää kuivalle maalle. Ruopattava alue 865 m2. Piirustukset 

02-07.  

Karvastenlahden etelärannalla Iso-Kantalan tilakeskusten kohdalla on vanha luhta-alueen läpi ulottuva veneuoma, joka on 

umpeutumassa. Kaventuneen veneväylän pituus on noin 55 metriä. Uoma voidaan tarvittaessa avata ruoppaamalla sen 

maatunutta reunaa ja poistamalla uomasta sitä täyttävää ainesta. Uoma levennetä än enintään 6 metrin levyiseksi, jolloin 

se on soutuveneellä kuljettava. Kaivuaines siirretään kuivalle maalle. 

8. Eteläpään vesialueen avaus  

Eteläpäähän osin umpeutuneen vesialueen ja jokiuoman välille ruopataan uusi vesiyhteys. Ruopattava alue on noin 6 m 

leveä, 70 m pitkä ja enintään metrin syvä. Avovesilampareen reunoihin tehdään kevyt, noin (75 cm syvyinen, 

N2000+79,10m) ruoppaus niin, että vesialuetta saadaan laajennettua. Alue on lähinnä osmankäämikköä. Vesialueen 

avaaminen parantaa vesilintujen pesimis mahdollisuuksia. Alue umpeutuu ilman toimenpiteitä. Piirustukset 02-08. 

9. Lintutornin edustan kaivannot 

Lintutornin edustalle kaivetaan vesil intujen elinolojen parantamiseksi kolmen kaivannon muodostama alue, jonka keskelle 

jää veden ympäröimä kasvil lisuussaareke. Pinta-ala noin 760 m2. Kaivumassat siirretään tästäkin kuivalle maalle. Kaivanto 

sopisi myös sahalehden istutuspaikaksi. Alue on järven muita istutuspaikkoja epävarmempi, si l lä lajia ei enää viime 

vuosikymmeninä ole tavattu järven etelä isimmästä päästä. Järven ”omia” sahalehtiä tulisi  si irtää pohjoisemmilla 

istutuspaikoille, jossa lajin menestyminen on todennäköisempää. Jos järvelle siirretään sahalehtiä muualta, esim. 

Tykölänjärveltä, niitä voitaisiin istuttaa myös lintutornin edustan kaivantoihin. Piirustukset 02-09. 

6.2.3 ULKOISEN KUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEN TOIMENPITEET 

10. Kosteikko  

Päivölän opiston eteläpuolen pellolle, ti lalle 4:0, voidaan rakentaa laskeutusallas-kosteikko -yhdistelmä. Kosteikolla voidaan 

käsitellä pellon vierestä kulkevien ojien ja pellon omat valumavedet, jotka päätyvät Saarioisjärveen.  

Kosteikon valuma-alueen pinta-ala on noin 42 ha, josta pellon osuus on noin 48 %. Kosteikon kokonaisala on 1,61 ha, joten 

kosteikon osuus valuma-alueesta on 3,8 %. Nämä arvot ovat ri ittävät veden käsittelyyn ja täyttävät maatalouden 

ympäristötuen tukiehdot. 

Kosteikon mitoitusvirtaamien määritys on esitetty seuraavassa taulukossa 
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Taulukko 6. Kosteikon virtaamat 

F (ha) 43 

L (%) 0 

Peltoa (ha) 21 

Peltoisuus (%) 48.8% 

Keskivaluma l/s/km2 10 

Keskialivaluma l/s/km2 0.5 

Lumen vesiarvon keskimääräinen vuosimaksimi  120 

  

Virtaamiksi saadaan edellisen perusteella seuraavat  

Hq 1/20 (nomogrammi Nissinen 1984) (l/s/km2) 275 

Muotokerroin 1.3 

Peltoisuuskerroin 1.2 

Kesätulvakerroin 1 

Järvisyyskerroin (nomogrammi Nissinen 1984) 1 

HQ 1/20 (m3/s) 0.18 

MHQ (m3/s) 0.10 

MQ (m3/s) 0.004 

MNQ  (m3/s) 0.000 

 

Kosteikon nimellisviipymäksi on määritetty 24 h ja vesiti lavuudeksi 10800 m3. Hydraulinen tehokkuus on määritetty 80 

%:ksi. 

Kosteikko on mahdollista perustaa pellon alavalle osuudelle, jossa kesän aikainen pellon kuivatusvara on 10 – 40 cm 

paikasta riippuen. Alavasta alueelta on poistettava ravinteikas pintamaa ja osa perusmaasta niin, että kosteikon 

keskimääräinen pohjan korkeus on N2000+79,40 m. Kaivusyvyys on täten 80 – 100 cm. Vaihtoehtoisesti voidaan poistaa 

vain ravinteikas pintamaa ja nostaa kosteikon vedenpinta järven vedenpintaa korkeammalle. Tällöin on erikseen 

huomioitava ympäröivien maa-alueiden vettymishaitat. 

Kosteikko eristetään ympäröivästä pellosta penkereellä ja pohjoisesta laskeva oja ohjataan penkereen takana kosteikon 

alkupäähän. Penkereet on tehtävä mineraalimaasta. 

Kosteikon alkupäähän kaivetaan piirustusten mukaisesti syvempi alue, joka toimii laskeutusaltaana ja joka myös tehostaa 

ravinteiden, erityisesti typen poistoa. Laskeutusallasalueen ala on noin 1800 m2.  

Kosteikkoon tehdään matalat virtausta ohjaavat penkereet, jotta veden matka kosteikon läpi olisi mahdollisimman pitkä ja 

oikovirtauksia ei syntyis i. Korkean virtaaman aikana vesi voi virrata näiden penkereiden yli. Penkereet on tehtävä 

mineraalimaasta. 

Kosteikon purkukohtaan tehdään pohjapato, jolla hidastetaan kosteikon kuivumista kuivina aikoina. Kosteikko saa olla 

kuivil laankin, mikäli  valunta on pieni ja vedenkorkeus järvessä alhainen. Pohjapato tehdään tiiviistä maa -aineksesta, 

peitetään suodatinkankaalla ja verhoillaan kivillä. Padon harjan tulee olla noin tasolla N2000+79,95 m.  
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Kosteikolla voidaan optimitapauksessa poistaa sen valuma -alueen peltojen aiheuttamasta ravinnekuormituksesta noin 40 

– 50 % (fosforia noin 5 kg ja typpeä noin 130 kg). Järven fosforikuormitusta voidaan täten kosteikon avulla pienentää noin 

0,2 % kun Oikolanjoen valuma-alueen kokonaiskuormitus Vanajaveteen on noin 2900 kg/v. Typen osalta kuormitusta 

voitaisiin vähentää noin 0,1 %. 

Piirustukset 02-10. 

11. Laskeutusallas 

Santinsuon pohjoispuolelta laskevaan valtaojaan on mahdollista tehdä laskeutusallas.  

Laskeutusallas on mitoitettu keskiylivirtaaman mukaan siten, että altaaseen laskeutuu hiesu (partikkelikoko 0,006 mm) ja 

sitä suuremman partikkelikoon omaava aines. Mitoitus on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 7. Laskeutusaltaan mitoitus. 

Mitoitusvaluma 198 l/s/km2 

Pinta-ala 2.02 km2 

Mitoitusvirtaama Q 399.96 l/s 

   

Lähtöarvot   

Mitoitusvirtaama Q 0.400 m3/s 

Hiukkasen laskeutumisnopeus VL 0.0650 mm/s 

   

Altaan pinta-ala m2 6153 m2 

   

Altaan mitat   

Vesipinnan pituus 175.4 m 

Vesipinnan leveys 35.1 m 

Vesisyvyys 2.0 m 

Luiskakaltevuus 1: 1 

Pohjan leveys 31.1 m 

Virtauspoikkipinta-ala 66.2 m2 

Altaan tilavuus 11604.9 m3 

Pintakuorma 0.234 m/h 

 

Kaivettavat massat sijoitetaan vierialueella tai alaville peltoalueille lähialueella. 

Laskeutusallas pidättää lähinnä karkeampaa kiintoainesta. Ravinteiden pidätyskyky on heikko ja on laskeutusaltaille 

tyypill isesti muutamia prosentteja.  

Piirustukset 02-11. 

6.2.4 LÄJITYSALUEET JA KULKUREITIT 

Käytettävissä olevat läjitysalueet ja kulkurei tit on merkitty piirustukseen 04-01. Läjitysalueiden yhteispinta-ala on 5,9 ha. 
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6.2.5 YLEISTÄ TOIMENPITEISTÄ 

Vesialueen kaivannoissa tulee noudattaa seuraavia yleisperiaatteita (piirustus 03 -01):  

 Syvyys kaivannoissa 75–100 cm (W N2000 +79,90m), reunoilta vähän matalampia. Rannat kaivetaan vaihtelevasti 

kaltevuuteen noin 1:2–1:5 Uomien luiskakaltevuus noin 1:1. 

 Kaivannot kaivetaan siten, että rantaviivaa tulee mahdollisimman paljon. Kuvissa esitetty reunaviiva on 

keskimääräinen reunan paikka.  Reunat kaivetaan epäsäännöllisiksi. 

Kaivettavat massat sijoitetaan maa-alueelle luonnonsuojelualueen ulkopuolelle. Massoilla voidaan esimerkiksi nostaa 

märkyydestä kärsiviä alueita. Pelloil le sijoitettaessa on huomioitava kalkituksen ta rve ja se, että järvialueelta kaivettavat 

massat sisältävät runsaasti kasviainesta sekä mahdollisesti metalleja. Kaivuaineksessa on jonkin verran metalleja, mutta 

arvot eivät ylitä peltomaille annettuja suosituksia  (luku 4.4). 

