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1 Johdanto 
 
Purot ovat keskeisiä elinympäristöjä monille eliölajeille, ja ihmistoiminnalla voi olla huomattava haitallinen 
vaikutus puroista riippuville eliölajeille. Noin 17 % ensisijaisesti vesissä elävistä Suomen uhanalaisista 
lajeista elää pääasiassa puroissa (Rassi ym. 2010), eli purot ovat näiden lajien pääelinympäristö. Etelä-
Pohjanmaalla maankäyttö etenkin maa- ja metsätaloudessa on laajalti varsin intensiivistä, mikä vaikuttaa 
suuresti purojen tilaan ja heikentää monien uhanalaisten eliöiden elinmahdollisuuksia alueella. Eliölajien 
elinympäristönä olemisen lisäksi puroilla on usein myös kalataloudellista, maisemallista ja 
virkistyskäytöllistä arvoa.  
 
Kurikan Kyttäluoman eli Kariluoman tila on merkittävästi heikentynyt valuma-alueen maankäytön, etenkin 
maa- ja metsätalouden vuoksi, minkä vuoksi puron kunnostustarve on suuri. Puro on sitä turmelleista 
tekijöistä huolimatta säilynyt luontoarvoiltaan arvokkaana pienvetenä etenkin sen vuoksi, että siinä on 
edelleen luonnonvarainen purotaimenkanta, mikä on harvinaista Etelä-Pohjanmaalla. Taimenen 
elinolosuhteita purossa heikentää huomattavasti elinympäristössä tapahtuneet muutokset, etenkin pohjan 
hiekottuminen, virtaaman äärevöityminen ja veden laadun heikkeneminen. Kyttäluoman valuma-alueen 
maaperä on suurelta osin herkästi erodoituvaa hiekkaa, joten ojitusten ja uomien rantapuuston hakkuiden 
seurauksena puroon on kulkeutunut hiekkaa, joka on täyttänyt eliöiden, kuten taimenen, suojapaikkoja. 
Virtaaman äärevöityminen on seurausta valuma-alueen ojituksista ja veden laadun heikkeneminen lähinnä 
maa- ja metsätaloudesta ja haja-asutuksen jätevesistä.  
 
Kyttäluoman ja siihen laskevan Lehtiluoman tilaa ja kunnostustarvetta selvitettiin vuosina 2012–2013 
maastokartoituksilla, jotka ovat osa Merenkurkun pienvesien elinvoimaisuuden puolesta -hanketta eli 
FLISIK-hanketta (ruotsiksi För LIvskraftiga Småvatten I Kvarkenregionen). FLISIK on Suomen ja Ruotsin 
välinen Merenkurkun alueella toimiva yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on levittää metsäympäristöön 
liittyvää vesitietoa ja -taitoa toiminnalla mallivesistöissä. Hankkeen pitemmän aikavälin ensisijainen 
tarkoitus on parantaa Merenkurkun alueen kaikkien pienvesien elinvoimaa ja tilaa. Hanke on Botnia 
Atlantica -ohjelman Interreg-hanke, joka jatkuu 31.5.2014 asti. Hankkeen toteutuksesta vastaa Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankepartnereita Suomessa ovat Metsähallitus, 
Rannikon metsäkeskus ja Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö. Ruotsalaisia 
yhteistyökumppaneita ovat Länsstyrelsen i Västerbotten ja Skogsstyrelsen.  
 
Maastokartoitusten perusteella laadittiin purokunnostusmallikohteiden kunnostussuunnitelmat. 
Mallikohteiden kunnostuksella voidaan merkittävästi parantaa Kyttäluoman tilaa, etenkin taimenkannan 
elinolosuhteita, ja ne toimivat esimerkkeinä alueella mahdollisesti myöhemmin tehtävälle 
kunnostustoiminnalle. 
 

2 Alueen kuvaus 
 

2.1 Sijainti 
 
Kyttäluoma ja siihen laskeva Lehtiluoma sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan maakunnassa Kurikan kaupungin ja 
pääosin Miedon kylän alueella (kuva 1). Aivan Kyttäluoman yläjuoksulla uoma sijaitsee Kurikan ja Koiviston 
kylien alueella. Kyttäluoman keskijuoksulla puron yli kulkevan Piirrontien alapuolinen Kyttäluoma on 
Kurikan kunnan yhteistä vesialuetta, jonka on vuokrannut Kurikan kalastusseura. Piirrontien yläpuolista 
Kyttäluoman pääuomaa ja Lehtiluomaa ei sen sijaan ole erotettu niitä ympäröivistä rantakiinteistöistä. 
Kyttäluoma sijaitsee Kyrönjoen valuma-alueen (nro 42) yläosalla.  
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Kuva 1. Kyttäluoman valuma-alueen sijainti.  
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2.2 Puron yleiskuvaus 
 
Kyttäluoma saa alkunsa Matkussaarta ympäröiviltä suoalueilta (Niinistönneva, Lammineva ja Porrasneva) ja 
virtaa suo-, metsä- ja peltoalueiden halki Kyrönjokeen Kurikan kaupunkikeskustan lounaispuolella. Puron 
varrella on haja-asutusta Piirrontien alapuolisella osuudella. Lehtiluoma saa alkunsa Laatokannevalta ja 
laskee Kyttäluomaan Lehtimäenloukossa. Kyttäluoman kartoitetun osuuden kokonaispituus on arviolta noin 
18 km ja Lehtiluoman 1,5 km (kts. liite 1). Piirrontien alapuolisen osuuden pituus Kyttäluomassa on noin 12 
km. Kartoitetun puro-osuuden yläpää sijaitsee noin 162 m ja alapää 74 m korkeudella merenpinnasta. 
Putouskorkeutta Kyttäluoman pääuomassa on siten kaikkiaan noin 88 m (kaltevuus keskimäärin 49 cm/100 
m). Piirrontien alapuolisella osuudella Kyttäluomassa putouskorkeutta on noin 71 m (kaltevuus noin 59 
cm/100 m). Lehtiluomassa kartoitetun osuuden putouskorkeus on noin 22 m (kaltevuus noin 1,5 m/100 m).  
 
 

2.3 Valuma-alue 
 
Ekholmin (1992) mukaan Kyttäluoman valuma-alueen (Kyttäluoman-Häjyluoman va 42.099) pinta-ala on 
52,88 km2 ja järvisyys 0,15 %. Kyttäluomaan laskevista uomista selvästi suurin on puron alaosaan laskeva 
Häjyluoma, jonka lisäksi vettä puroon tulee ainoastaan valuma-alueen tiheästä ojaverkostosta, muutamasta 
pienestä purosta ja norosta sekä lähteistä. Kyttäluoman valuma-alueella on ainoastaan kaksi vähintään 
hehtaarin kokoista järveä: Tehtaanlammi (järvinumero 42.099.1.001, pinta-ala 8,3 ha) valuma-alueen 
alaosalla ja nimetön järvi valuma-alueen yläosalla Lamminnevalla (42.099.1.002, 1,3 ha). Kummallakaan 
järvellä ei ole vesistöyhteyttä Kyttäluomaan.  
 
 

2.3.1 Maankäyttö 
 
Valtaosa Kyttäluoman valuma-alueesta on havumetsää (n. 39 %) (taulukko 1). Toiseksi suurimman osan 
pinta-alasta muodostavat pellot (n. 22 %), minkä lisäksi myös harvapuustoisen alueen ja sekametsän 
osuudet valuma-alueesta ovat yli 10 %. Peltoa on lähinnä Piirrontien alapuolisella osuudella. 
Turvetuotantoa Kyttäluoman valuma-alueella on Karinevalla Piirrontien yläpuolella melko lähellä 
purouomaa.  
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Taulukko 1. Kyttäluoman valuma-alueen maankäyttö (ha ja %) CLC2006-luokituksen mukaan vuonna 2006 
(© Syke, EEA).  
 

Luokka ha % 

Väljästi rakennetut alueet 111,13 2,10 

Teollisuuden ja palveluiden alueet 36,75 0,69 

Liikennealueet 48,81 0,92 

Maa-ainesten ottoalueet 26,94 0,51 

Kesämökit 8,75 0,17 

Urheilu- ja vapaa-ajan toiminta-alueet 0,19 0,00 

Käytössä olevat pellot 1156,44 21,87 

Käytöstä poistetut pellot 17,19 0,32 

Lehtimetsät kivennäismaalla 93,06 1,76 

Lehtimetsät turvemaalla 13,19 0,25 

Havumetsät kivennäismaalla 1417,44 26,80 

Havumetsät turvemaalla 584,75 11,06 

Havumetsät kalliomaalla 42,06 0,80 

Sekametsät kivennäismaalla 421,81 7,98 

Sekametsät turvemaalla 151,38 2,86 

Sekametsät kalliomaalla 1,13 0,02 

Harvapuustoiset alueet, cc<10 % 50,06 0,95 

Harvapuustoiset alueet, cc 10-30 %, kivennäismaalla 667,00 12,61 

Harvapuustoiset alueet, cc 10-30 %, turvemaalla 188,25 3,56 

Harvapuustoiset alueet, cc 10-30 %, kalliomaalla 7,63 0,14 

Harvapuustoiset alueet, käytöstä poistuneet maatalousmaat 10,69 0,20 

Kalliomaat 3,81 0,07 

Sisämaan kosteikot vedessä 0,19 0,00 

Avosuot 197,94 3,74 

Turvetuotantoalueet 19,38 0,37 

Joet 0,19 0,00 

Järvet 12,69 0,24 

yhteensä 5288,81 100,00 

 

 
2.3.2 Kuormitus 
 
Ympäristöhallinnon VEMALA-kuormituslaskennan perusteella valtaosa Kyttäluoman fosforikuormituksesta 
tulee peltoviljelystä (taulukko 2). Kuormituksen vuosien välinen vaihtelu on ollut huomattavan suurta (kuva 
2).  
 
 
Taulukko 2. Kyttäluoman kuormitus (VEMALA).  
 

kuormituslähde kg P/a 

peltoviljely 1032 

asutus 108 

pistekuormitus ja laskeuma vesiin 2 

muu 221 

kaikki 1364 
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Kuva 2. Kyttäluoman fosforikuormitus (kg/a) vuosina 1991–2012 VEMALA-kuormituslaskennan perusteella 
(metsätalous sisältyy muiden maa-alueiden kuormitukseen ja turvetuotanto pistekuormitukseen).  
 
 

2.4 Veden laatu 
 
Kyttäluoman veden laatua on seurattu havaintopaikoilla ”Kyttäluoma Piirrontie” (KKJ-YKJ 6953982–
3253979), ”Kyttäluoma Hautatorpant.” (6951084–3258564) ja ”Häjyluoma” (6949520–3259140). Selvästi 
eniten vedenlaatuhavaintoja on Kyttäluoman alaosalta havaintopaikalta ”Häjyluoma”, joka kuvaa 
Kyttäluoman veden laatua alajuoksulla Häjyluoman laskukohdan alapuolella. Havaintopaikka ”Kyttäluoma 
Piirrontie” kuvaa Kyttäluoman veden laatua keskijuoksulla ja ”Kyttäluoma Hautatorpant.” veden laatua 
alajuoksulla ennen Häjyluoman laskukohtaa.  
 
Tutkituista vedenlaatuparametreista ongelmia saattavat vesieliöiden kannalta aiheuttaa lähinnä suurehko 
rautapitoisuus ja alhainen pH yläjuoksulla (taulukko 3). Esimerkiksi happipitoisuuden vaihtelusta ei 
kuitenkaan ole kattavaa kuvaa havaintojen vähäisyyden vuoksi. Puron happioloista on tietoa ainoastaan 
yhdeltä päivältä toukokuulta 2011.   
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Taulukko 3. Kyttäluoman keskeiset vedenlaatuhavainnot (paikka 1 Kyttäluoma Piirrontie, paikka 2 
Kyttäluoma Hautatorpant. ja paikka 3 Häjyluoma (Hertta-tietojärjestelmä)).  
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1 19.5.2011 0,06 9,3  1,4 34 730 7,5 5,6  2,2 2,9 230 

 30.10.2012 0,05   3,0 31 790 1,6 5,4   2,9 200 

2 19.5.2011 0,10 10,5  4,0 43 1100 8,0 6,4  3,2 4,4 160 

 30.10.2012 0,11   4,0 40 1300 1,6 6,3   4,9 180 

3 30.5.2007   32 15,2 86 1110  6,7 1200 12,2 5,0 200 

 20.5.2008   18 8,2 66 770 6,1 7,0 1100 9,9 5,5 130 

 11.8.2008   22 7,0 120 850 12,8 7,0 1900 9,5 6,1 200 

 25.9.2008   24 5,6 77 820 7,1 7,0 1500 11,0 5,8 180 

 28.5.2009   24 6,9 57 540 10,4 6,6 1100 4,0 4,6 140 

 1.6.2010   26 3,2 38 950 8,6 6,3 1100 2,3 4,5 200 

 17.8.2010   27 6,4 120 930 13,1 7,1 2100 6,8 6,0 150 

 18.5.2011   26 15,0 83 1300 9,6 6,5 1400 11,0 5,7 150 

 22.8.2011   29 4,8 76 870 13,1 6,8 1700 5,2 5,0 200 

 22.9.2011   48 4,7 60 3200 11,3 5,7 1600 3,7 6,5 300 

 22.5.2012   27 10,0 49 1400 10,7 6,3 1100 6,0 4,7 140 

 22.8.2012   23 7,7 96 1100 11,4 7,0 1600 7,5 7,3 175 

 12.9.2012   15 5,8 77 810 11,0 7,1 1500 5,4 7,9 150 

 
 

