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Asia Koivurannan peltoalueen ojitus Rengon Pääjärven pohjoispuolella 

Rietaojan valuma-alueella 
  
Selostus Sain 30.9.2010 ilmoituksen Pääjärven suojeluyhdistyksen 

(Renko/Tammela) puheenjohtajalta Risto Järviseltä, jonka mukaan 
maanomistaja Risto Seppälä on kaivattanut kaivinkoneella 
pelto-ojat suoraan Rietaojaan. Pellot sijaitsevat Härkätien ja 
Lahti-Forssa tien "kainalossa" (Koivuranta). Risto Järvinen perusteli 
ilmoitustaan edelleen: Pääjärven vesistön tila on vuosien saatossa 
huonontunut ja Rietaojaankin on kaivettu laskeutusaltaita joilla 
yritetään suojella järveä. Nyt tehty ojien kaivuu tekee turhaksi 
suojelutyömme ja huonontaa taas vesistön tilaa. Järvien pyysi 
minua hoitamaan asiaa. 
 
Kyseessä on vesilain mukainen ojitus, jonka osalta valvonta kuuluu 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Olin myös yhteydessä 
useaan Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
viranhaltijaan asiaa selvittäessäni.  

  
Toimenpiteet Maanomistus 

Yritin selvittää maanomistajaa heti ilmoituksen saatuani, sillä pian 
ilmeni, että Risto Seppälä ei ollut maanomistaja eikä vuokraaja eikä 



 

 

tällä nimellä ko. suunnalta löytynyt henkilöä. Oletin aluksi, että 
kyseessä oli kiinteistö 109-577-1-13, jonka maanomistajan 
puhelinnumeroa ei löytynyt hakupalvelusta. Päädyin lopulta 
käymään kohteella asian selvittämiseksi 8.10.2010. Maastokäynnillä 
ilmeni, että ojitus kohdistuikin kiinteistölle 109-574-1-42. Tämän 
kiinteistön omistajalta (Hilkka Leander, Lehtolantie 1 as 1, 11100 
Riihimäki; 040-7304371) selvisi, että vuokraviljelijä Eero Seppälä 
(Hämeen Härkätie 4882, 14300 Renko; 050-3479066) oli toteuttanut 
pellon ojituksen.  
 
Havainnointikäynti kohteella 8.10.2010 
Tutustuin ojitusalueeseen Tapani Talvingon (040-5318036) kanssa. 
Koivurannan tilan itäpuolinen peltokuvio oli ojitettu kauttaaltaan 
niin, että ojitus ja mättäät näkyivät Härkätielle asti. Länsipään ojat 
oli kaivettu suoraan Rietaojaan asti. Ojia oli viisi rinnakkain 
parhaassa paikassa. Suurimmassa osassa ojia vettä oli melko vähän 
eikä virtausta juuri ollut, mutta suoalueelta tulevan ojan tierummun 
(n. 30 cm halkaisijaltaan) virtaus oli vuolas ja vesi näytti kirkkaalta, 
mutta kertyi poikkiuomaan vaahtona. Otin näytteen ja tein 
seuraavat mittaukset: 
T 10,7 C; happipitoisuus 9,3 mg/l; hapen kyllästysaste 83 % 
Säipänsuon pääoja päätyy siihen nähden poikittain tehtyyn 
ojakaivantoon, joka johtaa vedet koilliseen suuntautuvaa reittiä 
Rietaojaan.  
 
Kävimme myös tutustumassa Rietaojan laskeutusaltaaseen, joka oli 
rakennettu pikkupellon ojan mutkaan. Rietaojaan on valtatien 
pohjoispuolella rakennettu kaksi muuta lasketusallasta 
Pahanmaailmanmäen itäpuolelle. Herra Talvingon (040-5318036) 
mukaan järven tilaa on voitu näillä ja muilla suojelutoimilla 
parantaa pahimmasta tilanteesta. Muutamia vuosikymmeniä sitten 
järvi oli kirkas, mutta sitten metsälannoitus ja ojitus heikensivät sen 
tilaa. UPM on ollut mukana järven kunnostuksessa. 
 
Pääjärven tila 
Vesien ekologisen luokituksen asiantuntija-arvion mukaan 
Pääjärven tila on arvioitu välttäväksi (OIVA, Hertta). 
Fysikaalis-kemiallinen tila on tutkimusten pohjalta tyydyttävä ja 
myös 2010 vuoden tiedot ovat samaa tasoa. Pääjärven ekologisen 
tilan tulisi olla hyvä vuoteen 2027 mennessä. Järven ekologisen tilan 
saavuttaminen tulee huomioida järven valuma-alueella tehtävissä 
toimissa.  
 
Puhelinneuvottelu maanvuokraajan kanssa 
Olin yhteydessä maanvuokraaja Eero Seppälään, joka kertoi 
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ojituksen tapahtuneen jo syyskuun puolella. Hän katsoo 
toimineensa normaalin tavan mukaisesti. Hänen mukaansa pellolla 
salaojitus ei ole mahdollinen ja kuivatustilanteen sekä 
EU-tarkastajan toiveen mukaan ojat päätettiin avata. Tarkoitus on 
ojittaa myös toisen maanomistajan, pääosin Rietaojan länsipuolinen 
peltoalue, jonka vuokraviljelijänä Seppälä myös toimii.  
 