Toimenpiteet on suunniteltu käyttäen hyväksi paikkatietoaineistoa ja  i lmakuvia. Toimenpiteet on sidottu koordinaatistoon 

ETRS-TM35 ja korkeusjärjestelmään N2000. Täten toimenpiteet tulee merkitä maastoon ja tehdä paikkatietoon perustuen. 

Pienet poikkeamat suunnitelmasta ovat mahdollis ia. Vähäistä suuremmista poikkeamista on konsultoitava suunnittelijaa. 

6.3 MAHDOLLISET LISÄTOIMENPITEET 

Lisätoimenpiteinä voidaan tehdä hoito- ja käyttösuunnitelman (Pitkänen 2010) mukaisia toimenpiteitä. Kaivuaineksesta tai 

muusta maa-aineksesta vesialueelle tehtäviä l intuja pesimäsaarekkeiden ei suositella niiden nopean pensoittumisen vuoksi. 

Sahalehden siirtoistuksia viherukonkorennon suojelemiseksi ei ole Suomessa aiemmin tehty. Saarioisjärven 

toimenpiteetkin on mitoitettu kokeiluluonteisiksi.  Jos sahalehden siirtoistutukset osoittautuvat toimiviksi, alueelle voidaan 

suunnitella l isää sahalehdelle ja viherukonkorennolle sopivia allikoita. 

6.3.1 TALVIAIKAISTEN ALIMPIEN VEDENKORKEUKSIEN NOSTO 

Talviaikaista vedenpinnan laskua ja järven pohjan jäätymistä olisi mahdol lista vähentää rakentamalla järven luusuaan 

pohjapato. Pohjapadon sijainti tulisi  olla vanhan, nykyisen kävelysillan yläpuolisella alueella, jotta vesil i ikenne veneillä 

Vanajavedelle ei esty.  

Pohjapadon harjan korkeuden tulisi olla noin N2000+79,40 - 79,50 m ja harjan pituuden karkean laskelman mukaan noin 

25 m, jotta tulvakorkeudet Saarioisjärvellä eivät nouse. 

Pohjapadon rakentaminen vaatisi vesilain mukaisen luvan, koska toimenpiteellä osittain su ljettaisiin järven lasku-uoma ja 

nostettaisiin järven ja Oikolanjoen alaosan keskivedenkorkeutta. 

7 MUUTOKSET JA VAIKUTUKSET  

7.1 VEDENKORKEUDET JA VIRTAAMAT 

Toimenpiteil lä ei ole vaikutuksia vedenkorkeuksiin. Virtaukset muuttuvat järven eteläosassa siten, että vesi kiertää myös 

järven perukan kautta. 

7.2 VIRTAUSNOPEUDET, SEDIMENTAATIO JA EROOSIO 

Virtausnopeuksiin, sedimentaatioon ja eroosioon ei arvioida tulevan olennaisia muutoksia.  
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7.3 VEDENLAATUMUUTOKSET 

Vedenlaatuun ei arvioida tulevan oleellisia muutoksia toimenpiteiden luonteen vuoksi. Kosteikko pienentää hieman järven 

kuormitusta, mutta määrä on pieni  verrattuna kokonaiskuormitukseen (kokonaisfosforista 0,2 % ja typestä 0,1 %). Järvi 

sijaitsee valuma-alueen alarajalla, joten merkittävil läkään järven lähivaluma -alueen toimenpiteil lä ei voida havaittavasti 

vaikuttaa järven kuormitukseen. 

7.4 PIENELIÖT, KASVILLISUUS, KALASTO 

Toimenpidealueet ovat järven pinta-alaan nähden pieniä, eikä suunnitelmassa esitetä toimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat 

veden määrään. Mahdolliset, esimerkiksi samentumisesta aiheutuvat haitat ovat paikallisia ja ti lapäisiä, eivätkä ne ole koko 

järven mittakaavassa merkittäviä. Toimenpiteiden ei arvioida vaikuttavan haitall isesti pohjaeläimiin, muihin 

selkärangattomiin, kalastoon tai kasvillisuuteen.  

7.5 ALUEIDEN MAANKÄYTTÖ, VIRKISTYSKÄYTTÖ 

Toimenpiteet parantavat vesialueen virkistyskäyttömahdollisuuksia erityisesti eteläpään kulkumahdollisuuksien 

parantuessa ja opiston rannan niittojen ansiosta. Järvellä on mahdollista l iikkua nykyistä paremmin soutuveneellä ja 

kanootil la, mutta moottoriveneelle sopivaa järven läpi kuljettavaa reittiä ei muodostu. Veneliikenne pohjoispään 

venevalkamasta suuntautuu lähinnä pohjoiseen Vanajavedelle. Järven eteläpäähän esitetyt kaivutoimet ja uoman kääntö 

parantavat l intujentarkkailumahdollisuuksia eteläpään lintutornista. Toimenpiteet eivät vaikuta länsirannan lähellä olevan 

luontopolkureitin käyttöön. 

Maankäytöllisiä muutoksia tapahtuu mikäli kosteikko tai laskeutusallas päätetään rakentaa. Kosteikon ja laskeutusaltaan 

alueet poistuisivat tässä tapauksessa maa- ja metsätalouskäytöstä. 

7.6 SUOJELUKOHTEET JA NATURA 2000 

 

7.6.1 LINTUDIREKTIIVIN JA LUONTODIREKTIIVIN LAJIT  

Vanajaveden lintualueiden Natura-alue on lintudirektiivin mukainen SPA-alue. Saarioisjärvi on yksi l intualueiden kohteista. 

Vanajaveden lintualueiden Natura-tietolomakkeen (Pirkanmaan ELY-keskus 1998) mukaan alueella esiintyy 13 

lintudirektiivin l i itteen I lajia (taulukko 5). Hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten tehdyissä direktiivilajiselvityksissä 

Saarioisjärvellä todettiin myös luontodirektiiviin l i itteessä II ja IV(a) mainittu viitasammakko sekä li itteen IV(a) lajeihin 

lukeutuva viherukonkorento. 

7.6.2 MUUT NATURA-LOMAKKEELLA MAINITUT LAJIT  

Natura-lomakkeella mainitaan kymmenen lintudirektiivissä nimeämätöntä säännöllisesti esiintyvää muuttolintulajia 

(taulukon 5 ”Muut lajit”).    
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Taulukko 8. Vanajaveden lintualueiden Natura 2000 -alueella esiintyvät luontodirektiivin l i itteen II lajit, l intudirektiivin 

l i itteessä I mainitut l intulajit sekä muut Natura -tietolomakkeella (Pirkanmaan ELY-keskus 1998) mainitut säännöllisesti 

esiintyvät muuttolinnut. Lintulajit on eritelty pesiviin ja muihin lajeihin vuonna Saarioisjärvellä 2008 tehdyn 

pesimälinnustoselvityksen (Innala 2008) perusteella. Ryhmään ”muu” kuuluvat l intulajit ovat Saarioisjärvellä pesimä- tai 

muuttoaikaisia vieraita. Luontodirektiivin lajeja sekä pyytä ja harmaapäätikkaa ei mainita Natura-lomakkeella.  

 

Luontodirektiivin liite II ja IV(a)   
viitasammakko Rana arvalis   

    

Luontodirektiivin liite IV(a)   
viherukonkorento Aeshna viridis   

    

Lintudirektiivin liite I  Pesii Saarioisjärvellä  Muu 

mustakurkku-uikku Podiceps auritus  * 
kaulushaikara Botaurus stellaris *  
laulujoutsen Cygnus cygnus *  
uivelo Mergellus albellus  * 
ruskosuohaukka Circus aeruginosus *  
sinisuohaukka Circus cyaneus  * 
sääksi Pandion haliaetus  * 
kurki Grus grus *  
luhtahuitti Porzana porzana  * 
pyy Tetrastes bonasia *  
punakuiri Limosa lapponica  * 
liro Tringa glareola  * 
kalatiira Sterna hirundo  * 
harmaapäätikka Picus canus *  
pikkulepinkäinen Lanius collurio *  
    
Muut lajit  Pesii Saarioisjärvellä Muu 

härkälintu Podiceps grisegena  * 
harmaahaikara Ardea cinerea  * 
jouhisorsa Anas acuta  * 
heinätavi Anas querquedula  * 
lapasotka Aythya marila  * 
mustalintu Melanitta nigra  * 
nuolihaukka Falco subbuteo  * 
tuulihaukka Falco tinnunculus  * 
mustaviklo Tringa erythropus  * 
punajalkaviklo Tringa totanus  * 
    

 

7.6.3 LUONTODIREKTIIVIN LUONTOTYYPIT  

Natura-tietolomakkeella ei mainita luontodirektiivin luontotyyppejä. Saarioisjärvellä  on kuitenkin vaihettumissuot ja 

rantasuot ja puutoiset suot -luontotyyppeihin kuuluvia alueita. Vaihettumissoiden ja rantasoiden pinta -ala on noin 41 

hehtaaria (48 % Natura-rajauksen mukaisesta pinta-alasta) ja puustoisten soiden 10 hehtaaria (12 %). Vaihettumis- ja 

rantasoiden luonnontila on hyvä-erinomainen ja puustoisten soiden luonnontila hyvä (Pitkänen 2010).  
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7.6.4 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET VALINTAPERUSTEINA OLEVIIN LAJEIHIN  

Vanajaveden lintualueiden Natura-alueen valintaperusteena on 13 lintudirektiivin l i itteen I lajia, joista kuusi  kuului kesällä 

2008 Saarioisjärven pesimälinnustoon. Lintudirektiivin lajeista pesimälinnustoon kuului vat l isäksi pyy ja harmaapäätikka.  