2.5 Kalasto 
 
Kyttäluoman kalastoa on selvitetty vuonna 2009 sähkökoekalastuksilla kaikkiaan seitsemällä näytealalla 
(Tmi Terrapolar 2009). Saalislajeina olivat taimen, kivennuoliainen, kivisimppu, hauki ja pikkunahkiainen. 
Valtaosa saalisyksilöistä oli kaikilla näytealoilla taimenia. Näytealojen taimentiheyksien minimiarviot 
vaihtelivat välillä 1,0–8,9 kpl/100 m2 ja olivat keskimäärin 4,3 kpl/100 m2. Valtaosa taimenista oli 1–2-
kesäisiä, mikä osoittaa lajin luontaisen lisääntymisen onnistuvan Kyttäluomassa, sillä puroon ei tiettävästi 
ole istutettu taimenia. Kyttäluoman alaosalla saattaa edellä mainittujen lajien lisäksi esiintyä mm. harjusta.  
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3 Kyttäluoman ja Lehtiluoman tila 
 

3.1 Aineisto ja menetelmät 
 
Kyttäluoma kartoitettiin 16.8.–24.9.2012 välisenä aikana ja Lehtiluoma 2.8.2013 kulkemalla jalkaisin puron 
vartta alavirtaan. Kartoitukset suoritti yksi henkilö. Kartoituksessa selvitettiin lähinnä purouoman hydro-
morfologista tilaa ja kunnostustarvetta. Kyttäluomalla ja Lehtiluomalla käytetty purokartoitusmenetelmä 
on pääosin kehitetty vuonna 2009 suomalais-ruotsalaisessa Rinnande vatten -hankkeessa, ja sitä on 
sittemmin käytetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan 
maakunnissa. Kyttäluomalle ja Lehtiluomalle kartoitusmenetelmää muutettiin hydrologisten tekijöiden 
osalta lisäämällä yhdeksi virtaustyyppiluokaksi sahi (virtaus pääosin seisovia aaltoja) ja selvittämällä 
akanvirtojen esiintyminen.  
 
 

3.2 Tulokset 
 

3.2.1 Purojaksot 
 
Kyttäluoma jaettiin maastossa uoman hydro-morfologisen tilan perusteella 43 yhdenmukaiseen 
purojaksoon (kuvat 3–6 ja liite 1). Purojaksojen pituudet vaihtelivat arviolta välillä 40–1500 m ja olivat 
keskimäärin 409 m. Purouoman sijainti maastossa ei paikoin kuitenkaan täysin vastannut uoman kulkua 
peruskartalla, josta pituusmittaukset tehtiin: eräiden purojaksojen tiheä meanderointi eli mutkittelu ei 
näkynyt lainkaan kartalla (mitattu pituus aliarvio) ja eräillä osuuksilla uoma kulki muuten eri paikassa kuin 
kartalla (mitattu pituus epätarkka).   
 
Lehtiluoma jaettiin vastaavasti kolmeen yhdenmukaiseen purojaksoon (kuvat 3–6 ja liite 1). Lehtiluoman 
purojaksojen pituudet vaihtelivat välillä 350–710 m ja olivat keskimäärin 490 m.  
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Kuva 3. Kyttäluoman purojaksojen 1–9 rajat.  
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Kuva 4. Kyttäluoman purojaksojen 10–24 rajat.  
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Kuva 5. Kyttäluoman purojaksojen 25–36 rajat.  
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Kuva 6. Kyttäluoman purojaksojen 37–43 rajat.  
 
 

3.2.2 Uomaan kohdistuneet toimenpiteet 
 

3.2.2.1 Perkaukset 
 
Valtaosa Kyttäluoman yläosasta on ruopattu, ja myös alempana esiintyy paikoin ruopattua uomaa (taulukko 
4, kuva 7). Purojaksolla 8 on kuitenkin noin 10 m pitkä osuus, jota ei ilmeisesti ole kaivettu (kuva 8). Paikalla 
on luultavasti aiemmin ollut syvempi suvanto. Perkaamatonta purouomaa esiintyy runsaasti 
Viistorpanloukosta alavirtaan Kyttäluoman keski- ja alaosalla (kuva 9). Lievästi perattua uomaa esiintyy 
paikoin jaksoilla 39 ja 42 (kuva 10). Lehtiluoma on kokonaisuudessaan ruopattu (kuva 11). 
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Taulukko 4. Kyttäluoman ja Lehtiluoman purojaksoihin kohdistuneet toimenpiteet (perkaukset: 
perkaamaton=ei merkkejä uoman pohjamateriaalin poistosta, perattu=pohjan pinta-ainesta poistettu, 
mutta uoman mittasuhteet ja sijainti säilyneet jokseenkin ennallaan, ruopattu=uomaa laajennettu 
kaivamalla tai oikaistu).  
 

Puro jakso perkaukset säännöstely luonnontaloudelliset kunnostukset 

Kyttäluoma 1 ruopattu ei lainkaan  

 2 ruopattu ei lainkaan  

 3 ruopattu ei lainkaan  

 4 ruopattu ei lainkaan  

 5 ruopattu ei lainkaan  

 6 ruopattu ei lainkaan  

 7 ruopattu ei lainkaan  

 8 ruopattu (n. 10 m perkaamatonta 
(3253770–6955599)) 

ei lainkaan  

 9 ruopattu ei lainkaan  

 10 ruopattu ei lainkaan  

 11 ruopattu ei lainkaan  

 12 ruopattu ei lainkaan  

 13 ruopattu ei lainkaan  

 14 ruopattu ei lainkaan kivetty hieman 

 15 perkaamaton (sillan alap.)- 
ruopattu (sillan yläp.) 

ei lainkaan kivetty hieman 

 16 perkaamaton osa  

 17 ruopattu koko jakso  

 18 perkaamaton koko jakso  

 19 perkaamaton ei lainkaan  

 20 ruopattu ei lainkaan  

 21 perkaamaton ei lainkaan  

 22 perkaamaton ei lainkaan  

 23 perkaamaton osa kalatie alapäässä 

 24 perkaamaton ei lainkaan  

 25 perkaamaton ei lainkaan lisätty hieman puuainesta 

 26 ruopattu ei lainkaan  

 27 perkaamaton ei lainkaan  

 28 perkaamaton ei lainkaan  

 29 perkaamaton ei lainkaan  

 30 perkaamaton?(alku)-ruopattu ei lainkaan kivetty hieman 

 31 ruopattu ei lainkaan  

 32 ruopattu ei lainkaan  

 33 perkaamaton ei lainkaan  

 34 perkaamaton ei lainkaan  

 35 ruopattu ei lainkaan  

 36 perkaamaton ei lainkaan  

 37 perkaamaton ei lainkaan  

 38 perkaamaton ei lainkaan  

 39 perkaamaton-perattu ei lainkaan  

 40 perkaamaton ei lainkaan  

 41 perkaamaton ei lainkaan  

 42 perkaamaton-perattu (alku) ei lainkaan  

 43 perkaamaton ei lainkaan  

Lehtiluoma 1 ruopattu ei lainkaan  

 2 ruopattu ei lainkaan  

 3 ruopattu ei lainkaan  
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Kuva 7. Ruopattua uomaa jaksolla 30 (M. Sivil).  

 
Kuva 8. Lyhyt perkaamaton hidasvirtainen osuus 
jaksolla 8 (M. Sivil).  

 

 
Kuva 9. Perkaamatonta koskea jaksolla 24 (M. Sivil).  
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Kuva 10. Perattua uomaa jaksolla 42 (M. Sivil).  
 
 

Kuva 11. Lehtiluoman ruopattua uomaa jaksolla 3 
(M. Sivil).  

 

3.2.2.2 Säännöstely 
 
Valtaosaa Kyttäluomasta ei säännöstellä lainkaan. Kyttäluoman keskijuoksulla on kuitenkin kaksi osuutta, 
joita voidaan säännöstellä lievästi (taulukko 4). Käytännössä puron vedenpintaa ei näillä padoilla 
kuitenkaan ilmeisesti säännöstellä aktiivisesti. Purojakso 16 on alaosaltaan ja jaksot 17–18 täysin 
Viistorpanloukossa sijaitsevan padon säännöstelyn vaikutusalueella (kuva 11). Viistorpanloukon padolla on 
mahdollista säätää yläpuolisen osuuden alaosan vedenkorkeutta noin 0,5 metrillä. Lehtimäenloukossa 
purojakso 23 on alaosaltaan kahden padon säännöstelyn vaikutusalueella. Lehtiluomaa ei säännöstellä 
lainkaan.  
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Kuva 12. Säännöstelypato jakson 18 alapäässä (M. Sivil).  
 
 

3.2.2.3 Luonnontaloudelliset kunnostukset 
 
Kyttäluomalla oli kartoituksen aikana havaittavissa merkkejä luonnontaloudellisista kunnostuksista. Puron 
tilaa on pyritty parantamaan uomaa lievästi kiveämällä purojaksoilla 14, 15 ja 30, rakentamalla kalatie 
jakson 23 alapäähän ja lisäämällä puuainesta jaksolla 25 (taulukko 4, kuvat 12–14). Jakson 23 kalatie ei 
luultavasti ole kovin toimiva. Lehtiluomalla ei ole tehty luonnontaloudellisia kunnostuksia.  
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Kuva 13. Lievästi kivettyä uomaa jaksolla 14 (M. 
Sivil).  

 
Kuva 14. Uomaan lisättyä puuainesta jaksolla 25 
(M. Sivil).  

 
 

 
Kuva 15. Kalatie jaksolla 23 (M. Sivil).  
 
 

3.2.3 Uoman hydrologia 
 

3.2.3.1 Vesileveys 
 
Kyttäluoman vesipinnan keski- ja minimileveys kasvavat melko tasaisesti alajuoksulle päin, eikä niissä 
esiintyvä purojaksojen välinen vaihtelu ole kovin suurta (kuvat 15–17). Maksimileveydessä on sen sijaan 
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suurta purojaksojen välistä vaihtelua etenkin keski- ja alajuoksulla. Kartoitetun osuuden yläosalla 
purojaksoilla 1–3 uoma on ojamainen. Purouoma levenee hieman jaksolla 4 toisen virtaamaltaan 
jokseenkin yhtä suuren puron laskiessa siihen. Leveimmillään Kyttäluoma on noin 11 m leveä. Lehtiluoman 
purojaksojen vesileveydet olivat samalla tasolla kuin Kyttäluoman ylimpien jaksojen vesileveydet (kuva ).  
 
 

 
Kuva 16. Kyttäluoman ja Lehtiluoman purojaksojen minimi-, keski- ja maksimivesileveydet (m).  
 
 
 

 
Kuva 17. Kyttäluoman kapeaa purouomaa jaksolla 
7 (M. Sivil).  

 
Kuva 18. Lehtiluoman kapeaa purouomaa jaksolla 
1 (M. Sivil).  
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Kuva 19. Leveää purouomaa jaksolla 38 (M. Sivil).  

 

3.2.3.2 Vesisyvyys 
 
Kyttäluoman vesisyvyys on varsin pieni etenkin yläjuoksulla (kuvat 18–20). Keskisyvyys on pääosin 10–30 
cm keskijuoksulle saakka, ja vasta purojaksolla 12 tulee vähintään metrin syvyistä vettä. Keskijuoksulta 
alavirtaan keskisyvyys kasvaa noin puoleen metriin puron alaosalle tultaessa. Keskijuoksulla purojaksoilla 17 
ja 18 keski- ja minimivesisyvyys ovat selvästi suuremmat kuin muilla ylä- ja keskijuoksun jaksoilla. Puron 
maksimisyvyys on yläjuoksulla pääosin 0,5 m, keskijuoksulla 0,5–1,0 m ja alajuoksulla 0,5–1,5 m. Koko 
puron maksimisyvyys on noin 2 m. Lehtiluoman minimivesisyvyys oli kaikilla jaksoilla noin 0,05 m, 
keskivesisyvyys 0,1 m ja maksimivesisyvyys 0,3 m. 
 
 

 
Kuva 20. Kyttäluoman ja Lehtiluoman purojaksojen minimi-, keski- ja maksimivesisyvyydet (m).  
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Kuva 21. Matalaa uomaa jaksolla 19 (M. Sivil).  
 

 
Kuva 22. Syvää uomaa jaksolla 43 (M. Sivil).  

 

3.2.3.3 Virtaustyypit 
 
Valtaosa Kyttäluomasta on tasaista hidasta virtaa (kuvat 21–26). Seuraavaksi yleisintä virtaustyyppiä nivaa 
(pyörteinen virtaus) esiintyy eniten yläjuoksulla, lähes seisovaa virtaa ja sahia (seisovat aallot) paikoin keski- 
ja yläjuoksulla ja koskia (murtuvat aallot) keski- ja alajuoksulla. Kosken osuus on selvästi suurin purojaksoilla 
24 ja 37.  
 
Lehtiluoma on pääosin tasaista hidasta virtaa ja nivaa (kuva 29). Tasaisen hitaan virran osuus jaksoilla 1 ja 2 
on noin 40 % ja jaksolla 3 80 %. Nivan osuus jaksolla 1 on 60 %, jaksolla 2 40 % ja jaksolla 3 20 %.  Lisäksi 
esiintyy hieman sahia jaksolla 2 (20 % jakson pituudesta).  
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Kuva 23. Eri virtaustyyppien osuudet Kyttäluoman purojaksoilla (% jakson pituudesta).  
 
