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LOIMIJOEN VALUMA-ALUE
Kokemäenjoen yläjuoksulla 

Lounais-Hämeessä sijaitseva 

Loimijoen alue on vähäjärvinen ja 

alueen järvet ovat enimmäkseen 

reheviä, suhteellisen matalia ja 

savisameita.

Tammelan ylänköalueen 

tummavetiset järvet vedet 

purkautuvat Jänhijoen kautta 

Loimijoen pääuomaan. 

Tammelan Pyhäjärvestä alkaa 

Loimijoen pääuoma, johon liittyy 

useita pienempiä sivuhaaroja 

tasaisilta viljelysalueilta. 

Loimijoen vesi on savisameaa ja 

ravinteikasta.







PELTOEROOSIOKOHTEIDEN ETSIMINEN RUSLE-MENETELMÄLLÄ 
HTTPS://WWW.ARCGIS.COM/HOME/WEBMAP/VIEWER.HTML?WEBMAP=DF6500B10D 8242A28CAC4D711C46A3AA



VESIUOMIEN EROOSIORISKIN KARTOITUS
HTTP://METSAKESKUS.MAPS.ARCGIS.COM/APPS/WEBAPPVIEWER/INDEX.HTML? ID=BEED0766B5884F31AA76F06B3225EC95

Aineistossa on esitetty 

uomat, joissa veden 

laskennallinen 

virtausnopeus

ylittää maalajin 

rajanopeuden. => 

uomaeroosio.





SEUDULLA ON AKTIIVISTA VESIENSUOJELUTOIMINTAA

Lounais-Hämeen järvirikkaus on keskittynyt 
Tammelaan. 

Kunnassa on noin 150 järveä ja lampea –
kaikki ainutlaatuisia ainakin niiden äärellä 
asuville

Tammelassa toimii 15 vesiensuojeluyhdistystä

•Heinijärven Suojelu ry

•Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry

•Liesjärven suojelu ry

•Määrlammin Suojelu ry

•Pehkijärviyhdistys ry

•Peräjoen suojelijat 

•Pääjärven suojelu ry

•Ruostejärven Suojeluyhdistys ry

•Somero-Tammela Valkjärven suojeluyhdistys
ry

•Särkijärven suojeluyhdistys ry

•Tammelan Oksjärven suojeluyhdistys ry

•Tammelan Pyhäjärven-Kuivajärven 
Suojeluyhdistys ry

•Tanilanlammen Suojelu ry

•Uljas- ja Rautijärven suojeluyhdistys ry

•Valkealammin Suojeluyhdistys ry



JÄRVIHANKKEET TAMMELAN KUNNASSA

Toimenpiteitä 46 järvellä

Hankkeiden kustannukset ja rahoitus 

•Rahaa käytetty kaikissa hankkeissa yhteensä 1.667.700 € 

•Tammelan kunnan osuus 482.200 € 

•Muu paikallisen rahoituksen ja talkootöiden osuus 119.800 € 

•EAKR- ja kansallinen rahoitus 1.042.200€ 



Pyhäjärven ja Kuivajärven välisen vesiväyläyhteyden avaaminen venesillan 
kohdalla kokonaisrahoitus 165 000 euroa

Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus ja vedenkorkeuden noston suunnittelu 
150 000 €

Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden ja virkistyskäyttömahdollisuuksien 
parantaminen 

Kaukjärvi kirkkaammaksi ja Mustialanlammille happea 

Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus-hanke 



MUITA VESIENHOITOTOIMENPITEITÄ

Laskeutusaltaita, kosteikkoja

Koekalastusta, pohjaeläintutkimusta

Vesinäytteiden analysointia

Eroosiosuoja, pohjapato

Vedenkorkeusasteikkoja, laserkeilauksia

ruoppausta

Fosforisaostaja

Hapetuslaitteen hankinta ja toisen huolto







Mittausajankohdalla on merkitystä

Virtaamaan vaikuttaa sateen 

lisäksi se, kuinka vesi imeytyy tai 

valuu

Kasvuston merkitys on myös suuri

Kuvassa Mustialan Riuskanojan 

(valuma-alue 6,6 km2) virtaama on 

yli puoli kuutiota sekunnissa.

Tällä virtauksella Mustialan 

kosteikko täyttyi kahdessa tunnissa.

Vasemmalla rannalla on 

jatkuvatoiminen veden laadun 

mittausasema 



MUSTIALANLAMMIN JA KAUKJÄRVEN SYVÄNTEITÄ 
HAPETETAAN

• Kuvassa 

Mustialanlammin

hapettimen huolto

• 4 kW sähkömoottori 

pumppaa vettä 

24/7

• Pohjasedimentin 

runsas orgaaninen 

aines kuluttaa 

hapen syvänteiden 

pohjista



HAPPIKATO KOETTELEE SYVÄNTEITÄ



RAVINTOVERKKOA ON SELVITETTY – JA HOIDETTU
KUVAN OTUKSET OVAT SULKASÄÄSKEN TOUKKA JA KOTELO. 
YLEMPI TOUKKA ON 7-9 MM PITUINEN

Syyskuussa 2007  oli 

Kaukjärven syvänteen 

kohdalla 16 000 

toukkaa/m2.

Sulkasääsken toukat ovat 

selkärangattomia petoja, 

jotka runsaana 

esiintyessään ne 

aiheuttavat kovan 

laidunnuspaineen 

eläinplanktonille. 

Seurauksena 

kasviplankton pääsee 

lisääntymään.