Järvelle esitetyt toimenpiteet ovat luonteeltaan paikallisia, eivätkä ne vaikuta koko kohteeseen. Toimenpidealueiden pinta-

ala on noin 3 hehtaaria, kun mukaan lasketaan myös työalueet ja ruoppausmassojen kuljetukseen tarvittavat alueet. Tämä 

vastaa noin 3,5 % Saarioisjärven Natura-alueen koko alasta. Linnusto on otettu toimenpiteiden suunni ttelussa huomioon 

valitsemalla toimenpidealueet niin, että ne eivät mene päällekkäin l intudirektiivin lajien tunnettujen pesimäpaikkojen 

(Pitkäsen 2010 karttaesitys) kanssa.  

Liikkuminen Saarioisjärvellä on hankalaa veden mataluuden ja runsaan kasvillisuuden kanssa. Kunnostussuunnitelmaan on 

merkitty mahdollinen venerannan kunnostus järven pohjoispäähän, josta veneliikenne suuntautuu pohjoiseen Natura -

rajauksen ulkopuolelle. Opiston rannassa tehtävät kasvillisuuden niitot helpottavat pääsyä järven läpivirtausuomaan, mutta 

ne eivät merkittävästi muuta järven nykyistä virkistyskäyttöä, sil lä l i ikkuminen järven muissa osissa on toimenpiteiden 

jälkeenkin hankalaa. Välilliset, virkistyskäytön lisääntymisestä aiheutuvat muutokset jäävät Saarioisjärvellä hyvin pieniksi. 

Niitä ei tarkastella seuraavassa toimenpiteiden lintulajikohtaisessa arvioinnissa. 

Harmaapäätikka 

Harmaapäätikka on pesinyt useana vuonna Saarioisjärven eteläpäässä Lapinnokan metsäalueella. Harmaapäätikka on 

vähälukuinen lehtojen ja pellonreunushaavikoiden pesimälintu. Osa pesimäalueista sijaitsee rannoilla , joissa lahopuuta on 

usein melko paljon, mutta laji  ei ruokaile kosteikkoympäristöissä. Kunnostussuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä, jotka 

kohdistuisivat Saarioisjärven rantametsiin ja muihin harmaapäätikalle sopiviin ympäristöihin. Kunnostussuunnitelman 

toteutuminen ei vaikuta harmaapäätikkaan. 

Kalatiira  

Kalatiira ei kuulu Saarioisjärven pesimälinnustoon. Kalatiira on muuttolintu, joka pesii  yleisenä sisäsaaristossa ja järvillä 

Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Lajin pesäpaikkoja ovat tavallisesti kalliosaaret ja puuttomat luodot, toisinaan 

myös vesikivet tai kasvil lisuussaarekkeet. Tiirat pyydystävät hyönteisiä veden päältä i lmasta ja saalistavat pienikokoisia 

kaloja lennosta syöksymällä.  

Kalatiiran määrää Saarioisjärvellä rajoittaa sopivien pesäpaikkojen vähäisyys ja järven pieni pinta -ala. Kalatiirat ruokailevat 

sekä matalil la vesialueilla että syvil lä selkävesillä, mutta eivät luhdilla. Luhta-alueilla tehtävät kaivutyöt eivät vaikuta 

kalatiiraan. Saarioisjärven kunnostuksella ei arvioida olevan todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia kalatiiran 

esiintymiseen tai elinympäristöihin.  

Kaulushaikara  

Saarioisjärvellä oli kesällä 2008 kaksi kaulushaikaran reviiriä. Kaulushaikaroita elää maamme etelä- ja keskiosien rehevillä 

järvillä ja merenlahdilla. Lajin pesäpaikoiksi kelpaavat vain riittävän korkeat ja laajat tai tiheät vedessä kasvavat 

järviruokokasvustot. Pesäpaikoilla on vettä yleensä muutamia kymmeniä senttimetrejä. Kaulushaikara käyttää ravintonaan 

kalojen lisäksi kosteikoilta saalistamiaan sammakkoeläimiä, pikkunisäkkäitä ja selkärangattomia eläimiä.  

Kaulushaikaralle sopivaa järviruokokasvustoa on laajalti eri puolil la Saarioisjärveä. Sahalehden siirtoistuspaikoiksi 

perustettavista kaivannoista kohde nro 2 (opiston ranta) ja muista toimenpiteistä kohde nro 9 (eteläpään lintutornin 

edustana kaivannot) sijoittuvat kaulushaikaralle sopivaan ruovikkoon. Molemmat toimenpiteet ovat pinta -alaltaan vähäisiä 

ja sijoittuvat ruovikkoalueen ulkoreunaan osittain avoimena pysyneille alueille. Toimenpiteet eivät todennäköisesti 
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ainakaan haittaa kaulushaikaran ravinnonhankintaa. Saarioisjärven kunnostuksella ei arvioinnin perusteella ole 

todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia kaulushaikaran esiintymiseen tai elinympäristöihin.  

Kurki  

Saarioisjärven eteläosassa pesi yksi kurkipari vuonna 2008. Kurkia pesii lähes koko Suomessa erilaisilla soilla, ruovikkoisilla 

rannoilla ja muilla kosteikoilla ja toisinaan jopa hakkuuaukeilla. Lintuvesien kurjet ruokailevat rantaluhtien lisäksi 

kosteikkoja ympäröivil lä pelloilla. Kurjet palaavat pesimään vuodes ta toiseen samalle paikalle. Suomen kurkikanta on 

kasvanut viime vuosikymmeniä huomattavasti. 

Kurjelle sopivaan pesimäympäristöön ei kunnostussuunnitelmassa esitetä toimenpiteitä . Eteläpään tulouoman 

ympäristössä on kurjelle sopivaa ruokailualuetta. Kurki on pesäpaikkansa ja ruokailupaikkansa valinnassa joustava. Lajille 

sopivaa pesimäympäristöä on eri puolil la Saarioisjärveä. Tulouoman siirto ei tee järven eteläpäästä kurjelle sopimatonta 

ympäristöä. Kunnostus- ja hoitotoimilla ei arvioida olevan todennäköisesti merkittäviä haitall isia vaikutuksia kurjen 

esiintymiseen, elinympäristöihin tai poikastuottoon.  

Laulujoutsen  

Laulujoutsenia pesii  Saarioisjärvellä yksi pari, jonka pesäpaikka sijaitsee länsirannalla. Laulujoutsen on runsastunut 

Suomessa voimakkaasti viime vuosikymmenten aikana. Laji  pesii erilaisissa rehevissä ja suojaisissa vesistöissä sekä soilla. 

Laulujoutsenet syövät pääasiassa vesikasveja ja laiduntavat yleisesti myös pelloilla.  

Aikuiset laulujoutsenet ruokailevat useimmiten 50–100 cm:n syvyisillä vesialueilla. Poikueet viihtyvät kortekasvustoissa ja 

ruovikoissa. Suurin osa Saarioisjärven avovesialueesta on laulujoutsenelle hyvää ruokailuympäristöä. 

Kunnostussuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä laulujoutsen pesäpaikan lähelle. Eteläpään tulouoman ympäristö saattaa 

varhain keväällä olla alueella pesivän joutsenparin tärkeä ruokailualuetta, si l lä se vapautuu jäistä ensimmäisenä. 

Laulujoutsen on ruokailupaikkansa valinnassa joustava, eikä uoman s iirron voi arvioida heikentävän alueen merkitystä 

joutsenelle. Järven muissakaan osissa toimenpiteet eivät pienennä joutsenille kelvollista elinympäristöä. Saarioisjärvelle 

esitetyil lä toimenpiteil lä ei ole todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuks ia laulujoutsenen esiintymiseen, 

elinympäristöihin tai poikastuottoon.  

Liro  

Liro on Pohjois-Suomessa yleinen kahlaaja. Laji  on taantunut viime vuosikymmeninä ja Etelä -Suomen pesimäkanta on 

nykyisin hyvin harva. Liro ei pesi Saarioisjärvellä, mutta järvi on muuttoaikoina lajin ruokailu- ja levähdyspaikka. Laji lepäilee 

ja ruokailee mm. tulvivilla luhdilla, kosteil la niityillä sekä laidun- ja l ieterannoilla. Lirot välttävät pensaikkoisia alueita, 

ruovikoita ja muita korkeakasvuisia kosteikkoja.  

Lirolle sopivia oleskelualueita on eri puolil la Saarioisjärveä, mutta pieninä kuvioina. Kunnostussuunnitelman toimenpiteet 

kohdistuvat lähinnä korkeakasvuisille luhta -alueille ja ruovikoihin. Toimenpiteet eivät heikennä lirolle soveliasta 

ympäristöä. Saarioisjärven kunnostustoimilla ei ole todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia l iron esiintymiseen.  