 

 
Kuva 24. Lähes seisovaa virtaa jaksolla 18 (M. Sivil). 
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Kuva 25. Tasaisen hidasta virtaa jaksolla 25 (M. 
Sivil).  

 
Kuva 26. Nivaa jaksolla 32 (M. Sivil).  

 
 

 
Kuva 27. Sahia jaksolla 7 (M. Sivil). 
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Kuva 28. Koskea jaksolla 37 (M. Sivil).  
 

 
Kuva 29. Tasaista hidasta virtaa Lehtiluomassa 
jaksolla 2 (M. Sivil).  

 
 

3.2.3.4 Akanvirrat 
 
Kyttäluomassa havaittiin kaikkiaan 168 akanvirtaa (kuvat 27 ja 28). Akanvirtoja esiintyy ainoastaan 
purojaksolta 19 alavirtaan. Eniten akanvirtoja on purojaksolla 25. Lehtiluomassa akanvirtoja ei havaittu 
lainkaan.  
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Kuva 30. Akanvirtojen lukumäärät Kyttäluoman purojaksoilla (kpl).  
 
 
 

 
Kuva 31. Akanvirta jaksolla 25 (M. Sivil).  
 
 

3.2.4 Uoman morfologia 
 

3.2.4.1 Uoman mutkaisuus 
 
Kyttäluoma on pääosin lievästi mutkitteleva (taulukko 5 ja kuvat 29–31). Voimakkaasti mutkittelevaa eli 
meanderoivaa uomaa esiintyy eniten keskijuoksulla ja vähäisemmissä määrin alajuoksulla. Suoraa uomaa 
esiintyy eniten yläjuoksulla. Lehtiluoman jaksot 1 ja 2 ovat mutkittelevia ja jakso 3 suora.  
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Taulukko 5. Kyttäluoman ja Lehtiluoman purojaksojen morfologisia ominaisuuksia.  
 

Puro jakso mutkaisuus pohjan rakenne uomassa olevat puut 
(Ø > 10 cm, pit. > 1 m) 

Kyttäluoma 1 suora homogeeninen vähän 

 2 mutkitteleva homogeeninen vähän 

 3 mutkitteleva homogeeninen vähän 

 4 mutkitteleva homogeeninen vähän 

 5 mutkitteleva keskimääräisen vaihteleva vähän 

 6 mutkitteleva homogeeninen vähän 

 7 suora keskimääräisen vaihteleva-homogeeninen vähän 

 8 suora-mutkitteleva keskimääräisen vaihteleva kohtalaisesti 

 9 suora-mutkitteleva homogeeninen vähän 

 10 suora homogeeninen vähän 

 11 suora homogeeninen vähän 

 12 suora homogeeninen vähän 

 13 suora-mutkitteleva homogeeninen ei lainkaan 

 14 suora keskimääräisen vaihteleva vähän 

 15 mutkitteleva-meanderoiva keskimääräisen vaihteleva vähän 

 16 meanderoiva homogeeninen kohtalaisesti 

 17 suora homogeeninen vähän 

 18 mutkitteleva homogeeninen vähän 

 19 meanderoiva homogeeninen kohtalaisesti 

 20 suora homogeeninen ei lainkaan 

 21 meanderoiva homogeeninen vähän 

 22 meanderoiva keskimääräisen vaihteleva vähän 

 23 mutkitteleva keskimääräisen vaihteleva vähän 

 24 mutkitteleva heterogeeninen vähän 

 25 meanderoiva homogeeninen kohtalaisesti-
runsaasti 

 26 suora homogeeninen vähän 

 27 meanderoiva homogeeninen kohtalaisesti 

 28 meanderoiva homogeeninen vähän 

 29 mutkitteleva keskimääräisen vaihteleva vähän 

 30 suora-mutkitteleva homogeeninen ei lainkaan-vähän 

 31 mutkitteleva homogeeninen ei lainkaan 

 32 mutkitteleva keskimääräisen vaihteleva vähän 

 33 meanderoiva homogeeninen kohtalaisesti-
runsaasti 

 34 mutkitteleva keskimääräisen vaihteleva vähän 

 35 suora homogeeninen vähän 

 36 meanderoiva homogeeninen kohtalaisesti 

 37 mutkitteleva heterogeeninen vähän 

 38 mutkitteleva homogeeninen kohtalaisesti 

 39 mutkitteleva heterogeeninen-keskimääräisen vaihteleva vähän 

 40 meanderoiva homogeeninen vähän 

 41 mutkitteleva homogeeninen vähän 

 42 mutkitteleva keskimääräisen vaihteleva vähän 

 43 mutkitteleva keskimääräisen vaihteleva vähän 

Lehtiluoma 1 mutkitteleva keskimääräisen vaihteleva-homogeeninen vähän 

 2 mutkitteleva keskimääräisen vaihteleva vähän 

 3 suora homogeeninen kohtalaisesti 
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Kuva 32. Suoraa uomaa jaksolla 35 (M. Sivil).  
 

 
Kuva 33. Mutkittelevaa uomaa jaksolla 34 (M. 
Sivil).  

 
 

 
Kuva 34. Meanderoivaa uomaa jaksolla 27 (M. Sivil).  
 
 

3.2.4.2 Pohjan rakenne 
 
Pohjan rakenne Kyttäluoman ylä- ja keskijuoksulla on pääosin homogeeninen, eli sen rakenteellinen 
monimuotoisuus on vähäinen (taulukko 5 ja kuvat 32–34). Heterogeenista eli rakenteellisesti 
monimuotoista pohjaa esiintyy ainoastaan kolmella purojaksolla keski- ja alajuoksulla (purojaksot 24, 37 ja 
39 osin). Keskimääräisen vaihtelevaa pohjaa esiintyy paikoin purojaksolta 5 alkaen. Lehtiluoman pohjan 
rakenne vaihtelee homogeenisesta keskimääräisen vaihtelevaan.  
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Kuva 35. Homogeeninen pohjan rakenne jaksolla 
8 (M. Sivil).  
 

 
Kuva 36. Keskimääräisen vaihteleva pohjan 
rakenne jaksolla 22 (M. Sivil).  
 

 

 
Kuva 37. Heterogeeninen pohjan rakenne jaksolla 24 (M. Sivil).  
 
 

3.2.4.3 Uomassa olevat puut 
 
Kyttäluoman purouomassa on yleensä ainoastaan vähän vähintään 10 cm paksuja ja metrin pituisia puita 
(taulukko 5 ja kuva 35). Ainoastaan purojaksoilla 25 ja 33 puita on paikoin runsaasti. Kohtalaisesti puita 
esiintyy kuitenkin kuudella jaksolla. Purojaksoilla 13, 20 ja 31 sekä jaksolla 30 sen yläosaa lukuun ottamatta 
puita ei ole lainkaan. Lehtiluomassa puita on jaksoilla 1 ja 2 vähän, jaksolla 3 kohtalaisesti.  
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Kuva 38. Uomaa, jossa runsaasti puuainesta jaksolla 33 (M. Sivil).  
 
 

3.2.4.4 Pohjan laatu 
 
Kyttäluomalla vallitsevia pohja-aineksia ovat hiekka ja sora (taulukko 6 ja kuvat 36–42). Etenkin hiekkaa on 
runsaasti. Se peittää useilla purojaksoilla yli puolet pohjan pinta-alasta, ja ainoastaan kahdella jaksolla 
hiekan osuus on alle 5 %. Soraa on yleensä 5–50 % pohjasta. Puron alaosalla jaksoilla 38–43 ja paikoin ylä- 
ja keskijuoksulla sorapohjaa on hyvin vähän. Kivikko- ja lohkarepohjan osuus pohjasta vaihtelee 
huomattavasti. Ylä- ja keskijuoksulla on purojaksoja, joilla ei ole lainkaan kivikko- eikä lohkarepohjaa. 
Purojaksoilla 37 ja 39 lohkarepohjan osuus on yli 50 %. Kalliopohjaa esiintyy vähäisissä määrin ainoastaan 
jaksolla 24. Savi- tai silttipohjaa esiintyy keski- ja alajuoksulla pääsääntöisesti enemmän kuin yläjuoksulla. 
Savea esiintyy pinta-aineksena ainoastaan aivan puron alaosalla jaksoilla 40–43, joten jaksolle 39 saakka 
pohjanlaatuluokalla ”savi ja siltti” tarkoitetaan käytännössä silttiä. Hienojakoista detritusta esiintyy yleensä 
melko vähän. Purojaksolla 12 sitä on kuitenkin yli 50 % pohjasta, sillä jakson pohja on pääosin turvetta. 
Karkea detritus muodostaa joko alle 5 tai 5–50 % purojaksojen pohjan pinta-alasta. Pohjan liettyminen on 
ollut pääosin melko vähäistä.  
 
Lehtiluomassa jaksoilla 1 ja 2 vallitsevina pohja-aineksina ovat kivi, sora ja hiekka, jaksolla 2 lisäksi karkea 
detritus. Jaksolla 3 hiekka peittää yli puolet pohjan pinta-alasta ja kiviä on vähän. Jaksolla 3 esiintyy hiekan 
lisäksi lähinnä soraa, silttiä ja karkeaa detritusta. Savipohjaa Lehtiluomassa ei esiinny lainkaan. Pohjan 
liettyminen Lehtiluomassa on ollut vähäistä.  
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Taulukko 6. Kyttäluoman ja Lehtiluoman purojaksojen pohjan laatu ja liettyminen (% pinta-alasta).  
 

Puro jakso kallio lohkareet 
(200–2000 
mm) 

kivikko 
(20–200 
mm) 

sora 
(2–20 
mm) 

hiekka 
(0,2–2 
mm) 

savi ja 
siltti 
(0–0,2 
mm) 

hieno- 
jakoinen 
detritus 

karkea 
detritus 

pohjan 
liettyminen 

Kyttäluoma 1 0 <5 <5 <5 >50 5-50 5-50 5-50 5-50 

 2 0 <5 5-50 5-50 >50 5-50 5-50 5-50 5-50 

 3 0 <5 <5 5-50 >50 5-50 <5 <5 <5 

 4 0 0 0 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 

 5 0 <5 5-50 5-50 5-50 <5 <5 <5 0 

 6 0 0 0 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 

 7 0 <5 5-50  5-50  5-50 <5 <5 <5 <5 

 8 0 <5 <5 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 

 9 0 0 0 5-50 >50 5-50 <5 <5 <5 

 10 0 0 0 <5 >50 <5 <5 5-50 <5 

 11 0 0 0 5-50 >50 <5 <5 <5 <5 

 12 0 0 0 0 <5 <5 >50 5-50 <5 

 13 0 <5 <5 <5 >50 <5 5-50 5-50 <5 

 14 0 5-50 5-50 5-50 5-50 <5 <5 <5 0 

 15 0 5-50 5-50 5-50 5-50 <5 <5 <5 0 

 16 0 <5 <5 <5 >50 <5 5-50 5-50 <5 

 17 0 0 0 0 >50 <5 5-50 5-50 <5 

 18 0 <5 0 0 >50 <5 5-50 5-50 <5 

 19 0 <5 <5 5-50 >50 <5 <5 5-50 <5 

 20 0 0 0 <5 >50 5-50 <5 <5 <5 

 21 0 0 0 5-50 >50 5-50 <5 5-50 5-50 

 22 0 5-50 5-50 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 

 23 0 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 <5 5-50 

 24 <5 5-50 5-50 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 

 25 0 <5 <5 5-50 >50 <5 <5 5-50 <5 

 26 0 <5 <5 5-50 >50 5-50 <5 <5 <5 

 27 0 <5 <5 5-50 >50 5-50 <5 5-50 <5 

 28 0 <5 <5 5-50 >50 5-50 5-50 5-50 5-50 

 29 0 5-50 5-50 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 

 30 0 <5 <5 <5 >50 5-50 <5 <5 <5 

 31 0 5-50 5-50 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 

 32 0 5-50 5-50 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 

 33 0 <5 <5 5-50 >50 5-50 <5 5-50 <5 

 34 0 5-50 5-50 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 

 35 0 <5 5-50 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 

 36 0 <5 <5 5-50 >50 5-50 <5 5-50 <5 

 37 0 >50 5-50 5-50 <5 <5 <5 <5 <5 

 38 0 <5 <5 <5 >50 <5 <5 5-50 <5 

 39 0 >50 5-50 <5 5-50 <5 <5 <5 <5 

 40 0 <5 <5 <5 >50 5-50 <5 <5 <5 

 41 0 <5 <5 0 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 

 42 0 5-50 5-50 <5 5-50 5-50 <5 <5 <5 

 43 0 5-50 <5 <5 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50 

Lehtiluoma 1 0 <5 5-50 5-50 5-50 <5 0 <5 <5 

 2 0 <5 5-50 5-50 5-50 <5 0 5-50 <5 

 3 0 <5 <5 5-50 >50 5-50 <5 5-50 <5 
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Kuva 39. Kalliopohjaista uomaa jaksolla 24 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 40. Lohkarepohjaista uomaa jaksolla 42 (M. Sivil). 
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Kuva 41. Kivipohjaista uomaa jaksolla 5 (M. Sivil). 
  

 
Kuva 42. Sorapohjaista uomaa jaksolla 4 (M. Sivil).  