Seppälä olisi toivonut, että hän olisi ollut mukana 
havainnointikäynnillä. Kerroin, että siihen ei ollut mahdollisuutta, 
koska oikeaa tietoa kiinteistöstä ja omistajasta sekä 
vuokraviljelijästä ei ollut. Lupasin tarvittaessa käydä paikan päällä 
hänen kanssaan myöhemmin. 
 
Tilanteen arviointi ja ohjeet maanomistajalle ja -vuokraajalle 
Painotin Seppälälle, että ojien perkaamisessa kuten kaikessa 
toiminnassa on aina huomioitava ympäristövaikutukset. Tätä 
edellyttää myös Vesilain 6. luvun 2 §, jonka mukaan ojitukseen on 
tietyssä tapauksissa hankittava ympäristölupaviraston lupa. 
Vesilain 1 luvun 19 §:n mukaan ojitukseen tarvitaan lupa silloin, 
kun siitä voi aiheutua ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 
tarkoittamaa pilaantumista vesialueella. Pilaantumisen käsite 
sisältää mm. haitan luonnolle ja sen toiminnoille, ympäristön 
yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymisen 
sekä ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden 
vähentymisen. 
 
Ojitusalueen pelto on varsin alava ja virtaus sarkaojissa on hidas ja 
niiden pohjan ja reunojen kautta tapahtuu imeytymistä maaperään, 
mitkä vähentävät kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Poikittaisoja, 
johon pääojan vedet johtuvat, hidastaa osaltaan veden virtausta ja 
lisää kiintoaineen laskeutumista. Tätä poikittaisojaa, johon tulee 
muitakin ojia, tulee syventää ja hieman levittää lietetaskuksi, jolla 
voidaan vähentää ravinteiden ja kiinto-aineiden kulkeutumista 
Rietaojaan. Tasku tulee tyhjentää sen täyttyessä eli arviolta noin 5 
vuoden välein. Pääjärveen ojituksen seurauksena valuvien 
ravinteiden ja kiintoaineiden vaikutusta voidaan vähentää myös 
siten, että maanomistaja tyhjentää (tai osallistuu tyhjennykseen) 
laskeutusaltaan, joka on peltoalueen alapuolella Rietaojassa. Jos 
viljelijä suunnittelee ojittavansa länsipuolista peltokiinteistöä, tulee 
hänen suunnitella etukäteen toimet vesiensuojelullisten tekijöiden 
huomioimiseksi. Tämä tarkoittaa lietetaskuja ojien päihin ja näiden 
tyhjentämistä viiden vuoden välein. 
 
Perkauksen aiheuttama haitta yleiseen viihtyisyyteen tai 
kulttuuriarvoihin on arvioni mukaan hetkellinen ja siten vähäinen, 



 

 

koska maisemassa arpi korjautuu varsin nopeasti kasvillisuuden 
peittäessä ojan palteet ja ruopatun maan tullessa levitettyä 
viherkesantona kasvatettavaan peltoon. Veden laadun 
heikentymisen ja ympäristön virkistyskäyttöön soveltuvuuden 
vähentymisen riski on olemassa Pääjärven pohjoisosan lahden 
osalta, mutta toisaalta ojitettu peltoalue muodostaa vain pienen osa 
Rietaojankin valuma-aluetta, joka taas on vain osa Pääjärven 
valuma-alueesta. Toteuttamalla lietetasku ja tyhjentämällä 
laskeutusallas keväällä 2011 kevättulvan jälkeen voidaan vähentää 
kuormitusvaikutusta järveen. Haittoja tulee seurata kuluvan kesän 
aikana ja tehdä tarvittaessa uudelleen arviota niiden pohjalta. 
 
Kehotan, että seuraavalla kerralla, kun maanomistajalla tai 
vuokralaisella on ojan perkausta 100 m etäisyydellä vesistöstä, 
ojituksesta esitetään vesirakennusilmoitus tai vastaava suunnitelma 
ympäristöviranomaiselle, joka voi edellyttää 
vesiensuojelurakenteiden tai toimien toteuttamista tai ohjata asian 
edelleen luvitukseen. 
 
Muistutin nitraattiasetuksen vaatimuksista ja siitä, että lähellä 
järveä tai muuta vesistöä, jollaiseksi Rietaojakin voidaan lukea, 
nitraattiasetuksen suositus 10 m leveästä suojavyöhykkeestä 
lannoitteille ja lannalle on todella paikallaan. 
 

  
Sovelletut 
oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 3 ja 4§, 85§,  
Vesilaki 19.5.1961/264 6 luku 2 § ja 1 luku 19§,  
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien 
vesiin pääsyn rajoittamisesta 9.11.2000/931 

 
 
 
 
 Heli Jutila 
 Ympäristöasiantuntija 
  