Luhtahuitti   

Luhtahuitti  on Saarioisjärvellä epäsäännöllinen vieraili ja, jota ei tavata edes joka vuosi ). Luhtahuitin epäyhtenäinen 

esiintymisalue käsittää Etelä- ja Keski-Suomen. Laji  on taantunut viime vuosina koko Euroopassa, mutta Suomessa myös 

suuret vuosittaiset kannanvaihtelut ovat olleet tavallisia.  
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Luhtahuitit pesivät ravinteikkailla, matalakasvisilla luhdilla ja toisinaan myös ruoko- ja osmankäämiluhdilla. Pesintään 

soveliaita alueita on eri puolil la Saarioisjärveä. Kunnostussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät kohdistu luhtahuitille 

hyvin sopivaan ympäristöön. Saarioisjärven kunnostustoimilla ei ole todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia 

luhtahuittiin.  

Mustakurkku-uikku 

Mustakurkku-uikku pesii  harvalukuisena pienissä, rehevissä järvissä ja lammissa sekä suojaisissa merenlahdissa. Laji  

hakeutuu usein pesimään naurulokkien seuraan. Mustakurkku-uikku on taantunut nopeasti viime vuosikymmeniä ja 

hävinnyt useimmilta pesimäpaikoiltaan. Laji on kuulunut myös Saarioisjärven pesimälinnustoon, mutta se ei enää pesi siellä. 

Vuonna 2008 tehdyissä l intulaskennoissa lajia ei tavattu ollenkaan. Saarioisjärvellä tehtävät toimenpiteet l isäävät 

mustakurkku-uikulle sopivaa pienpiirteisyyttä ja all ikkoisuutta, mutta luultavasti ne eivät palauta lajia järven 

pesimälinnustoon. Suunnitelluista toimenpiteistä ei arvioida olevan haittaa mustakurkku-uikulle. 

Pikkulepinkäinen 

Pikkulepinkäisiä pesi Saarioisjärvellä kesällä 2008 yksi pari. Pikkulepinkäinen on vähälukuinen auringonpaahteisten 

niittyjen, hylättyjen peltojen, hakkuuaukeiden, voimajohtoaukeiden ja muiden puoliavoimien alueiden lintu. Laji lle sopivia 

pesimäpaikkoja on Saarioisjärven ympäristön hakamailla ja laidunalueilla, mutta Natura-alueen puolella vain hyvin niukasti. 

Muuttoaikoina pikkulepinkäisiä tavataan myös pensaikkoisilta ja ruovikkoisilta kosteikoilta . Kunnostussuunnitelmassa ei 

esitetä toimenpiteitä pikkulepinkäiselle sopiviin ympäristöihin. Ruoppausaineksen sijoituspaikat sijaitsevat alavilla pelloilla, 

jotka eivät ole pikkulepinkäisen pesimäpaikkoja. Saarioisjärven kunnostuksella ei arvioinnin perusteella ole todennäköisesti 

merkittäviä haitallisia vaikutuksia pikkulepinkäisen ruokailu- tai pesimäpaikkoihin. 

Pyy 

Saarioisjärven eteläpäässä sijaitseva Lapinnokan metsäalue on pyyn elinympäristöä. Kesällä 2008 alueella pesi yksi pyypari. 

Pyy on vähälukuinen metsälintu, esiintyy eri-ikäisissä metsissä, joissa kasvaa tavallisesti ainakin sekapuuna leppiä ja koivuja. 

Laji  ei oleskele eikä ruokaile kosteikkoympäristöissä. Kunnostussuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä, jotka kohdistuisivat 

Saarioisjärven rantametsiin. Kunnostussuunnitelman toteutuminen ei vaikuta pyyhyn. 

Punakuiri  

Punakuiri on Tunturi -Lapin pesimälintu, jota tavataan muuttoaikoina vain harvoin lepäilevänä Etelä -Suomen sisämaassa. 

Laji  on Saarioisjärvellä satunnaisvieras. Kunnostussuunnitelman toteutuminen ei vaikuta punakuiriin.  

Ruskosuohaukka  

Vuoden 200 lintulaskennoissa havaittiin kaksi  paria ruskosuohaukkoja. Lajin pesäpaikat sijaitsivat järven keski- ja 

pohjoisosan ruovikoissa. Ruskosuohaukka pesii  maamme etelä- ja keskiosien rehevillä järvillä, merenlahdilla ja 

jokisuistoissa. Lajin pesäpaikoiksi kelpaavat vain riittävän korkeat ja laajat tai tiheät ruovikot – usein samat kasvustot, joissa 

kaulushaikarakin viihtyy. Pesänsä ruskosuohaukka rakentaa lakoutuneiden korsien päälle hieman vedenpinnan yläpuolelle. 

Pesäpaikoilla on yleensä vettä muutamia kymmeniä senttimetrejä.  

Ruskosuohaukat saalistavat l intuja, sammakkoeläimiä, pikkunisäkkäitä ja selkärangattomia eläimiä. Laji hakee poikasaikana 

huomattavan osan ravinnostaan pelloilta.  

Ruskosuohaukalle sopivaa järviruokokasvustoa on laajalti eri puolil la Saarioisjärveä. Sahalehden siirtoistuspaikoiksi 

perustettavista kaivannoista kohde nro 2 (opiston ranta) ja muista toimenpiteistä kohde nro 9 (eteläpään lintutornin 
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edustana kaivannot) sijoittuvat ruskosuohaukalle sopivaan ruovikkoon. Molemmat toimenpiteet  ovat pinta-alaltaan 

vähäisiä ja sijoittuvat ruovikkoalueen ulkoreunaan osittain avoimena pysyneille alueille. Toimenpidealueiden luona ei kesän 

2013 maastokäynneillä havaittu ruskosuohaukkoja. Toimenpiteet eivät muuta lajin ravinnonhankintapaikoiksi parha iten 

sopivien avoluhtien luonnontilaa. Saarioisjärven kunnostuksella ei arvioinnin perusteella ole todennäköisesti merkittäviä 

haitallisia vaikutuksia ruskosuohaukan ruokailu- tai pesimäpaikkoihin.  

Sinisuohaukka 

Sinisuohaukka pesii Pohjois -Suomessa mm. aapasoilla, rantaniityillä ja hylätyil lä pellolla. Laji  on Etelä -Suomessa 

muuttoaikainen vieras, jota havaitaan yleisimmin pelloilla ja rantaniityillä, joilta se saalistelee pikkujyrsijöitä ja pikkul intuja. 

Saalistelevia sinisuohaukkoja on toisinaan havaittu myös Saarioisjärvellä. Kunnostussuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä 

sinisuohaukan ruokailumaastoksi sopiville matalakasvuisille ranta -alueille. Saarioisjärven kunnostuksella ei ole 

todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia sinisuohaukkaan. 

Sääksi  

Sääksi on rauhallisilla metsäalueilla pesivä, kalaa syövä petolintu, jonka saalistusmatkat ulottuvat säännöllisesti kilometrin 

päähän pesältä. Sääskiä pesii lähes koko Suomessa. Laji  saalistelee useimmiten matalil la, rehevillä vesillä, mm. lintujärvill ä 

ja suurten järvien suojaisissa poukamissa.  

Sääksi on Saarioisjärvellä ruokailuvieras, joka on ainakin aiemmin pesinyt lähiympäristön suolla. Järvellä saalistelemassa 

käyvien sääksien määrää ei tiedetä. Kunnostussuunnitelman toteutuminen ei merkittävästi vaikuta Saarioisjärven 

avovesialueeseen, josta sääkset hakevat ravintoa. Eteläpään tulouoman siirto on vesialuetta ylläpitävä toimenpide, jonka 

ansiosta järven eteläisin pää säilyy sääksille sopivana ruokailuympäristönä. Kunnostussuunnitelmassa esitetyt toi menpiteet 

eivät heikennä sääksien ruokailumahdollisuuksia Saarioisjärvellä.  

Uivelo  

Pohjois-Suomen pesimälinnustoon kuuluva uivelo on Saarioisjärvellä vähälukuinen muuttoaikainen vierail ija. Uivelot 

viihtyvät rehevien järvien matalahkoilla avovesialueilla. Suunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä, jotka todennäköisesti 

olisivat haitallisia uivelolle.  

7.6.5 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET MUIHIN MERKITTÄVIIN LAJEIHIN  

Natura-tietolomakkeella mainitut säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut  

Kymmenestä muusta Natura-tietolomakkeella mainitusta l intulajista (taulukko 5) yksikään ei kuulunut kesällä 2008 

Saarioisjärven pesimälinnustoon. Natura-tietolomakkeen mukaan kaikki lajit olisivat pesineet Vanajaveden lintualueella.  

Lapasotkan, mustalinnun ja mustaviklon kohdalla on lomakkeessa kirjausvirhe, sil lä lajit ovat läpimuuttajia, eikä niiden 

pesintää ole Etelä-Suomen sisämaassa tiettävästi varmistettu. Lapasotka ja mustalintua suosivat muuttoaikoina selkävesiä 

ja ovat Saarioisjärvellä luultavasti satunnaisia. Mustaviklo ja lomakkeella mainittu jouhisorsa ovat järvellä muuttoaikaisia 

vieraita, jotka ruokailevat matalakasvuisilla tulvarannoilla, jouhisorsa myös matalil la, runsaskasvisilla vesialueilla. 

Kunnostussuunnitelmassa ei esitetä toimenpiteitä, jotka muuttaisivat näitä ympäristöjä. Suunnitelman toteutuminen ei 

todennäköisesti vaikuta haitallisesti jouhisorsaan ja mustavikloon, eikä myöskään lapasotkaan tai mustavikloon. 