 

 
Kuva 43. Hiekkapohjaista uomaa jaksolla 9 (M. 
Sivil).  

 
Kuva 44. Kivi-, sora- ja hiekkapohjaa Lehtiluoman 
jaksolla 2 (M. Sivil).  
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Kuva 45. Turvepohjaista (hienoa detritusta) uomaa jaksolla 12 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 46. Karkeaa detritusta jaksolla 8 (M. Sivil).  
 
 

3.2.4.6 Vesieliöiden vaellusesteet 
 
Kyttäluomalla on kaikkiaan kuusi vesieliöiden vapaata liikkumista rajoittavaa estettä (taulukko 7 ja kuvat 
43–48). Neljä niistä on ihmisen rakentama pato ja yksi siltarumpu sekä yksi luonnon putous. Ylimmällä 
nousuesteellä ei juuri ole merkitystä sen sijaitessa taimenen esiintymisalueen yläpuolisella osuudella. 
Yksikään nousueste ei ole totaalinen, sillä riittävän suuren virtaaman aikana ainakin taimenet pääsevät 
ilmeisesti niiden ohi ylävirtaan.  
 
Lehtiluomassa on kaikkiaan kolme vesieliöiden vaellusestettä. Jaksolla 1 sijaitsevilla siltarummulla ja 
kivisellä pohjakynnyksellä ei kuitenkaan juuri ole merkitystä niiden sijaitessa taimenen esiintymisalueen 
yläpuolella (kuva 53). Lehtiluoman alaosalla jaksolla 3 sijaitseva siltarumpu sen sijaan luultavasti estää 
taimenten nousun ylävirtaan alhaisen virtaaman aikana (kuva 54).  
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Taulukko 7. Kyttäluoman ja Lehtiluoman vaellusesteet.  
 

Puro jakso KKJ-YKJ - 
koordinaatit 

tyyppi putous- 
korkeus (m) 

lisätietoja 

Kyttäluoma 2 3253565–6957488 siltarumpu 0,5 Betonirumpu liian korkealla. 

 18 3254295–6953653 pato 0,8 Betonia, settilaudat. 

 23 3254299–6952947 pato 0,5 Betonia ja puuta. 

 23 3254358–6952854 pato 0,3 Betonia, puuta ja muovia. Padossa 
kalatie, joka ei toimi luultavasti hyvin. 
Taimenet pääsevät kuitenkin ilmeisesti 
hyppäämällä padon ohi riittävän 
virtaaman aikana. 

 24 3254598–6952752 putous 0,3 (1,0) Luonnollinen, ei este suuren virtaaman 
aikana. Jyrkin kohta putouksen niskalla, 
jossa putous n. 30 cm. Kaikkiaan n. 1,0 
m putous n. 10 m matkalla. 

 28 3255575–6951459 pato 0,8 Kiveä. Suuren virtaaman aikana 
taimenet luultavasti pääsevät yli. 

Lehtiluoma 1 3254938–6953629 siltarumpu 0,2 Este alivirtaamalla. 

 1 3254944–6953480 pato 0,1 Kiveä. Este alivirtaamalla. 

 3 3255156–6952464 siltarumpu 0,1 Este alivirtaamalla. 

 
 
 

 
Kuva 47. Betoninen siltarumpu Kyttäluomassa jakson 2 alapäässä (M. Sivil).  
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Kuva 48. Pato jakson 18 alapäässä (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 49. Ylempi pato jaksolla 23 (M. Sivil).  
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Kuva 50. Alempi pato jaksolla 23 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 51. Putous jaksolla 24 (M. Sivil).  
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Kuva 52. Pato jakson 28 alapäässä (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 53. Pato Lehtiluomassa jaksolla 1 (M. Sivil).  
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Kuva 54. Siltarumpu Lehtiluomassa jaksolla 3 (M. Sivil).  
 
 

3.2.5 Eliöstö 
 

3.2.5.1 Vesikasvillisuus 
 
Suurikokoisten vesikasvien eli makrofyyttien peittävyys on vähäinen koko Kyttäluomassa (taulukko 8 ja 
kuva 49). Valtaosalla purojaksoista makrofyyttejä ei ole lainkaan, ja enimmilläänkin peittävyys on alle 5 % 
uoman pinta-alasta. Fontinalis-vesisammalta esiintyy purojaksolta 13 alkaen (kuva 50). Ainoastaan jaksolla 
15 sitä esiintyy kohtalaisesti eli se peittää 5–50 % pohjan pinta-alasta. Muita vesisammalia esiintyi selvästi 
runsaammin kuin fontinalista (kuva 51). Purojaksoilla 24 ja 37 muiden vesisammalten peittävyys on yli 50 
%.  
 
Lehtiluomassa makrofyyttien, fontinalis- ja muiden vesisammalten peittävyydet olivat vähäiset kaikilla 
jaksoilla. Jaksolla 1 fontinalista ei ollut lainkaan.  
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Taulukko 8. Kyttäluoman ja Lehtiluoman purojaksojen vesikasvillisuus (% pinta-alasta).  
 

Puro jakso makrofyytit fontinalis muut vesisammalet 

Kyttäluoma 1 0 0 <5 

 2 0 0 <5 

 3 0 0 <5 

 4 <5 0 <5 

 5 0 0 <5 

 6 0 0 0 

 7 0 0 5-50 

 8 0 0 <5 

 9 0 0 0 

 10 0 0 0 

 11 0 0 0 

 12 0 0 0 

 13 <5 <5 <5 

 14 0 <5 <5 

 15 <5 5-50 <5 

 16 0 <5 <5 

 17 0 0 0 

 18 0 0 0 

 19 0 <5 <5 

 20 <5 0 <5 

 21 0 <5 <5 

 22 0 <5 5-50 

 23 <5 <5 5-50 

 24 0 <5 >50 

 25 0 <5 <5 

 26 <5 0 <5 

 27 0 0 <5 

 28 0 0 0 

 29 0 <5 5-50 

 30 0 0 0 

 31 0 <5 <5 

 32 0 <5 5-50 

 33 0 0 0 

 34 0 <5 5-50 

 35 0 0 <5 

 36 0 0 0 

 37 0 <5 >50 

 38 0 0 0 

 39 0 <5 5-50 

 40 0 0 0 

 41 <5 <5 <5 

 42 0 <5 5-50 

 43 <5 <5 5-50 

Lehtiluoma 1 <5 0 <5 

 2 <5 <5 <5 

 3 <5 <5 <5 
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Kuva 55. Ulpukkaa jaksolla 43 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 56. Fontinalis-vesisammalta jaksolla 14 (M. Sivil).  
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Kuva 57. Muita vesisammalia kuin fontinalista (mm. keuhkosammalta) jaksolla 24 (M. Sivil).  
 
 

3.2.5.2 Eläimet 
 
Kalahavaintoja Kyttäluomalla tehtiin purojaksolta 13 lähtien (taulukko 9). Ainakin valtaosa havaituista 
kaloista oli taimenia. Eniten taimenhavaintoja tehtiin puron keskijuoksulla. Alajuoksulla havaitut kalat 
saattoivat olla osin harjuksia. Saukkohavaintoja tehtiin eli saukon polkuja esiintyi puron rannoilla 
ylimmillään jaksolla 11. Eniten saukon polkuja oli puron keskijuoksulla (kuva 52).  
 
Lehtiluomassa kalahavaintoja tehtiin ainoastaan jaksolla 2, jossa havaittiin kuusi kokonsa perusteella 1-
kesäistä taimenta (kuva 59). Saukon polkuja ei Lehtiluomalla havaittu. 
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Taulukko 9. Kyttäluoman ja Lehtiluoman purojaksojen kala- ja saukkohavainnot.  
 

Puro jakso kalahavaintoja saukon jälkiä kalahavaintojen lisätietoja 

Kyttäluoma 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9    

 10    

 11  X  

 12    

 13 X  puroon yhteydessä olevassa lammessa runsaasti kalojen, 
luultavasti taimenten, pintakäyntejä ja purojakson 
alaosalla n. 5 cm taimen 

 14    

 15 X X kalan pyörteet vedessä 

 16    

 17    

 18    

 19    

 20    

 21  X  

 22 X X havaitut taimenet n. 5-20 cm pituisia 

 23 X  taimenia 

 24 X X havaitut taimenet n. >5 cm pituisia 

 25 X X havaitut taimenet n. 5-30 cm pituisia. Melko paljon 
pientä taimenta. 

 26 X  havaitut taimenet n. 10-20 cm pituisia 

 27 X X havaitut taimenet n. 10-20 cm pituisia 

 28 X X  

 29    

 30    

 31    

 32    

 33    

 34  X  

 35    

 36 X  kalan pyörteet vedessä 

 37 X X kalan pyörteet vedessä 

 38 X  kalan pyörteet vedessä 

 39 X  taimen n. 10 cm 

 40 X  paljon n. <10 cm kaloja (harjuksia?) ja taimen n. 10 cm 

 41    

 42 X  kalojen pinnassakäyntejä (harjuksia?) 

 43    

Lehtiluoma 1    

 2 X  Kuusi alle 10 cm pituista taimenta puron montuissa.  

 3    

 



42 
 

 
Kuva 58. Saukon polku jaksolla 27 (M. Sivil).  
 

 
Kuva 59. Lehtiluoman jaksolla 2 oleva monttu, 
jossa tehtiin puron ylin taimenhavainto.  

 
 
 

3.2.6 Rantavyöhykkeen tila 
 

3.2.6.1 Peltojen osuus 
 
Peltojen osuus Kyttäluoman rantaviivan pituudesta on pieni yläjuoksulla (taulukko 10 ja kuva 53). Keski- ja 
alajuoksulla osuus vaihtelee suuresti. Pellon osuus on yli 50 % purojaksoilla 30 ja 41. Lehtiluomalla peltoa 
esiintyi rantavyöhykkeellä ainoastaan vähäisissä määrin jaksolla 1 (kuva ).  
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Taulukko 10. Kyttäluoman purojaksojen rantavyöhykkeen ominaisuuksia.  
 

Puro jakso peltojen osuus (%) varjostus rantatörmien sortumat (%) 

Kyttäluoma 1 0 suuri 0 

 2 0 suuri 5-50 

 3 0 kohtalainen >50 

 4 0 kohtalainen <5 

 5 0 kohtalainen <5 

 6 0 suuri <5 

 7 0 kohtalainen (aukot)-suuri <5 

 8 0 vähäinen (aukko)-suuri <5 

 9 <5 kohtalainen-suuri <5 

 10 0 ei lainkaan <5 

 11 0 kohtalainen-suuri <5 

 12 0 kohtalainen <5 

 13 5-50 kohtalainen-suuri 0 

 14 0 kohtalainen <5 

 15 0 kohtalainen 5-50 

 16 0 suuri <5 

 17 0 suuri <5 

 18 0 suuri <5 

 19 5-50 kohtalainen <5 

 20 5-50 vähäinen 5-50 

 21 0 kohtalainen <5 

 22 0 suuri 0 

 23 5-50 vähäinen-kohtalainen 0 

 24 <5 suuri 0 

 25 0 suuri <5 

 26 5-50 vähäinen <5 

 27 0 suuri 0 

 28 5-50 kohtalainen 0 

 29 5-50 suuri <5 

 30 >50 vähäinen(pellolla)-kohtalainen(metsä) <5 

 31 0 kohtalainen 0 

 32 0 kohtalainen 0 

 33 0 kohtalainen(taimikko)-suuri 0 

 34 0 suuri 0 

 35 0 suuri 0 

 36 0 suuri <5 

 37 <5 kohtalainen-suuri 0 

 38 5-50 kohtalainen <5 

 39 5-50 kohtalainen <5 

 40 0 kohtalainen 0 

 41 >50 vähäinen-kohtalainen 5-50 

 42 5-50 kohtalainen 0 

 43 5-50 vähäinen-kohtalainen 0 

Lehtiluoma 1 5-50 kohtalainen <5 

 2 0 kohtalainen-suuri <5 

 3 0 suuri <5 
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Kuva 60. Pellon reunustamaa uomaa jaksolla 20 
(M. Sivil).  
 

 
Kuva 61. Lehtiluoman pellon reunustamaa uomaa 
jaksolla 1 (M. Sivil).  

 

3.2.6.2 Varjostus 
 
Puron varjostus vaihtelee huomattavasti koko Kyttäluoman alueella (taulukko 10 ja kuvat 54–56). Yleensä 
uoman varjostus on kohtalaista. Myös runsaasti varjostettua purouomaa esiintyy monin paikoin. 
Purojaksolla 10 uomalla ei sen sijaan ole käytännössä lainkaan varjostusta. Vähäistä varjostus on puro-
osuuksilla 8 (osin), 20, 23 (osin), 26, 30 (osin), 41 (osin) ja 43 (osin). Lehtiluomassa varjostus on kaikilla 
jaksoilla vähintään kohtalaista (kuva 64). 
 
 

 
Kuva 62. Varjostamatonta uomaa jaksolla 10 (M. Sivil).  
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Kuva 63. Kohtalaisesti varjostettua uomaa jaksolla 40 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 64. Kyttäluoman runsaasti varjostettua 
uomaa jaksolla 2 (M. Sivil).  
 

 
Kuva 65. Lehtiluoman runsaasti varjostettua 
uomaa jaksolla 3 (M. Sivil).  

 
 

3.2.6.3 Rantatörmien sortumat 
 
Rantatörmien sortumia esiintyy pääasiassa melko vähän (taulukko 10 ja kuva 57). Eniten sortumia on 
yläjuoksulla jaksolla 3, jossa niiden osuus rantaviivan pituudesta on yli 50 %. Kohtalaisen runsaasti eli 5–50 
% rantaviivan pituudesta sortumia on jaksoilla 2, 15, 20 ja 41. Alajuoksulla on runsaasti purojaksoja, joilla 
sortumia ei ole lainkaan. Lehtiluomassa rantatörmien sortumia on kaikilla jaksoilla varsin vähän. 
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Kuva 66. Sortuneita rantatörmiä Kyttäluomassa jaksolla 3 (M. Sivil).  
 
 

3.2.6.4 Puroon laskevat uomat 
 
Kyttäluomaan laskee kaikkiaan 181 uomaa (taulukko 11 ja kuvat 58–61). Niistä valtaosa on tavallisia tai 
umpeenkasvaneita ojia. Vastakaivettuja ojia on ainoastaan yksi jaksolla 9. Selvästi eniten ojia laskee jaksolla 
8. Kaikki Kyttäluomaan laskevat uomat lisätietoineen on esitetty liitteessä 2.  
 
Lehtiluomaan laskee kaikkiaan 20 ojaa, joista valtaosa on umpeenkasvanut. Jaksolla 1 Lehtiluomaan 
laskevat ainoastaan Piirrontien tienvarsiojat. Noroja ja puroja ei Lehtiluomaan laske lainkaan.  
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Taulukko 11. Kyttäluomaan ja Lehtiluomaan laskevat uomat (- ei esiinny).  
 

    ojat    

Puro jakso noro puro tavallinen umpeenkasvanut vastakaivettu yhteensä 

Kyttäluoma 1 - - - 6 - 8 

 2 - - - 4 - 4 

 3 - 1 3 7 - 11 

 4 - - 2 1 - 3 

 5 - - - 1 - 1 

 6 - - - 1 - 2 

 7 - - 3 4 - 7 

 8 - - 8 14 - 22 

 9 - - 2 2 1 5 

 10 - - 1 2 - 3 

 11 - - 3 3 - 6 

 12 - - 2 5 - 7 

 13 - - 3 1 - 4 

 14 - - - 1 - 1 

 15 - - 2 8 - 10 

 16 - - 1 2 - 3 

 17 - - 1 1 - 2 

 18 - - - - - 0 

 19 - - 3 1 - 4 

 20 - - 1 1 - 2 

 21 - - - 2 - 2 

 22 - - - 2 - 2 

 23 - - 3 - - 3 

 24 - - 1 1 - 2 

 25 1 1 4 2 - 8 

 26 - - 6 1 - 7 

 27 - - 1 2 - 3 

 28 - - 3 1 - 4 

 29 - - - - - 0 

 30 - - 6 - - 6 

 31 - - - 2 - 2 

 32 - - 1 2 - 3 

 33 - - 2 - - 2 

 34 - - 2 - - 2 

 35 - - 1 - - 1 

 36 - - 3 - - 3 

 37 - - 4 4 - 8 

 38 - - 2 1 - 3 

 39 - - 2 1 - 3 

 40 - - - - - 0 

 41 1 - 3 2 - 6 

 42 1 - - - - 1 

 43 - 1 4 - - 5 

 kaikki 4 3 85 88 1 181 

Lehtiluoma 1 - - 2 - - 2 

 2 - - 3 7 - 10 

 3 - - 1 7 - 8 

 kaikki 0 0 6 14 0 20 
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Kuva 67. Noro laskee Kyttäluomaan jaksolla 25 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 68. Puro laskee Kyttäluomaan jakson 3 alapäässä (M. Sivil).  
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Kuva 69. Umpeenkasvanut oja laskee Kyttäluomaan jaksolla 8 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 70. Tavallinen oja laskee Kyttäluomaan jaksolla 30 (M. Sivil).  
 
 

3.2.7 Erityiskohteet 
 

3.2.7.1 Taimenen kutusoraikot 
 
Kyttäluomalla havaittiin kaikkiaan 52 erillistä soraikkoa, jotka saattavat soveltua taimenen kutupaikaksi 
(kuvat 62 ja 63). Eniten kutusoraikkoja on keskijuoksulla, etenkin jaksolla 25, jossa havaittiin 18 
kutusoraikkoa. Jakson 22 yläpuolella soraikkoja on varsin vähän, lähinnä jaksoilla 7 ja 15. Kyttäluoman 
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alajuoksulla jakson 32 alapuolella kutusoraikkoja ei havaittu lainkaan. Soraikkojen pinta-ala vaihteli 
huomattavasti. Lehtiluomassa jakso 2 soveltuu lähes kokonaisuudessaan ja jakso 1 mahdollisesti 
paikoitellen taimenen kutualueeksi (kuva 72).  
 
 

Kuva 71. Erillisten kutusoraikkojen lukumäärät Kyttäluoman purojaksoilla (kpl).  

 

 

 
Kuva 72. Taimenen kutusoraikoksi soveltuvaa 
pohjaa jaksolla 25 (M. Sivil).  
 

 
Kuva 73. Taimenen kutusoraikoksi soveltuvaa 
pohjaa Lehtiluoman jaksolla 2. Kuvassa myös 
siltarumpu, joka ei luultavasti ole vaelluseste (M. 
Sivil).  
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3.2.7.2 Vanhat meanderit 
 
Kyttäluomalla havaittiin kaikkiaan 90 vanhaa meanderia eli puron mutkaa, joiden kautta puron vesi ei 
yleensä enää virtaa (kuvat 64 ja 65). Kaikkia vanhoja meandereita ei todennäköisesti havaittu maastossa. 
Eniten vanhoja meandereita oli yläjuoksulla. Osa meandereista oli erkaantunut luultavasti luontaisesti – 
joskin mahdollisesti ihmisen aiheuttaman virtaaman äärevöitymisen seurauksena – ilman suoraa uoman 
muokkausta. Lehtiluomassa vanhoja meandereita havaittiin lähinnä jaksolla 2, kaikkiaan 12 kappaletta. 
jaksolla 1 niitä ei havaittu lainkaan ja jaksolla 3 ainoastaan yksi.  
 
 

Kuva 74. Vanhojen meandereiden lukumäärät Kyttäluoman purojaksoilla (kpl).  

 

 

 
Kuva 75. Vanha meanderi jaksolla 8 (M. Sivil).  
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3.2.7.3 Muut erityiskohteet 
 
Muista erityiskohteista Kyttäluoman ja Lehtiluoman varrella havaittiin muun muassa lähteen 
vaikutusalueita, pohjaveden ulosvirtausalueita, pinta-alaltaan yli 10 m2 rantatörmän sortumia, saaria, 
tulvatasanteita, pistekuormitusta, vedenottoa, kulttuuri- tai muinaisjäänteitä ja siltoja (taulukko 12 ja kuvat 
66–73). Kyttäluoman kaikki erityiskohteet lisätietoineen on esitetty liitteessä 3 ja Lehtiluoman liitteessä 4. 
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Taulukko 12. Eräiden erityiskohdetyyppien lukumäärät Kyttäluoman ja Lehtiluoman purojaksoilla.  
 

Puro jakso lähteen 
vaikutus- 
alue 

pohjaveden 
ulosvirtaus- 
alue 

rantatörmän 
sortuma 
>10 m

2
 

saari tulva- 
tasanne 

piste 
kuormitus 

veden- 
otto 

kulttuuri- 
tai 
muinais- 
jäänne 

silta 

Kyttäluoma 1 - - - - - - - - 1 

 2 - - - - - - - - 1 

 4 - - - - - - - - - 

 5 - - - - - - - - 1 

 6 - - - - - - - - - 

 7 - - - - - - - - 2 

 8 2 2 - - - - - - 1 

 9 - - - - - - - - - 

 10 - - - - - - - - - 

 11 - - - - - 1 - - 1 

 12 - - - - - 1 - - - 

 13 - - 1 - - - - - - 

 14 - - - - - - - - - 

 15 - - 2 - - 1 - - 1 

 16 - - - - - - - - - 

 17 - - - - 1 - - - - 

 18 - - - - - - 1 - - 

 19 - - - - 1 1 - - - 

 20 - - - - - - - - - 

 21 - - - - 1 - - - - 

 22 - - - - - 1? - - - 

 23 - 3 - - - - 1 - 3 

 24 - - - - - - - - - 

 25 - - - - 1 - - - - 

 26 - - - - - - - - 1 

 27 - - - - 1 - - 1 - 

 28 - - - - - - - - 1 

 29 - - - - - - - - - 

 30 - - - - - - - - 2 

 31 - - - - - - - - - 

 32 - - - - - - - - - 

 33 - - - - - - - - - 

 36 - - - - - - - - 1 

 37 - - - 2 - - - - 2 

 38 - - - - - - - - - 

 39 - - - - - - 1 - 2 

 40 - - - 1 1 - - - 1 

 41 - 2 - - - - - - - 

 42 - 1 - - - - - - - 

 43 - 1 - 2 - - 1 - 3 

 kaikki 2 9 7 6 6 4 (+1?) 4 1 24 

Lehtiluoma 1 - - - - - - - - 2 

 2 - - - - 1 - - - 1 

 3 - - - - 1 - - - 1 

 kaikki 0 1 0 0 2 0 0 0 4 
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Kuva 76. Lähteen vaikutusalue jaksolla 23 (M. Sivil). 
 
 

 
Kuva 77. Pohjaveden ulosvirtausalue jaksolla 8 (M. Sivil). 
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Kuva 78. Suuri rantatörmän sortuma jaksolla 30 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 79. Saari jaksolla 37 (M. Sivil). 
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Kuva 80. Tulvatasannetta jaksolla 21 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 81. Pistekuormituskohde jaksolla 19 (M. Sivil).  
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Kuva 82. Vedenottoputki jaksolla 18 (M. Sivil).  
 

 
Kuva 83. Silta jaksolla 11 (M. Sivil).  

 

 
Kuva 84. Metsittynyt tervahauta jaksolla 27 (M. Sivil).  
 
 
 

3.2.8 Kunnostustarve 
 
Kyttäluoman kunnostustarve on yleisesti ottaen huomattavan suuri (kuvat 74–87). Eräillä osuuksilla 
kunnostustarve on kuitenkin vähäinen. Kyttäluoman luonnontaloudellisen tilan parantamiseksi on olemassa 
useita kunnostusmenetelmiä. Taulukossa 13 on esitetty eri purojaksoille potentiaaliset 
kunnostusmenetelmät, joiden käytöllä on luultavasti mahdollista parantaa Kyttäluoman tilaa. Lähes kaikilla 
purojaksoilla on tarvetta uomassa olevan puuaineksen lisäämiseen. Uomassa oleva puuaines lisää puron 
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rakenteellista monimuotoisuutta sekä tarjoaa erilaisia elinympäristöjä ja ravintoa vesieliöstölle. Seuraavaksi 
yleisin kunnostustarve on uomaa varjostavan, rantatörmien sortumia ehkäisevän ja uomaan luontaisesti 
puuainesta tuottavan rantavyöhykkeen metsitys. Kolmanneksi yleisin kunnostustarve purojaksoilla oli 
taimenen kutupohjien sorastus. Sorastustarvetta esiintyy keski- ja alajuoksulla. Kutusoraikkojen laatua 
voidaan parantaa niiden puhdistuksella lähinnä purojaksoilla 22, 23 ja 25. Soraikkojen puhdistuksessa 
voidaan käyttää esimerkiksi Hartijoki-menetelmää. Kyttäluoman yläjuoksulla taimenen elinalueen 
laajentaminen ylävirtaan vaatisi uoman mataluuden vuoksi luultavasti vesisyvyyden kasvattamista 
pohjakynnyksillä. Kivien ja lohkareiden lisäystarvetta on lähinnä alajuoksulla. Kivien ja lohkareiden 
lisäämisellä voidaan laajentaa lähinnä taimenelle soveltuvia poikasalueita. Ojien tukkimistarvetta on 
lähinnä yläjuoksulla. Ojien tukkimisella voidaan vähentää puroon tulevaa kuormitusta ja tasata virtaaman 
vaihteluita. Kyttäluomassa tapahtuneen runsaan hiekottumisen vuoksi kaikkea liiallista hiekkaa ei ole 
käytännössä mahdollista poistaa. Parhaiten kysymykseen hiekan poisto voi tulla jaksolla 6 tai jaksolla 37 
sijaitsevalla Lohilammella. Hiekan poistolla voidaan tehdä uomaa syvemmäksi ja monimuotoisemmaksi. 
Tarvetta peltojen suojavyöhykkeiden levennykseen esiintyy paikoin keski- ja alajuoksulla. Liian kapeat 
suojavyöhykkeet voimistavat puroon pelloilta tulevaa kuormitusta. Vaellusesteen poistotarvetta esiintyy 
ainoastaan keskijuoksulla. Vaellusesteiden poistolla voidaan varmistaa lähinnä taimenen 
vaellusmahdollisuus kutu-, syönnös- ja talvehtimisalueiden välillä. Kyttäluoman yläjuoksulla jaksojen 2 ja 3 
rajalla sijaitsevalla nousuesteellä (tierumpu 3253565–6957488) ei juuri ole merkitystä vesieliöille sen 
sijaitessa niin yläjuoksulla, ettei alueella ole kalataloudellista merkitystä virtaaman vähäisyyden vuoksi. 
Keskijuoksulla jakson 24 sijaitseva luonnollinen vaelluseste (putous 3254598–6952752) ei estä kalojen 
nousua ylivirtaamalla ja sen poistaminen olisi hankalaa, joten sen poiston ei katsota olevan välttämätöntä. 
Vanhojen meanderien eli puron mutkien palauttaminen saattaa tulla kysymykseen paikoin ylä- ja 
keskijuoksulla, etenkin jaksoilla 17 ja 26. Vanhojen meanderien palauttaminen saattaa tulla kysymykseen, 
mikäli nykyinen oikaisu-uoma soveltuu huonosti vesieliöiden elinympäristöksi, vanhan uoman 
palauttaminen on mahdollista vanhan uoman vähäisen umpeenkasvamisen ja uomien riittävän pienen 
korkeuseron ansiosta eikä palauttamisella aiheuteta haitallista vettymistä tai tulvavaaraa läheisille maa-
alueille. Mikäli vanhan uoman palauttaminen ei ole mahdollista, tulisi kunnostaa nykyistä oikaisu-uomaa 
vesisyvyyttä pohjakynnyksillä lisäämällä, virtausta kivillä tai puilla ohjaamalla ja/tai puuainesta lisäämällä. 
Jätteen poistotarvetta esiintyy viidellä jaksolla. Jätteen poistolla on lähinnä maisemaa kohentava vaikutus.  
 