Harmaahaikara on kosteikkolintu, joka saarten tai metsäalueiden puissa, mutta hakee ravintonsa kosteikoilta tai muilta 

matalavetisiltä rannoilla. Pesäpaikat voivat sijaita kaukana ruokailualueilta. Laji  saalistaa kaloja ja sammakkoeläimiä 

matalassa vedessä kahlaamalla. Kunnostussuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät vaikuta harmaahaikaralle sopiviin 

ruokailuympäristöihin 
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Heinätavi on rehevien lintuvesien asukki, joka viihtyy parhaiten matalakasvuisilla tulvarannoilla  ja kortekasvustoissa. 

Heinätavikanta on taantunut viime vuosikymmeninä ja laji  on hävinnyt monilta pesimäpaikoiltaan. Heinätaveja pesi 

Saarioisjärvellä ainakin vielä 1990-luvun alussa. Vuoden 2008 lintulaskennoissa lajia ei enää tavattu (Pitkänen 2010). 

Saarioisjärvellä tehtävät toimenpiteet l isäävät heinätaville sopivaa pienpiirteisyyttä ja all ikkoisuutta. Lajin palaaminen 

pesimälinnustoon on silti  epävarmaa. Suunnitelluista toimenpiteistä ei arvioida olevan haittaa heinätaville. 

Härkälintu on lintujärvien ja rehevien selkävesien lintu, joka pesii  järviruoko- ja kortekasvustoissa. Laji  syö avovesialueelta 

sukeltamalla saalistamiaan kaloja ja selkärangattomia. Saarioisjärven vesialue on luultavasti l i ian matala täyttääkseen 

härkälinnun vaatimukset. Muuttoaikoina härkälintuja voi viivähtää järvellä. Kunnostussuunnitelman toteutumisen ei voi 

arvioida vaikuttavan haitallisesti härkälintuun. 

Nuolihaukka on rantojen lähellä pesivä haukka, jonka ravinnosta huomattava osa on kosteikoilta pyydystettyjä 

sudenkorentoja. Nuolihaukkoja ruokailee säännöllisesti Saarioisjärvellä. Saarioisjärvellä tehtävät toimenpiteet eivät 

todennäköisesti vaikuta järveltä kuoriutuviin sudenkorentomääriin, eivätkä heijastu nuolihaukkojen 

ruokailumahdollisuuksiin. Nuolihaukat pesivät vanhoissa variksen pesissä toisinaan melko kaukana rannoilta. Toimenpiteet 

eivät vaikuta nuolihaukkojen pesimäpaikkoihin. Kunnostussuunnitelman toteutumisella ei ole todennäköisesti merkittäviä 

vaikutuksia nuolihaukkaan. 

Punajalkaviklo on saariston luodoilla ja rantaniityillä pesivä kahlaaja. Joitakin pareja pesii myös sisämaassa järvien ja 

jokivarsien rantaniityillä. Laji  on lisäksi keväin syksyin vähälukuinen läpimuuttaja sisämaassa. Laajat, matalakasvuiset 

rantaniityt puuttuvat Saarioisjärveltä, eikä punajalkaviklo pesi järvellä ainakaan säännöllisesti.  Kunnostussuunnitelmassa 

esitetyt toimenpiteet eivät vaikuta punajalkaviklolle sopiviin ympäristöihin. 

Tuulihaukka on vil jelysmaiden liepeillä pesivä laji, joka saalistelee pikkujyrsijöitä pelloilta ja joskus rantaniityiltä. Tuu lihaukat 

eivät juuri koskaan oleskele kosteikoilla. Lajia ei tavattu vuoden 2008 lintulaskennoissa. Kunnostussuunnitelman 

toteutuminen ei vaikuta tuulihaukkaan.  

Luontodirektiivin l i itteen II lajit  

Saarioisjärvi on lintudirektiivin perusteella suojeltu kohde, jonka Natura -tietolomakkeella ei mainita luontodirektiivin lajeja. 

Luontodirektiivin l i itteissä II ja IV(a) luetelluista lajeista alueella elävät viitasammakko ja l i itteessä IV(a) mainituista lajeista 

viherukonkorento. Luontodirektiivin l i itteissä mainittua jättisukeltajaa ja isolampisukeltajaa ei ole etsinnöistä huolimatta 

tavattu (Faunatica 2010).  

Viitasammakko 

Saarioisjärvellä keväällä 2009 ja 2010 tehdyissä kartoituksessa havaittiin runsaasti viitasammakoita  järven pohjois- ja 

keskiosissa. Lähes kaikki todetut viitasammakon kutupaikat sijaitsivat järveen laskevien ojien suissa olevilla luhta-alueilla. 

Ulompana ruoko- ja osmankäämiluhdilla kutevia sammakoita ei havaittu. Niitä ei myöskään tavattu järven eteläosasta. 

Viitasammakon kutupaikat rantaluhdilla ovat yleensä muutaman kymmenen senttimetrin syvyisiä vesialueita, joissa vesi 

viipyy vähintään alkukesään asti.  

Viitasammakon kutupaikoille ei esitetä toimenpiteitä. Kutupaikkoja ei ole tarpeen myöskään käyttää esimerkiksi talvisina 

työmaateinä. Päivölän opiston eteläpuolen pellolle osoitettu kosteikko (toimenpide nro 10) sijoittuu melko lähelle tiedossa 

olevia viitasammakon kutupaikkoja, jotka sijaitsevat nykyisen, kosteikon laskuojaksi muuttuvan ojan suulla. Kosteikolla 

pyritään vaikuttamaan järveen päätyvän veden laatuun, mutta ei se ei vaikuta veden määrään eikä muuta ojan luontais ta 

virtausta, jonka muuttuminen voisi olla viitasammakon lisääntymiselle haitallista.  
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Saarioisjärven kunnostustoimilla ei arvioinnin mukaan ole todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia 

viitasammakkoon.  

Viherukonkorento 

Saarioisjärven viherukonkorentoja on seurattu useana vuonna 2000-luvun puolella. Viherukonkorento tarvitsee 

lisääntyäkseen sahalehteä, sil lä viherukonkorentonaaras munii munansa vain sahalehdelle. Toukat elävät 

sahalehtikasvustoissa. Sahalehtikasvustoja on järven pohjoispäässä ja länsirannalla järven keskiosassa. Sahalehden määrä 

Saarioisjärvessä on vähentynyt viime vuosikymmeninä ja edelleen 2000-luvun puolella. Vuonna 2011 järvellä todettiin enää 

kolme sahalahtikasvustoa, joiden pinta-ala oli noin 270 m2. Kaikista löydettiin myös viherukonkorennon toukkia (Kaunisto 

& Suhonen 2011). 

Viherukonkorento saattaa hävitä Saarioisjärveltä kokonaan, ellei lajin suojelutyössä onnistuta. Kunnostussuunnitelmassa 

on esitetty neljä kohdetta, joihin perustetaan uudet all ikot sahalehden kasvupaikoiksi. Niihin siirretään sahalehtiä muualta. 

Siirtoistutusten onnistuminen ei ole varmaa, sil lä sahalehden taantumiseen ovat voineet vaikuttaa muutkin syyt kuin 

kasvupaikkojen umpeenkasvu. Tämän vuoksi toimenpiteet on suunniteltu pienimuotoisi ksi. Jos sahalehdet menestyvät 

uusil la kasvupaikoilla, viherukonkorennot todennäköisesti  levittäytyvät uusil le alueille, jolloin järven 

viherukonkorentokanta vahvistuu. Sahalehden versoja siirretään yhdestä paikasta ja vain muutamia kymmeniä, mikä on 

pieni osa järven kaikista sahalehtiyksilöistä. Siirtoistutusten epäonnistuminen ei tämän vuoksi heiken täisi 

viherukonkorentokantaa.  

Päivölän opiston eteläpuolen pellolle osoitetun kosteikon (toimenpide nro 10) lähellä on sahalehden kasvupaikka pellon 

reunasta laskevan ojansuun lampareikossa. Kosteikon rakentamisen jälkeen oja virtaa kosteikon kautta. Kosteikolla pyritään 

vaikuttamaan järveen päätyvän veden laatuun, mutta ei se ei vaikuta veden määrään eikä muuta ojan luontaista virtausta. 

Ravinteiden väheneminen ojassa hidastaisi ojan suun umpeenkasvua ja saattaisi samalla edistää pienen, oletettavasti 

l i iallisesta veden ravinteisuudesta kärsivän sahalehtikasvuston toipumista. Kasvusto on viherukonkorennon 

lisääntymispaikka. 

Saarioisjärven kunnostustoimilla ei arvioinnin mukaan ole todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia 

viherukonkorentoon.  

7.6.6 TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET LUONTODIREKTIIVIN LUONTOTYYPPEIHIN  

Vaihettumissuot ja rantasuot (Natura-koodi 7140) -luontotyyppiin kuuluu monenlaisia tulvivien ranta -alueiden 

kasviyhdyskuntia, mm. luhtanevoja ja pensaikkoluhtia, joihin voi l iittyä myös vesi - ja rantakasviyhdyskuntia (Airaksinen & 

Karttunen 2001). Saarioisjärvellä vaihettumissuot ja rantasuot kattavat kesällä 2011 tehdyn kasvil lisuusselvityksen 

(Pitkänen 2010) perusteella kaikki maatuneet vesialueet. Laajimmat kuviot ovat järven pohjois- ja eteläpäässä. 

Luontotyypin pinta-ala on 41 hehtaaria.  