Lehtiluomassa kunnostustarvetta esiintyy vähäisissä määrin kaikilla jaksoilla (taulukko 14). Kaikilla jaksoilla 
esiintyy tarvetta puuaineksen lisäämiseen. Vanhojen meanderien palauttaminen saattaa tulla kysymykseen 
jaksolla 2. Taimenen nousumahdollisuuden kannalta olisi tärkeää poistaa vaelluseste jaksolta 3 (tierumpu 
3255156–6952464). Lehtiluoman kartoitetun osuuden yläosalla sijaitsevilla nousuesteillä (tierumpu 
3253565–6957488 ja kivinen pohjakynnys 3254944–6953480) ei sen sijaan juuri ole merkitystä vesieliöille 
niiden sijaitessa niin yläjuoksulla, ettei alueella juuri ole kalataloudellista merkitystä.  
 
Osa kunnostustarpeista on mahdollista täyttää tekemättä aktiivisia kunnostustoimenpiteitä. Puron 
luontainen palautuminen kohti luonnontilaa on tällöin kuitenkin hitaampaa kuin aktiivisten 
kunnostustoimenpiteiden nopeuttamana. Puuaineksen lisäys, ojien tukkiminen, rannan metsitys ja peltojen 
suojavyöhykkeen levennys voidaan tehdä joko aktiivisesti ja/tai passiivisesti antamalla kaatuvan 
puuaineksen jäädä uomaan, ojien sammaloitua, rantapuuston kehittyä ja jättämällä rantavyöhyke 
viljelemättä – eli jättämällä puuaineksen poisto uomasta, kunnostusojitukset ja rantapuuston raivaaminen 
tekemättä. Muiden kunnostustarpeiden osalta tilan parannus vaatii aktiivisia kunnostustoimenpiteitä.  
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Taulukko 13. Kyttäluoman purojaksojen kunnostustarve (1=kunnostustarvetta esiintyy jaksolla).  
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1        1 1        2 

2        1 1        2 

3        1 1   1     3 

4      1  1         2 

5      1  1         2 

6     1 1  1       1  4 

7      1  1    1    1 4 

8      1  1 1   1   1  5 

9      1  1    1   1  4 

10      1  1    1   1  4 

11      1  1  1       3 

12        1  1       2 

13      1 1 1   1  1    5 

14 1 1 1   1 1 1    1     7 

15        1  1  1     3 

16        1         1 

17        1       1  2 

18        1      1   2 

19          1      1 2 

20        1    1 1    3 

21        1         1 

22   1 1    1  1       4 

23   1 1    1    1 1 1   6 

24   1     1        1 3 

25    1            1 2 

26      1 1 1    1 1  1  6 

27        1         1 

28        1         1 

29        1      1   2 

30 1 1 1    1 1  1  1   1 1 9 

31 1 1 1   1 1 1         6 

32 1 1 1     1         4 

33        1         1 

34   1     1         2 

35 1 1 1    1 1         5 

36        1         1 

37   1  1   1     1    4 

38            1 1    2 

39 1 1 1         1 1    5 

40        1         1 

41            1 1    2 

42 1 1 1     1         4 

43 1 1 1     1    1 1    6 

kaikki 8 8 13 3 2 12 6 38 4 6 1 15 9 3 7 5 140 
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Taulukko 14. Lehtiluoman purojaksojen kunnostustarve (1=kunnostustarvetta esiintyy jaksolla).  
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1        1    1     2 

2        1       1  2 

3       1 1      1   3 

kaikki       1 3    1  1 1  7 

 
 
 

 
Kuva 85. Kiveyksen ja lohkareiden lisäyksen 
tarpeessa olevaa uomaa jaksolla 39 (M. Sivil).  
 

 
Kuva 86. Taimenen kutualueiden sorastuksen 
tarpeessa olevaa uomaa jaksolla 37 (M. Sivil).  
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Kuva 87. Liettynyt soraikko jaksolla 23 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 88. Hiekottunutta uomaa jaksolla 6 (M. 
Sivil). 
 

 
Kuva 89. Vanha meanderi yhtyy oikaisu-uomaan 
jaksolla 26 (M. Sivil).  
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Kuva 90. Hiekkaa tuonut ja virtaamaa äärevöittävä oja laskee Kyttäluomaan jaksolla 36 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 91. Jätettä jaksolla 7 (M. Sivil).  
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Kuva 92. Vahvistuksen tarpeessa olevaa rantaa 
jaksolla 13 (M. Sivil).  
 

 
Kuva 93. Uomaa, jossa tarvetta virtauksen 
ohjaamiseen sekä vesisyvyyden ja puuaineksen 
lisäämiseen, jaksolla 13 (M. Sivil).  

 
 

 
Kuva 94. Rantapuuston lisäystarvetta jaksolla 41 (M. Sivil).  
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Kuva 95. Pellon suojavyöhykkeen levennystarvetta jaksolla 23 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 96. Turvetuotannon pistekuormituksen vähennystarvetta jaksolla 11 (M. Sivil).  
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Kuva 97. Vaellusesteen poistotarvetta jakson 28 alapäässä (M. Sivil).  
 
 
 

3.3 Tulosten tarkastelu 
 

3.3.1 Kyttäluoma 
 
Kyttäluomassa tilassa on huomattavaa alueellista vaihtelua. Purosta erotettiin maastokartoituksilla 
kaikkiaan 43 yhdenmukaista purojaksoa, joista osa on hydro-morfologiselta tilaltaan lähes luonnontilaisia ja 
monimuotoisia, osa puolestaan hyvin voimakkaasti muokattuja ja yksipuolisia elinympäristöjä. Ruoppaukset 
ja pohjan hiekottuminen ovat Kyttäluoman rakenteelliseen tilaan laajimmin haitallisesti vaikuttaneet 
tekijät. Ne ovat tehneet purosta yksipuolisemman elinympäristön etenkin yläjuoksulla. Ruoppauksia uoman 
oikomisineen on tehty maankuivatuksen tehostamiseksi, ja hiekottumista ovat aiheuttaneet lähinnä 
metsäojitukset. Myös mm. rantapuuston hakkuu on aiheuttanut hiekottumista, kun rantoja sitovan puiden 
juuriston hävittyä hiekkaiset rantatörmät ovat sortuneet puroon. Ruoppaukset ja ojitukset ovat myös 
äärevöittäneet Kyttäluoman virtaamaa, mikä heikentää entisestään virtavesieliöstön elinolosuhteita 
etenkin alivirtaamakausina.  
 
Ruoppauksista ja ojituksista johtuvan purouoman rakenteellisen monimuotoisuuden vähäisyyden ja 
suurten virtaaman vaihteluiden lisäksi Kyttäluoman tilaa heikentäviä tekijöitä ovat lähinnä vesieliöiden 
vaellusesteet keskijuoksulla, uomaan monimuotoisuutta tuovan puuaineksen vähäisyys, ajoittain heikko 
veden laatu ja akanvirtojen puuttuminen yläjuoksulla. Paikoin myös rantapuuston puuttuminen ja peltojen 
suojavyöhykkeiden kapeus heikentävät puron tilaa aiheuttamalla rantatörmien sortumia ja kuormitusta 
sekä vähentämällä varjostusta ja uomaan putoavan puuaineksen määrää. Kyttäluoman suorat pääosin 
hiekkapohjaiset ja matalat osuudet ovat hyvin yksipuolisia elinympäristöjä ilman uomassa olevaa 
puuainesta. Kiinteiden rakenteiden kuten puuaineksen puuttumisen vuoksi pohja-ainekset, kuten sora ja 
hiekka, eivät juuri ole lajittuneet erilleen ja virtaus on hyvin tasaista. Seurauksena on ns. lentokenttäpohja, 
joka ei juuri tarjoa elinmahdollisuuksia virtavesieliöstölle.  
 
Arvokkaita virtavesilajeja Kyttäluomalla ovat ainakin luontaisesti lisääntyvä taimenkanta ja saukko. Niiden 
elinalueen yläraja Kyttäluomassa sijaitsee nähtävästi keskijuoksulla Viistorpanloukossa. Myös fontinalis-
vesisammalen elinalueen yläraja sijaitsee Viistorpanloukossa, mikä viittaa sen merkitykseen puron 
taimenkannalle. Se tarjoaa kasvualustan pohjaeläimistölle, joka on taimenen ravintoa, ja suojapaikkoja 
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pienille taimenen poikasille. Purouoman heikko rakenteellinen tila rajoittaa huomattavasti näiden lajien 
elinmahdollisuuksia Viistorpanloukon yläpuolisella osuudella. Etenkin purojaksoilla 9–11 lähinnä pohjan 
hiekottumisesta johtuva puron mataluus ja suojapaikkojen puute rajoittavat luultavasti taimenen leviämistä 
ylävirtaan. Myös akanvirtojen puuttuminen jakson 19 yläpuolelta heikentää luultavasti kalaston 
elinolosuhteita yläjuoksulla. Vähäistä kalataloudellista potentiaalia Kyttäluomassa voidaan kuitenkin katsoa 
olevan jo purojaksolta 4 lähtien, jossa Kyttäluomaan yhtyy samankokoinen puro. Virtaama jakson 4 
yläpäässä oli kartoituksen aikana arviolta 10 l/s. Etenkin jaksolla 7 esiintyy purotaimenelle sopivaa 
elinaluetta. Hiekottuminen on luultavasti syynä myös fontinaliksen puuttumiseen Viistorpanloukon 
yläpuoliselta osuudelta.  
 
Kyttäluoman arvokkaista eliölajeista voidaan kunnostuksilla parantaa lähinnä taimenen elinolosuhteita. 
Taimenen elinolosuhteiden kannalta olisi tärkeintä poistaa vaellusesteet ja lisätä lajin nykyisellä 
esiintymisalueella sijaitsevien hyvin yksipuolisten purojaksojen 26, 30, 31 ja 35 rakenteellista 
monimuotoisuutta. Laajamittainen uomaa yksipuolistavan liiallisen hiekan poisto Kyttäluomasta ei juuri ole 
mahdollista sen suuren määrän vuoksi. Esimerkiksi Parhaat edellytykset vanhan meanderoivan eli 
voimakkaasti mutkittelevan purouoman palauttamiseen Kyttäluomassa on jaksoilla 17 ja 26. Niissä vanhan 
ja uuden uoman korkeusero on melko vähäinen eivätkä vanhat uomat ole kasvaneet voimakkaasti umpeen. 
Palauttamista saattaa rajoittaa lähinnä mahdolliset vettymishaitat tai tulvavaara läheisillä maa-alueilla. 
Taimenen kutusoraikkojen lisäystarvetta on etenkin alajuoksulla. Jo olemassa olevan sorapohjan 
soveltuvuutta taimenen kutualustaksi voidaan lähinnä jaksoilla 22, 23 ja 25 parantaa soraikkojen 
puhdistuksella. Uomassa kulkeutuva hiekka saattaa kuitenkin nopeasti uudelleen peittää puhdistetut 
soraikot. Purotaimenelle sopivaa potentiaalista elinympäristöä Kyttäluomassa esiintyy luultavasti jaksolle 4 
saakka. Sen yläpuolella virtaaman vähäisyys rajoittaa lajin esiintymistä huomattavasti. Jotta taimenen 
elinaluetta olisi mahdollista laajentaa Viistorpanloukosta ylävirtaan, tulisi etenkin jaksoilla 9–11 lisätä 
huomattavasti uoman monimuotoisuutta lähinnä puuainesta uomaan lisäämällä tai palauttamalla vanha 
purouoma.  
 
Kyttäluoman tilaa voidaan uomassa ja sen lähialueella tehtävien kunnostusten lisäksi parantaa valuma-
alueella etenkin maa- ja metsätalouden vesiensuojelua tehostamalla ja vähentämällä etenkin hiekan 
kulkeutumista puroon. Hiekan kulkeutuminen voidaan tehokkaimmin estää jättämällä ojitukset tekemättä 
tulevaisuudessa. Vanhojen ojien voidaan antaa kasvaa hiljalleen umpeen, tai ne voidaan tukkia. Myös 
Kyttäluoman virtaamaa saadaan parhaiten tasattua jättämällä ojitukset tekemättä ja/tai tukkimalla jo 
olemassa olevia ojia. Mikäli ojituksia tehdään, tulisi niissä soveltaa toimivia vesiensuojeluratkaisuja, jotka 
ainakin estävät hiekan kulkeutumisen puroon.  
 