Kunnostussuunnitelman toimenpiteistä tulouoman siirto, l intutornin edustan kaivannot ja kaksi sahalehden 

siirtoistutuskaivantoa (nrot 1 ja 3) sijoittuvat osittain tai kokonaan vaihettumissuot ja rantasuot -luontotyyppiin kuuluville 

alueille. Uudet kaivannot heikentävät luontotyyppiä paikallisesti, mutta ovat tarpeen järven eteläpään umpeenkasvun 

hidastuttamiseksi ja viherukonkorennon suojelumahdollisuuksien selvittämiseksi . Toimenpidealueiden pinta-ala 

vaihettumis- ja rantasoilla on noin 0,1 hehtaaria, joka on alle 2 % luontotyypin kokonaisalasta. Talviset työmaatiet ja muut 

l i ikkumiseen tarvittavat järjestelyt eivät aiheuta luontotyyppiin pysyviä muutoksia.  

Puustoiset suot -luontotyyppiin (Natura-koodi 91DO) kuuluu turvemaiden havu- ja lehtipuumetsiä, joissa vedenpinta on 

pysyvästi korkealla. Luontotyyppiin lukeutuvat mm. korvet ja rämeet (Airaksinen & Karttunen 2001). Puustoisia soita on 
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järven lounaisrannalla ja pohjoispäässä Karvastenlahden itärannalla yhteensä 10 hehtaaria. Puustoiset suot -luontotyyppiin 

kuuluville alueille ei kunnostussuunnitelmassa esitetä toimenpiteitä. 

Saarioisjärven kunnostussuunnitelman toteutuminen ei arvioinnin mukaan todennäköisesti merkittävästi heikennä alueella 

esiintyvien luontotyyppien tilaa.  

7.6.7 YHTEISVAIKUTUKSET  

Tiedossa ei ole hankkeita tai suunnitelmia, joil la voisi olla Saarioisjärven Natura 2000 -alueeseen kohdistuvia haitallisia 

yhteisvaikutuksia kunnostussuunnitelman kanssa.  

7.6.8 YHTEENVETO VAIKUTUKSISTA 

Saarioisjärvi on osa l intudirektiivin perusteella suojeltua Vanajaveden lintualueiden Natura 2000 -aluetta. Alueen 

suojeluperusteina mainituista l intudirektiivin lajeista kuusi kuuluu Saarioisjärven pesimälinnustoon. Lisäksi järvellä tavataan 

muuttoaikoina ja ruokailuvieraina yhdeksää muuta lintudirektiivin l i itteen I lajia. Kunnostussuunnitelmassa esitetyt 

toimenpiteet ovat paikallisia, eivätkä ne vaikuta koko järveen. Toimenpidealueiden pinta -ala on noin 3 hehtaaria, kun 

mukaan lasketaan myös työalueet ja ruoppausmass ojen kuljetukseen tarvittavat alueet. Tämä vastaa noin 3,5 % 

Saarioisjärven Natura-alueen koko alasta. Toimenpidealueet eivät mene päällekkäin l intudirektiivin lajien tunnettujen 

pesimäpaikkojen kanssa, mutta ne voivat paikoin parantaa alueen sopivuutta em. lajeil le. Toimenpiteiden ei arvioida 

merkittävästi l isäävän Saarioisjärven vesialueen virkistyskäyttöä, jolla voisi olla haitallisia vaikutuksia lähinnä alueella 

muuttoaikoina oleskeleviin vesilintuihin. 

Luontodirektiivin l i itteissä II ja IV(a) luetelluista lajeista alueella elävät viitasammakko ja l i itteessä IV(a) mainituista lajeista 

viherukonkorento. Toimenpiteet eivät vaikuta viitasammakon lisääntymis - ja levähdyspaikkoihin. Viherukonkorennon 

lisääntymismahdollisuudet järvellä paranevat toimenpiteiden onnistuessa. Luontodirektiivin lajit eivät ole Natura-alueen 

suojeluperusteita. Luontodirektiivin luontotyypeistä järvellä esiintyy vaihettumissoita ja rantasoita sekä puustoisia soita. 

Osa suunnitelluista toimenpiteistä tapahtuu vaihettumis - ja rantasoihin kuuluvilla alueilla. Muutosalueet ovat pieniä 

luontotyypin pinta-alaan verrattuna (n. 3,5 % luontotyypin alasta Saarioisjärvellä). Luontodirektiivin luontotyypit eivät ole 

Natura-alueen suojeluperusteita. Tiedossa ei ole hankkeita tai suunnitel mia, joilla voisi olla Saarioisjärven Natura 2000 -

alueeseen kohdistuvia haitallisia yhteisvaikutuksia kunnostussuunnitelman kanssa.  

Kunnostussuunnitelman toteutumisella ei ole todennäköisesti merkittäviä välittömiä tai väli l lisiä haitallisia vaikutuksia 

Vanajaveden lintualueiden Natura  2000 -alueen suojeluperusteina mainittuihin l intulajeihin. Varsinainen Natura-

vaikutusten arviointi ei ole kunnostussuunnitelmassa esitetyn vaikutusarvioinnin perusteella tarpeellista.  
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7.7 YMPÄRISTÖN PILAANTUMINEN 

Hankkeesta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua aineen, energian, melun, tärinän, 

säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuisi joko yksin tai 

yhdessä muiden päästöjen kanssa: 

a) terveyshaittaa; 

b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; 

c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; 

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; 

e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; 

f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai  

g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. 

 

8 TOTEUTTAMINEN JA KUSTANNUSARVIO 

8.1 TÖIDEN TOTEUTTAMINEN 

8.1.1 TYÖMENETELMÄT 

Työ voidaan suorittaa talvi - tai  syyskaivuna. Mahdollinen kesäkaivu ajoitetaan tehtäväksi l intujen pesimäkauden 

ulkopuolella syys-joulukuussa. 

Teknisesti ruoppaus voidaan tehdä kauha- tai imuruoppauksena tai näiden yhdistelmänä pumppukauharuoppauksena.  

8.1.1.1 KAUH ARUOPPAUS 

Työ suoritetaan kauharuoppauksena avoimella kuokkakauhalla tai pumppukauhalla. Kaivu tapahtuu rannalta ja tarpeen 

mukaan vesialueelta. Vesialueelta kaivettaessa työ voidaan tehdä talvella jään päältä tai sulan maan aikana käyttäen 

siirrettäviä ja kelluvia kaivu- ja ajoalustoja tai kelluvia kaivinkoneita. 

Ruoppausmassa kuljetetaan läjitysalueille maansiirtoon soveltuvilla koneilla tai pumppaamalla paineputkessa. 

Kaivusyvyyttä on tarkkailtava jatkuvasti ja kaivusyvyyden on oltava keskimäärin +/- 30 cm tavoitetasosta muilla kuin ranta-

alueilla. Rannoilla ja maa-alueella toleranssi on +/- 10 cm. 

8.1.1.2 IMUR UOPPAUS 

Imuruoppauksessa poistettava massa imetään pumpulla ruoppaajaan ja pumpataan paineputkistoa pitkin läjitysalueelle. 

Massat irrotetaan ja sekoitetaan veteen pumppauskelpoiseksi l ietteeksi joko leikkurilla, vesisuihkulla tai kauhapyörällä.  

Imuruoppaus suoritetaan siihen erityisesti suunnitelluilla koneilla, jotka pys tyvät l i ikkumaan umpeenkasvaneella 

vesialueella. Imuruoppauksessa on huomioitava, että osalla ruoppauskohteista massa on erittäin tiheää kasvien varsista, 

lehdistä ja juurista koostuvaa massaa.  
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Imuruoppaus soveltuu tehtäväksi lähinnä sulan maan aikana. 

8.1.2 TYÖKONEET JA HENKILÖSTÖ 

Kaivutyö tehdään koneella, jonka koko ja tyyppi valitaan kohteeseen sopivaksi ottaen huomioon kaivuajankohta ja 

kaivuolosuhteet. Kauhakaivussa on suositeltavaa käyttää pitkäpuomisia koneita, jolloin koneiden li ikkuminen 

kaivukohteessa on mahdollisimman vähäistä. Koneen tulee olla vesistön kaivuun soveltuva. Kaivu-urakoitsijoiden 

valinnassa on syytä huomioida koneen ominaisuudet ja kuljettajan kokemus.   

Ruoppausurakoitsijan tulee vastata koneen kunnosta niin, että kaivutyöstä ei aiheudu polttoaine- eikä öljyvuotoja 

vesistöön. Kuljettajan on erikseen sovittavalla tavalla varmistettava koneiden vuotamattomuus ja osoittaa se työn tilaajalle. 

Koneiden tankkaukset ja huollot on tehtävä kuivalla maalla. 

Koneen tulee kyetä tarvittaessa rikkomaan ja poistamaan kaivualueella oleva noin 40–70 cm paksu jääkerros työn 

etenemisen mukaan. Koneessa suositellaan käytettävän kauhan tason korkeusmittaria. 

Maasiirtoon maalla voidaan käyttää traktorikalustoa tai dumppereita , jotka soveltuvat löysien massojen siirtoon. 

Kantavuudeltaan heikoilla alueilla voidaan käyttää myös teladumppereita tai vastaavia maansiirtokoneita, joiden 

aiheuttama pintapaine on pieni. Maansiirtoon sulalla ja avonaisella vesialueella voidaan käyttää maansiirtoon sopivia 

lauttoja tai proomuja. Kaivettava aines voidaan siirtää läjitysalueelle myös pumpun ja paineputken avulla.  

8.1.3 KULKUREITIT JA JÄÄDYTYS 

Kulku työalueille tapahtuu olemassa olevien tieyhteyksien sekä tarpeen mukaan väliaikaisten työmaateiden kautta. 