 

3.3.2 Lehtiluoma 
 
Lehtiluomasta erotettiin maastokartoituksilla kolme yhdenmukaista purojaksoa, joista jokaista on 
voimakkaasti muokattu ruoppauksilla. Keskimmäinen purojakso erottuu muita jaksoja monimuotoisempana 
ja alin jakso pääosin hiekkapohjaisena ja hyvin yksipuolisena elinympäristönä. Kartoitetun osuuden eli 
Piirrontien yläpuolella puro on hyvin ojamainen ja hitaasti virtaava.  
 
Ruoppaukset ja pohjan hiekottuminen ovat Kyttäluoman tavoin Lehtiluoman rakenteelliseen tilaan 
laajimmin haitallisesti vaikuttaneet tekijät. Pohjan hiekottumista, jota on tapahtunut etenkin Lehtiluoman 
alaosalla, ovat luultavasti aiheuttaneet lähinnä puron valuma-alueella tehdyt metsäojitukset. Lehtiluoman 
keskiosan melko suuren kaltevuuden vuoksi ojituksista tullut hiekka on ilmeisesti suurelta osin kulkeutunut 
ja pysähtynyt puron loivemmin putoavalle alaosalle. Ojitukset ovat luultavasti myös äärevöittäneet puron 
valumaa, minkä seurauksena puron virtaama laskee hyvin pieneksi vähäsateisina kausina. Purouoman 
ruoppauksesta ja ojituksista aiheutuneiden haitallisten tekijöiden lisäksi Kyttäluoman tilaa heikentäviä 
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tekijöitä ovat lähinnä vesieliöiden vaelluseste alajuoksulla, uomaan monimuotoisuutta tuovan puuaineksen 
vähäisyys, todennäköinen ajoittain heikko veden laatu ja syvien monttujen puuttuminen.  
 
Lehtiluoma soveltuu tällä hetkellä sen tilaa heikentäneistä tekijöistä ja ajoittaisesta hyvin pienestä 
virtaamasta huolimatta purotaimenen elinympäristöksi, ilmeisesti etenkin silmin nähden kohtalaisen hyvän 
vedenlaatunsa ansiosta. Puroon tulee lähdevesiä, jotka muodostavat luultavasti valtaosan puron 
virtaamasta alivirtaamakausien aikana. Esimerkiksi kartoituksen aikana kuivuudesta johtuneen puron hyvin 
alhaisen virtaaman vuoksi jaksolla 2 yhdestä lähteestä puroon tuleva vesi arviolta kaksinkertaisti 
Lehtiluoman virtaaman arviolta kahdesta desilitrasta neljään desilitraan sekunnissa. Yhdestäkään puroon 
Piirrontien alapuolisella osuudella laskevasta ojasta ei elokuussa tehdyn kartoituksen aikana tullut vettä. 
Lehtiluoma soveltuu taimenen elinalueeksi Piirrontien alapuolisella osuudella, parhaiten jaksolla 2, jossa 
purouoma on monimuotoisin ja runsaasti taimenen kutualustaksi soveltuvaa sorapohjaa. Lehtiluoma on 
nykyisellään tärkeä lähinnä Kyttäluoman taimenen kutualueena, sillä kartoitusten aikana purossa havaittiin 
ainoastaan 1-kesäisiä taimenia. Puron virtaama ja vesisyvyys ovat ilmeisesti liian vähäiset vanhemmille 
taimenille.  
 
Lehtiluoman soveltuvuutta taimenen elinympäristöksi on mahdollista parantaa etenkin puuainesta uomaan 
lisäämällä ja poistamalla puron alaosalla sijaitseva vaelluseste. Lehtiluoma on pienuutensa vuoksi hyvin 
herkkä haitallisille ympäristötekijöille kuten ulkoiselle kuormituksen kasvulle. Lehtiluoman valuma-alueen 
maa- ja metsätaloudessa tulisi siten ottaa huomioon puron merkitys Kyttäluoman taimenelle ja välttää 
etenkin puron rantavyöhykkeen muokkaamista.  
 
 

4 Kyttäluoman kunnostussuunnitelma 
 

4.1 Kunnostuksen yleiset tavoitteet 
 
Kyttäluoman luonnontaloudellisen kunnostuksen yleisenä perimmäisinä tavoitteina ovat etenkin puron 
parempi ekologinen tila ja vahvempi luonnonvarainen taimenkanta. Perimmäisinä tavoitteina voidaan pitää 
myös puron parempaa maisemallista tilaa ja vedenlaatua, pienempää kuormitusta alapuoliseen 
Kyrönjokeen, puron rantakiinteistöjen korkeampaa arvoa, alueen parempaa vetovoimaisuutta sekä 
vahvempien kalakantojen myötä parempia kalastusmahdollisuuksia Kyttäluomassa ja mahdollisesti jopa sen 
alapuolisessa Kyrönjoessa. Yleisinä keinotavoitteina, joilla pyritään perimmäisiin tavoitteisiin, voidaan pitää 
lähinnä Kyttäluoman rakenteellisen monimuotoisuuden lisääntymistä, taimenen elinolosuhteiden 
parantumista elinkierron kaikissa vaiheissa ja poikastuotannon lisääntymistä, vesiensuojelun tehostumista 
puron valuma-alueella ja puroon tulevien vesien laadun parantumista, hiekan valuma-alueelta puroon 
kulkeutumisen vähentymistä ja hiekan vähentymistä purossa sekä valuma-alueen vedenpidätyskyvyn 
lisääntymistä ja puron virtaaman tasaantumista.  
 

4.2 Kunnostuksen mallikohteet 
 
Kyttäluoman suuren kunnostustarpeen vuoksi FLISIK-hankkeessa ei ole mahdollista toteuttaa kaikkia 
tarvittavia kunnostuksia. Kyttäluomalta on siten valittu eräitä mallikohteita, joiden kunnostuksella voidaan 
merkittävästi parantaa puron tilaa, etenkin taimenkannan elinolosuhteita. Seuraavana esiteltävät 
mallikohteet toimivat lisäksi esimerkkeinä alueella mahdollisesti myöhemmin tehtävälle 
kunnostustoiminnalle. Taimenen elinolosuhteita parannetaan poistamalla vesieliöiden vaellusesteet 
mallikohteilla 1–4, lisäämällä uoman monimuotoisuutta kohteilla 5 ja 6 vanhojen purouomien 
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palautuksella, parantamalla talvehtimisolosuhteita hiekkaa poistamalla kohteella 7 ja parantamalla 
poikastuotantomahdollisuuksia kutualueiden sorastuksilla kohteella 8.  
 
Kyttäluoman kunnostuksen mallikohteiden sijainnit on esitetty kuvassa 88. Mallikohteista voidaan 
toteuttaa tämän suunnitelman perusteella kaikki tai osa seuraavien kappaleiden ohjeiden mukaisesti. 
Kunnostuskohteilla ja kunnostusten vaikutusalueilla ei ole lainkaan suojelualueita eikä -kohteita.  
 
 

 
Kuva 98. Kyttäluoman kunnostuksen mallikohteiden 1–8 sijainnit.  
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4.2.1 Kunnostuksen periaatteet 
 
Vesieliöiden vaellusesteet poistetaan kohteissa 1–4 kiveämällä vaellusesteen muodostavan padon alapuoli 
siten, että putous jakautuu riittävän pitkälle matkalle ja mahdollistaa siten vesieliöiden vaelluksen kohteen 
ohi ylävirtaan. Kiveyksessä tulee käyttää kulmikasta kiviainesta, joka pysyy hyvin paikallaan. Tarvittaessa 
kiveystä voidaan tiivistää moreenilla. Vanhojen purouomien palauttaminen kohteissa 5 ja 6 tehdään 
tukkimalla oikaisu-uoman yläpää puu- tai kivipadolla ja ohjaamalla puron vesi vanhaan uomaan. Vanhasta 
uomasta poistetaan ennen vesitystä siihen tullut kasvillisuus, mutta puuaines jätetään paikoilleen. 
Nykyinen oikaisu-uoma jätetään tulvauomaksi, ja siihen voidaan lisätä purossa kulkeutuvaa hiekkaa 
pidättävää puuainesta ja pohjakynnyksiä. Purouomassa olevaa hiekkaa poistetaan kohteella 7 
kaivinkoneella kaivamalla ja läjittämällä se läheiselle maa-alueelle. Taimenen kutualueita sorastetaan 
kohteella 8 tuomalla kohteelle soraa muualta. Taimenen kutusoraikkoja muodostetaan etenkin koskien 
niska-alueille ja muihin paikkoihin, joissa veden virtaus kiihtyy noin 20–50 cm syvässä vedessä. 
Kutusoraikon yläpuolella on hyvä olla suojamonttu kutukaloille, ja soraikon paikallaan pysymisen 
varmistamiseksi sen alavirran puoleiselle reunalle voidaan asettaa joitain uomassa olevia kiviä, jotka 
samalla aikaansaavat tasaisesti kiihtyvän virtauksen soraikolle. Kutusoran raekoon tulisi olla noin 2–5 cm. 
Soraikkojen paksuuden tulee olla vähintään noin 15 cm ja pinta-alan noin 0,5–5 m2. Kutusoran seassa olisi 
hyvä olla joitain hieman suurempiakin kiviä, jotka sitovat soraa. Kutusoran tulee olla luonnonsoraa eli ei 
mursketta. Sopivaa soraa on esimerkiksi hiekkamontuilta saatava sopivankokoinen seulontajäte. Kutusoran 
oikea raekoko olisi hyvä tarkistaa paikanpäällä sen hankinnan yhteydessä, sillä liian hieno sora ei pysy 
kovassa virrassa paikallaan ja liian suurirakeiseen kalat eivät pysty kaivamaan kutukuoppia. Olemassa olevia 
hiekottuneita tai liettyneitä soraikkoja ilmastetaan tarvittaessa haraamalla, jolloin mädin hapensaantia 
vaikeuttava hienojakoinen aines kulkeutuu pois virran mukana.  
 
Kohteilla 1–4, 7 ja 8 tehtävillä kunnostustoimenpiteillä ei vaikuteta veden pinnan korkeuteen 
kunnostuskohteiden yläpuolella, ja kunnostuskohteissakin veden pinnan korkeudet pysyvät jokseenkin 
samalla tasolla kuin ennen kunnostuksia. Ylivirtaamien aikaisiin vedenkorkeuksiin kunnostustoimenpiteillä 
ei ole vaikutusta. Kunnostuskohteiden rannoilta ja niille tehtäviltä ajourilta kaadetaan ainoastaan sellaiset 
puut, jotka estävät kunnostustoimenpiteet.  
 
Kohteilla 5 ja 6 tehtäville kunnostustoimenpiteet vaativat kohdealueen vaaituksen, sillä puron vanhan 
uoman palauttaminen saattaa aiheuttaa vettymishaittoja ja/tai tulvan vaaraa kohteen lähialueella. Mikäli 
vaaituksen tulosten perusteella vanhan uoman palauttaminen on mahdollista ilman merkittäviä 
haittavaikutuksia, voidaan ne toteuttaa. Kunnostuskohteiden rannoilta ja niille tehtäviltä ajourilta 
kaadetaan ainoastaan sellaiset puut, jotka tarvitaan oikaisu-uoman tukkivan padon rakentamiseen tai 
estävät kunnostustoimenpiteet.  
 
Kunnostustoimenpiteitä tehdään ja kunnostusten vaikutukset ulottuvat ainoastaan niiden kiinteistöjen 
alueelle, joiden omistajilta saadaan lupa kunnostustoimille.  
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4.2.2 Mallikohteiden kunnostussuunnitelmat  
 

4.2.2.1 Vesieliöiden vaellusesteiden poisto 
 

4.2.2.1.1 Kohde 1 
 

Kohteen kuvaus 
 
Kohde sijaitsee purojaksojen 18 ja 19 rajalla Viistorpanloukossa (kuvat 89–91). Kohteen ranta-alueet ovat 
metsää ja hieman etäämpänä itä-eteläpuolella peltoa. Padon välittömässä läheisyydessä eteläpuolella on 
kesämökki. Kohteen eteläpuolella on myös lammikko, johon otetaan vesi padon yläpuolelta putkella. 
Vaellusesteen muodostaa betoninen noin 2 m leveä pato, jossa kartoitushetkellä (3 settilankkua) 
putouskorkeus oli noin 0,8 m. Ilman settilankkuja putouskorkeus olisi noin 0,5 m. Pohja kohteessa on kiveä, 
soraa ja hiekkaa.  
 
 

 
Kuva 99. Kunnostuskohteiden 1 ja 5 sijainti ja kiinteistöjen rajat.  
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Kuva 100. Kunnostuskohteen 1 pato ja mökki (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 101. Kunnostuskohde 1 padolta alavirtaan (M. Sivil).  
 
 

Kiinteistöt 
 
Kohteen ranta-alueilla on ainoastaan kaksi tilaa, joilta tarvitaan suostumus kunnostustoimenpiteille 
(taulukko 15). Lisäksi lupa kunnostuksiin tarvitaan yhteisen vesialueen vuokraajalta.  
 