Työmaatiet voidaan tehdä pelloil le, metsiin ja vesialueelle. Talvella voidaan kulkuväylien kantavuutta parantaa  

jäädyttämällä kulkuväylät. Kulkureitit on esitetty piirustuksessa 04-01. 

Talvikaivua varten työalueet valmistellaan vahvistamalla jää riittävän vahvaksi käytettävil le työkoneille. Vahvistus tehdään 

auraamalla lumet työalueelta ja tarpeen mukaan pumppaamalla vettä jäälle. Ehjän 60 cm teräsjääkannen kantavuus on 

noin 17 tn ja 100 cm jään noin 48 tn. Jäädyttämisessä on otettava huomioon kasvil lisuuden ja kasvien mätänemislämmön 

jäätä heikentävä vaikutus. 

Ennen jäädytystä ja töiden aloittamista kaivukohteet ja uhanalaisten lajien talvehtimis - ja l isääntymisalueet on merkittävä 

kaivukohteiden lähimaastossa. 

8.1.4 LÄJITYS JA RUOPPAUSMASSOJEN HYÖTYKÄYTTÖ 

Läjitysalueet ovat lähistön maa-alueilla Natura-alueen ulkopuolella (piirustus 04-01).  

Maalta ja jään päältä ruopattaessa kaivumassat kuormataan suoraan maansiirtokalustoon ja kuljetetaan läjitysalueelle. 

Työlautalta tai ruoppausaluksella kaivettaessa massat voidaan kuljettaa rantaan joko proomulla tai pumppaamalla putkea 

pitkin. Imuruoppauslietteet johdetaan paineputkea pitkin suoraan ruoppauskohteesta läjitysalueelle.  

Läjitysalueilta poistetaan tarvittaessa puusto. Mikäli  havaitaan, että läjitettyä l ietettä valuu järveen, on läjitysa lueen 

maaperästä muotoiltava penger estämään valumien syntyminen.  

Jos työmenetelmäksi valitaan imuruoppaus, joudutaan rakentamaan pengerretty läjitysalue. Koska pohjasta poistettavan 

kiintoaineksen osuus on vain noin 10 % kokonaisainemäärästä, tulee läjitysalueen tilavuus olla noin kymmenkertainen 

verrattuna pohjasta poistettavaan kiintoaineen määrään. Ylivuotoreunaa ei tarvita, vaan läjitysallas kuivuu suotautumalla 

pohjamaahan. Penkereen korkeus  tulee olla vähintään 50 cm altaan vesipinnan yläpuolella. Ennen ruoppausta penkereen 

korkeudet arvioidaan kohdekohtaisesti ja tarvittaessa penkereitä korotetaan ruoppauksen aikana. Penkereen harjan leveys 

tulee olla 1 m ja luiskakaltevuus 1:2. Penger  tulee rakentaa mineraalimaasta. 
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Massoja voidaan lisäksi sijoittaa maankaatopaikoille, joil la on lupa ja valmius ottaa vastaan vesipitoista ja löysää 

ruoppausmassaa. 

Ruoppausmassoja pelloille sijoitettaessa on erikseen selvitettävä massojen käyttökelpoisuus peltoviljelyssä raskasmetallien  

osalta. Käyttökelpoisuus riippuu muun muassa viljelykasveista ja vil jelymuodosta. Kuivalta maalta kaivetun massan voidaan 

arvioida olevan käyttökelpoista sellaisenaan peltoläjityksessä. Tarvittaessa massat tulee kalkita. Tarve määritetään 

läjityksen ja massan kuivamisen jälkeen tehtävillä happamuusmittauksil la. 

Massat maisemoidaan maisemaan sopiviksi massojen kuivamisen jälkeen.  

8.1.5 HAITTOJEN MINIMOINTI 
Haittoja minimoidaan erityisesti työjärjestyksellä. Kaivutoimet tehdään sellaisessa järjestyksessä, jossa kiintoaineen 

vapautuminen vesialueelle jää mahdollisimman vähäiseksi. Kaivu tehdään mahdollisuuksien mukaan al haisen 

vedenkorkeuden aikana ja virtauspaikkojen eteen voidaan jättää kaivamattomia alueita, joka poistetaan kaivun lopuksi.  

Ajoteiden puhtaudesta tiealueilla on huolehdittava tiealueen omistajan kanssa sovittavalla tavalla. 

8.2 TYÖSKENTELYALUEET JA TYÖNAIKAISET VAHINGOT 

Työskentelyalueet ovat piirustusten osoittamat alueet sekä ajoreitit. Työskentelyalueet on merkittävä maastoon selvästi ja 

ruopattavat alueet on eristettävä muusta vesialueesta l ippusiimalla ja varoitusmerkein.  
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8.3 TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET 

Toteutuskustannukset ovat noin 225 000 € (alv 0%) seuraavan taulukon mukaisesti  

Taulukko 9. Kustannusarvio. 

Toimenpiteet Määrä  Yks ikkö Yks ikköhinta Kustannus 

1 Karvastenlahti     

 Ka ivu, kuljetus 0-500 m, läjitys  450 ktr-m3 4 1800 
 Jäädytys 0.2 ha  1000 200 

2 Opis ton ranta     
 Ka ivu, kuljetus 0-500 m, läjitys  290 ktr-m3 4 1160 

 Jäädytys 0.2 ha  1000 200 
3 Itäranta     

 Ka ivu, kuljetus 0-500 m, läjitys  220 ktr-m3 4 880 
 Jäädytys 0.2 ha  1000 200 

4 Eteläpää     
 Ka ivu, kuljetus 0-500 m, läjitys  360 ktr-m3 6 2160 

 Jäädytys 0.2 ha  1000 200 
5 Tulouoman siirto     

 Ka ivu, kuljetus 0-500 m, läjitys  1920 ktr-m3 6 11520 

 Jäädytys 0.6 ha  1000 600 

6 Venerannan niitto     
 Ni i tto, vuosittain 0.7 ha  1000 700 

7 Venevalkaman avaaminen     

 Ka ivu, kuljetus 0-500 m, läjitys  1100 ktr-m3 6 6600 

 Jäädytys 0.1 ha  1000 100 
8 Eteläpään vesialueen avaaminen     

 Ka ivu, kuljetus 0-500 m, läjitys  570 ktr-m3 6 3420 

 Jäädytys 0.4 ha  1000 400 

9 Lintutornin edustan kaivannot     
 Ka ivu, kuljetus 0-500 m, läjitys  350 ktr-m3 6 2100 

 Jäädytys 0.3 ha  1000 300 

10 Kosteikko      

 Ka ivu, kuljetus 0-500 m, läjitys  16100 ktr-m3 4 64400 
 Pohjapato 30 m3 30 900 

11 Laskeutusallas     

 Ka ivu, kuljetus 0-500 m, läjitys  21600 ktr-m3 3 64800 

      
Yhteiskustannukset     

 Työsuunnitelma 1  5000 5000 
 Maastoon merkitseminen 1  1500 1500 

 Työnjohto 5 htkk 5000 25000 
 Tarkkailu, luontoselvi tykset 1  5000 30000 

 Muut kustannukset 1    

      

Yhteensä (alv 0%)    224140 
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8.4 TOTEUTTAMISAIKATAULU 

Työt suoritetaan vesialueella talvella ja/tai sulan maan aikana. Toimenpiteitä ei tehdä lintujen pesimäaikana (1.4.-31.8.). 

Työt aloitetaan viimeistään viiden vuoden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Työt voidaan ajoittaa enintään viiden vuoden ajalle, mikäli  luonnonolosuhteet tai muut seikat estävät töiden toteuttamisen 

yhdellä kertaa.  

8.5 TOIMENPITEIDEN PRIORISOINTI 

Kunnostussuunnitelma keskittyy erityisesti luonnonarvojen säilyttämiseen ja parantamiseen. Muut päätavoitteet ovat 

virkistyskäytön turvaaminen ja parantaminen sekä kuormituksen vähentäminen. 

Priorisoinnissa ensimmäisiksi hankkeiksi kannattaisi nostaa toimenpiteet 1 – 4, sahalehtien siirtoistutukset ja ni ihin kuuluva 

all ikoiden kaivaminen. Toisena kannattaisi tehdä toimenpiteet 5 – 9, joil la parannetaan virkistyskäyttöä, virtauksia ja 

l innuston elinoloja. Käytännössä kaikki kohteet 1 – 9 kannattaa kuitenkin tehdä samalla kertaa, koska toimenpiteet 

yksistään ovat pieniä ja usean kohteen rakentaminen samalla kerralla säästää kustannuksia. Kolmantena priorisoinnissa on 

ulkoisen kuormituksen vähentämisen toimenpiteet, jotka ovat sinällään tärkeitä, mutta joil la yksistään ei saavuteta 

havaittavaa kuormituksen vähentymistä valuma-alueelta. 

9 KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO 

Toimenpiteet eivät edellytä erityistä säännöllistä käyttö- ja kunnossapitotoimintaa.  

10 VELVOITTEET 

Hankkeesta johtuvia muita kuin tarkkailu- ja seurantavelvoitteita ei katsota tarpeellisiksi. 

11 SEURANTA  
Ennen kunnostukseen ryhtymistä otetaan kaksi vesinäytettä salmesta Uittamontien sil lan kohdalta. Toinen näyte otetaan 

talvella tammi-maaliskuussa ja toinen kesällä kesä-elokuussa. Näytteistä analysoidaan: 

 Alkaliniteetti  

 Hapen kyllästysaste  

 Happi, l iukoinen  

 Kemiall. hapen kulutus CODMn  

 Kokonaisfosfori  

 Kokonaistyppi  

 Lämpötila  

 pH  

 Sameus  

 Sähkönjohtavuus  

 Väriluku 

 sekä kesällä l isäksi klorofylli-a  
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Työn aikana veden samentumista seurataan Uittamontien näytteenottopisteestä. Samentumista seurataan näkösyvyyden 

avulla.  

Kunnostuksen valmistuttua vedenlaadun seurantaa jatketaan kolme vuotta. Näytteitä otetaan vuosittain kaksi samoin kuin 

ennen kunnostusta.  

Kasvi- ja eläinlajistoa seurataan kasvillisuus-, l innusto-, viitasammakko-, viherukonkorento- ja 

sukeltajakuoriaiskartoituksilla, jotka tehdään viiden vuoden kuluttua toimenpiteiden valmistumisesta. Kartoitukset pyritään 

tekemään samoin menetelmin kuin selvitykset on tehty aiemmin. Sahalehden siirtoistutusten onnistumista seurataan 

tarkistamalla istutuspaikat vuosittain syyskesällä ja laskemalla istutuspaikoissa olevien sahalehtiruusukkeiden määrä.  

Seurannan kustannukseksi arvioidaan kustannusarvion mukaisesti 30  000 €. 

12 LUVAN TARVE 

12.1 LUPAVIRANOMAISEN MYÖNTÄMÄN LUVAN TARVE 

Vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n mukaan vesitaloushankkeelle on oltava lupa, ”jos se voi muuttaa vesistön asemaa, 

syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos:  

2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan 

huononemista; 

3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta 

virkistyskäyttöön; 

6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille; 

7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle; 

9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua. 

Lisäksi 3 luvun 3 §:n mukaan lupa tarvitaan aina jos kyseessä on: 

”7) vesialueen ruoppaaminen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, jollei kyse ole julkisen kulkuväylän 

kunnossapidosta; 

9) maa-aineksen ottaminen vesialueen pohjasta muuhun kuin tavanomaiseen kotitarvekäyttöön.”  

Yllä olevien perusteella hankkeelle tarvitaan lupaviranomaisen lupa. Kosteikon ja laskeutusaltaan rakentaminen kuivalle 

maalle ei vaadi vesitaloudellista lupaa. 
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12.2 ALUEEN OMISTAJAN SUOSTUMUKSEN TARVE JA ILMOITTAMISEN TARVE 

Vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n mukaan ”lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä 

koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen 

toimenpiteen vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Oikeuden edellytyksenä on, että toimenpide ei 3 

luvun 2 tai 3 §:n nojalla edellytä lupaa eikä työn suorittamisesta aiheudu omistajalle huomattavaa haittaa tai 

ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ympäristön pilaan tumista vesialueella. Sama koskee 

ruoppausmassan sijoittamista toisen vesialueelle. 

Ruoppausmassan sijoittaminen toisen maa -alueelle edellyttää maanomistajan suostumusta. Lupaviranomainen voi 

kuitenkin myöntää oikeuden ruoppausmassan sijoittamiseen, jos sen sijoittamisesta ei aiheudu alueen käytölle sanottavaa 

haittaa ja sijoittamiseen ei tarvitse hakea ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristölupaa.”  

Yllä olevan perusteella hankkeelle tarvitaan alueen omistajan lupa. 

Toimenpiteestä ja työn suorittami stavasta on ilmoitettava vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen 

toimenpiteen suorittamista. 

13 SOPIMUKSET, SUOSTUMUKSET JA ILMOITUKSET 

Mahdolliset sopimukset ja suostumukset (kaivu-/läjitysalue) ja yhteenveto niistä on hakemuksen eril l isenä liitteenä. 

13.1 KORVAUKSET 

Korvattavaa ja sopimuksilla sovittelematonta haittaa ei arvioida syntyvän. 

 

14 OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET 

14.1 YLEISET EDELLYTYKSET 

Hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. 

Hankkeesta koituva hyöty on huomattava verrattuna hankkeesta koituviin menetyksiin alla olevan mukaisesti. 

14.2 SUHDE MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN 

Hanke ei vaikeuta olemassa olevien kaavojen toteuttamista tai kaavojen laatimista. 

14.3 HYÖTYJEN JA HAITTOJEN VERTAILU 

14.3.1 YLEISET HYÖDYT JA MENETYKSET 

Hankkeesta on hyötyä luontoarvojen säilymisen ja parantumisen ansiosta. Hyötyä ei arvioida rahana.  

Hankkeesta on myös yleistä hyötyä virkistyskäyttömahdollisuuksien parantuessa. Hyötyä ei arvioida rahana.  

Hanke edistää vesienhoitosuunnitelman ja luonnonsuojelullisten suunnitelmien tavoitteita. 
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14.3.2 YKSITYISET HYÖDYT JA MENETYKSET 

Yksityistä hyötyä tai sopimuksilla sovittamatonta haittaa ei arvioida syntyvän. 

 

15 VESI- JA MAA-ALUEIDEN TILA- JA OMISTAJATIEDOT 

Omistajatiedot ovat l i itteenä 3. 
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16 YHTEENVETO 
Saarioisjärvi sijaitsee Pirkanmaalla Valkeakosken kaupungissa noin 12 km Valkeakosken keskustasta etelään ja noin 9 km 

Toijalasta itään. Saarioisjärvi kuuluu vuonna 1982 vahvistettuun valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. 

Saarioisjärvi on osa Vanajaveden lintualueet -nimistä Natura 2000 -aluetta, joka on arvioitu vuonna 2004 Pirkanmaan 

Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnittelussa kiireellistä suunnittelua vaativaksi Natura 2000 –alueeksi. 

Saarioisjärven linnusto on viime vuosikymmeni nä heikentynyt vesi - ja ranta-alueen umpeenkasvun seurauksena. 

Pesimälajistosta on hävinnyt useita l intulajeja. Merkittävin kasvil lisuudessa tapahtunut muutos on ollut sahalehden 

väheneminen. Sahalehtikasvustot ovat järvellä elävän, tiukasti suojeltaviin l ajeihin kuuluvan viherukonkorennon 

elinympäristöä. Sahalehti on kärsinyt suojaisten kasvupaikkojen umpeutumisesta ja veden vähyydestä talviaikana. Myös 

valuma-alueilta kulkeutuva ravinnekuormitus ja muun kasvil lisuuden runsastuminen on voinut heikentää 

sahalehtikasvustoja. Järven ennestäänkin hyvin matala avovesialue on madaltunut ja l iettynyt ja kasvillisuus on runsastunut 

myös avovesialueilla. Tämä vaikeuttaa järven virkistyskäyttöä. Veneellä l i ikkuminen on hyvin hankalaa kesäisin.  

Järvellä tehdään kaivantoja sahalehden istutuksia varten, virtausten ja l i ikkumisen parantamiseksi sekä valuma -alueelle on 

suunniteltu yksi laskeutusallas ja laskeutusallas-kosteikko-yhdistelmä. Toimenpiteiden veroton kustannusarvio on yhteensä 

noin 200 000 €. 

Sahalehden istutuksia varten järven alueelle tehdään neljään kohtaan kaivannot. Kaivannot ovat matalia, saarekkeisia ja 

niistä on yhteys vapaalle vesialueelle samoin kuin on todettu olevan nykyisil lä sahalehden esiintymispaikoilla. Kaivannot 

tehdään Karvastenlahteen, opiston rannan tuntumaan, itärannalle ja eteläpäähän.  Näille alueille siirretään sahalehteä 

elinvoimaisista kasvustoista. Virtausten ja l iikkumisen parantamiseksi tehdään viisi toimenpidettä, jotka ovat Oikolanjoen 

tulouoman tulouoman siirto, venerannan niitto, pohjoispään venevalkaman avaaminen, eteläpään vesialueen avaus ja 

l intutornin edustan kaivannot. Ulkoisen kuormituksen pienentämiseksi voidaan tehdä länsirannalle laskeutusallas ja 

laskeutusallas-kosteikko-yhdistelmä.  

Toimenpidealueet eivät mene päällekkäin lintudirektiivin l iitteessä I lueteltujen lajien tunnettujen pesimäpaikkojen kanssa, 

mutta ne voivat paikoin parantaa alueen sopivuutta em. lajeille. Toimenpiteiden ei arvioida merkittävästi l isäävän 

Saarioisjärven vesialueen virkistyskäyttöä, jolla voisi olla haitallisia vaikutuksia lähinnä alueella muuttoaikoina oleskeleviin 

vesil intuihin. 

Toimenpiteet eivät aiheuta pysyviä haitallisia vaikutuksia luontotyyppeihin, kasveihin, l innustoon, kalastoon tai muihin 

eliöihin. Toimenpiteiden vaikutuksesta saha lehden ja sahalehtikasvustoissa l isääntyvän suojellun viherukonkorennon 

elinolot paranevat, mikäli sahalehden osin koeluontoiset siirtoistutukset onnistuvat. Toimenpiteet mahdollistavat l innuston 

suojeluarvon säilymisen. Joidenkin l intulajien elinolot myös  paranevat. Toimenpiteiden vaikutuksia luontoarvoihin 

seurataan. Vaikutukset virkistyskäyttöarvoon ovat pienet ja keskittyvät lähinnä opiston rantaan, eteläpään vesialueen 

laajennuksiin ja pohjoisosan venevalkamaan. 

 

 

Seinäjoella ja Espoossa 16.1.2015 

DI Jami Aho 

FM Esa Lammi 
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