 
Taulukko 15. Kohteen 1 kiinteistöt.  
 
kiinteistötunnus (kunta-kylä-talo-tila) Tilan nimi 

301-876-0001-0000 yhteinen vesialue 

301-408-0002-0222 PURONVARSI 

301-408-0002-0221 KARIKANGAS 
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Toimenpiteet 
 
Padon alapuolelle laitetaan kiviä noin kymmenen metrin matkalle. Kivistä tehdään peräkkäisiä kynnyksiä, 
joilla padon aiheuttama putous porrastetaan. Kynnyksiä tehdään 4–6 kappaletta.   
 

Materiaalitarve 
 
Kiveä (halkaisija noin 10–50 cm) tarvitaan kaikkiaan arviolta noin 40 m3. Lisäksi kynnysten tiivistämiseen 
tarvitaan moreenia noin 10 m3.  
 

Kulkuyhteydet 
 
Kohteelle pääsee mökille itäpuolelta vievää tietä pitkin.  
 
 

4.2.2.1.2 Kohde 2 
 

Kohteen kuvaus 
 
Kohde sijaitsee purojaksolla 23 Lehtimäenloukossa (kuvat 92–93). Kohteen ranta-alueet ovat metsää, talon 
piha-aluetta ja etäämpänä peltoa. Rantapuita on kaadettu alueella. Kohteen itäpuolella on myös lammikko 
(ei näy kartalla, kuva 94), johon otetaan vesi ilmeisesti padon yläpuolelta. Vaellusesteen muodostaa 
pääosin betoninen noin 2 m leveä pato, jossa kartoitushetkellä putouskorkeus oli noin 0,5 m. Padossa on 
settilankut ja puinen pölkky tukena. Pohja kohteessa on kiveä, soraa ja hiekkaa.  
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Kuva 102. Kunnostuskohteiden 2 ja 3 sijainti ja kiinteistöjen rajat.  
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Kuva 103. Kunnostuskohde 2 (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 104. Kunnostuskohteen 2 yläpuoli ja itärannan lammikko (M. Sivil).  
 
 

Kiinteistöt 
 
Kohteen ranta-alueilla on ainoastaan yksi tila, jolta tarvitaan suostumus kunnostustoimenpiteille (taulukko 
14). Lisäksi lupa kunnostuksiin tarvitaan yhteisen vesialueen vuokraajalta. 
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Taulukko 16. Kohteen 2 kiinteistöt.  
 
kiinteistötunnus (kunta-kylä-talo-tila) Tilan nimi 

301-876-0001-0000 yhteinen vesialue 

301-408-0002-0216 KETOMÄKI 

 
 

Toimenpiteet 
 
Padon alapuolelle laitetaan kiviä noin kymmenen metrin matkalle. Kivistä tehdään peräkkäisiä kynnyksiä, 
joilla padon aiheuttama putous porrastetaan. Kynnyksiä tehdään 3–5 kappaletta.   
 

Materiaalitarve 
 
Kiveä (halkaisija noin 10–50 cm) tarvitaan kaikkiaan arviolta noin 20 m3. Lisäksi kynnysten tiivistämiseen 
tarvitaan moreenia noin 5 m3.  
 

Kulkuyhteydet 
 
Kohteelle pääsee länsipuoliselta tien kautta tai itäpuolelta talon pihan kautta.  
 
 

4.2.2.1.3 Kohde 3 
 

Kohteen kuvaus 
 
Kohde sijaitsee purojakson 23 alapäässä Lehtimäenloukossa (kuvat 92, 95 ja 96). Kohteen ranta-alueet ovat 
metsää, peltoa ja hieman etäämpänä länsipuolella mökin pihapiiriä. Kohteen eteläpuolella on myös pieni 
lammikko (ei näy kartalla), johon otetaan ilmeisesti vesi padon yläpuolelta putkella. Vaellusesteen 
muodostaa betonista, puusta ja muovista tehty noin 2 m leveä pato, jossa kartoitushetkellä putouskorkeus 
oli noin 0,3 m. Padossa ei ole settilautoja. Padon yhteydessä on puusta tehty kalatie, joka ei kuitenkaan 
luultavasti toimi kovin hyvin. Pohja kohteessa on kiveä, soraa ja hiekkaa.  
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Kuva 105. Kunnostuskohteen 3 pato ja kalatie (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 106. Kunnostuskohde 3 padolta alavirtaan ja padon yläpuolinen vedenottoputki (M. Sivil).  
 
 

Kiinteistöt 
 
Kohteen ranta-alueilla on ainoastaan yksi tila, jolta tarvitaan suostumus kunnostustoimenpiteille (taulukko 
15). Lisäksi lupa kunnostuksiin tarvitaan yhteisen vesialueen vuokraajalta.  
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Taulukko 17. Kohteen 3 kiinteistöt.  
 
kiinteistötunnus (kunta-kylä-talo-tila) Tilan nimi 

301-876-0001-0000 yhteinen vesialue 

301-408-0002-0225 LEHTIMÄKI 

 
 

Toimenpiteet 
 
Padon alapuolelle laitetaan kiviä noin viiden metrin matkalle. Kivistä tehdään peräkkäisiä kynnyksiä, joilla 
padon aiheuttama putous porrastetaan. Kynnyksiä tehdään 1–3 kappaletta. Puinen kalatie poistetaan.  
 

Materiaalitarve 
 
Kiveä (halkaisija noin 10–50 cm) tarvitaan kaikkiaan arviolta noin 10 m3. Lisäksi kynnysten tiivistämiseen 
tarvitaan moreenia noin 2 m3.  
 

Kulkuyhteydet 
 
Kohteelle pääsee länsipuolelta pellon kautta.  
 
 

4.2.2.1.4 Kohde 4 
 

Kohteen kuvaus 
 
Kohde sijaitsee purojaksojen 28 ja 29 rajalla Friiperinlakian itäpuolella (kuvat 97–99). Kohteen ranta-alueet 
ovat metsää. Välittömästi padon yläpuolella on metsätien ylityspaikka. Vaellusesteen muodostaa kivistä 
tehty noin 3 m leveä pato, jossa kartoitushetkellä putouskorkeus oli noin 0,8 m. Putous jakautuu 
nykyisellään noin 2 metrin matkalle. Pohja kohteessa on pääasiassa kiveä ja soraa.  
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Kuva 107. Kunnostuskohteen 4 sijainti ja kiinteistöjen rajat.  
 
 

 
Kuva 108. Kunnostuskohde 4 (M. Sivil).  
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Kuva 109. Kunnostuskohteen 4 yläpuoli (M. Sivil).  
 
 

Kiinteistöt 
 
Kohteen ranta-alueilla on ainoastaan yksi tila, jolta tarvitaan suostumus kunnostustoimenpiteille (taulukko 
16). Lisäksi lupa kunnostuksiin tarvitaan yhteisen vesialueen vuokraajalta.  
 
 
Taulukko 18. Kohteen 4 kiinteistöt.  
 
kiinteistötunnus (kunta-kylä-talo-tila) Tilan nimi 

301-876-0001-0000 yhteinen vesialue 

301-408-0015-0059 TAKAMÄKI 

 
 

Toimenpiteet 
 
Padon alapuolelle laitetaan kiviä noin kymmenen metrin matkalle. Kivistä tehdään peräkkäisiä kynnyksiä, 
joilla padon aiheuttama putous porrastetaan. Kynnyksiä tehdään 4–6 kappaletta.   
 

Materiaalitarve 
 
Kiveä (halkaisija noin 10–50 cm) tarvitaan kaikkiaan arviolta noin 40 m3. Lisäksi kynnysten tiivistämiseen 
tarvitaan moreenia noin 10 m3.  
 

Kulkuyhteydet 
 
Kohteelle pääsee puron ylittävää metsätietä pitkin.  
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4.2.2.2 Purouoman monimuotoisuuden lisääminen vanhojen uomien palautuksella 
 

4.2.2.2.1 Kohde 5 
 

Kohteen kuvaus 
 
Kohde on purojakso 17 Viistorpanloukossa (kuvat 89 ja 100–102). Kohteen ranta-alueet ovat metsää. 
Purojaksoa ympäröivät maa-alueet eivät uoman oikaisusta ja ojituksista huolimatta ole kuivuneet hyvin 
vaan ovat soisia. Pohja nykyisessä oikaisu-uomassa on pääosin hiekkaa. Vesisyvyys oikaisu-uomassa on 0,2–
0,7 m ja vesileveys 1,0–3,0 m. Virtaus oikaisu-uomassa on lähes seisovaa alapuolisen padon 
(kunnostuskohde 1) padotusvaikutuksen yltäessä koko osuudelle. Vanha uoma on suurelta osin veden 
peitossa ja toimii luultavasti tulvauomana. Vanhan ja uuden uoman välinen korkeusero on arviolta alle 0,5 
m. Oikaisu-uoman pituus on noin 110 m ja vanhan uoman 140 m. Vanhalla uomalla on ollut tulvatasanne.  
 
 

 
Kuva 110. Kunnostuskohteen 5 oikaisu-uomaa 
(M. Sivil).  

 
Kuva 111. Kunnostuskohteen 5 vanhaa uomaa 
(M. Sivil).  
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Kuva 112. Vanha uoma (vasemmalla) ja uusi uoma yhtyvät purojakson 17 alapäässä (M. Sivil).  
 
 

Kiinteistöt 
 
Kohteen ranta-alueilla on neljä tilaa, joilta tarvitaan suostumus kunnostustoimenpiteille (taulukko 17). 
Lisäksi lupa kunnostuksiin tarvitaan yhteisen vesialueen vuokraajalta.  
 
 
Taulukko 19. Kohteen 5 kiinteistöt.  
 
kiinteistötunnus (kunta-kylä-talo-tila) Tilan nimi 

301-876-0001-0000 yhteinen vesialue 

301-408-0002-0222 PURONVARSI 

301-408-0002-0326 KARILA 

301-408-0002-0316 PENTINMAA 

301-408-0002-0221 KARIKANGAS 

 
 

Toimenpiteet 
 
Vanha purouoma (kuva 103) palautetaan tekemällä pato nykyisen oikaisu-uoman yläpäähän ja ohjaamalla 
vesi vanhaan uomaan. Ennen vanhan uoman vesitystä sieltä poistetaan ainakin enin kasvillisuus, muttei 
puuainesta. Nykyinen oikaisu-uoma jätetään tulvauomaksi, ja siihen voidaan lisätä uomassa kulkeutuvaa 
hiekkaa pidättävää puuainesta.  
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Kuva 113. Kyttäluoman kulku kunnostuskohteella 5 vuoden 1968 peruskartan mukaan.  
 
 

Materiaalitarve 
 
Oikaisu-uoman suulle tehtävään patoon tarvitaan puuainesta. Puuaines saadaan puron lähialueen 
metsästä.  
 

Kulkuyhteydet 
 
Kohteen lähelle pääsee puron länsipuolen metsätietä pitkin. Paikoin voidaan joutua kaatamaan puita 
metsätieltä kohteen luo tehtäviltä ajourilta. 
 

Lisäselvitystarve 
 
Kunnostuskohteella tulisi vaaituksella selvittää, voiko vanhan uoman palauttamisesta aiheutua 
vettymishaittoja tai tulvan vaaraa.  
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4.2.2.2.2 Kohde 6 
 

Kohteen kuvaus 
 
Kohde sijaitsee purojaksolla 26 Fliiperinlakian pohjoispuolella (kuvat 104–107). Kohteen ranta-alueet ovat 
metsää ja peltoa. Kohteen pohjoispuolella on lisäksi maatila ja länsipuolella kesämökki. Pohja nykyisessä 
oikaisu-uomassa on lähes täysin hiekkaa. Vesisyvyys oikaisu-uomassa on 0,05–0,5 m ja vesileveys 1,5–3,0 
m. Virtaus oikaisu-uomassa on tasaista hitasta virtaa tai nivaa. Hyvin maastossa erottuva vanha uoma on 
osin veden peitossa ja toimii luultavasti tulvauomana. Vanhan ja uuden uoman välinen korkeusero on 
arviolta enintään 0,1 m oikaisu-uoman pohjan hiekottumisesta johtuvan mataluuden vuoksi. Oikaisu-
uoman pituus on noin 250 m ja vanhan uoman arviolta noin 350 m.  
 
 

 
Kuva 114. Kunnostuskohteen 6 sijainti ja kiinteistöjen rajat. 
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Kuva 115. Kunnostuskohteen 6 oikaisu-uomaa 
(M. Sivil).  

 
Kuva 116. Kunnostuskohteen 6 vanhaa uomaa 
(M. Sivil). 

 
 

 
Kuva 117. Vanha uoma (takana) ja uusi uoma yhtyvät purojaksolla 26 (M. Sivil). 
 
 

Kiinteistöt 
 
Kohteen ranta-alueilla on kolme tilaa, joilta saatetaan tarvita suostumus kunnostustoimenpiteille (taulukko 
18). Mikäli vanhat puron mutkat palautetaan ainoastaan oikaisu-uoman mutkan alapuolella, tarvitaan lupa 
ainoastaan tilan 15:174 omistajalta, edellyttäen ettei aiheuteta vettymishaittoja eikä tulvan vaaraa 
yläpuolisilla tiloilla. Lisäksi lupa kunnostuksiin tarvitaan yhteisen vesialueen vuokraajalta.  
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Taulukko 20. Kohteen 6 kiinteistöt.  
 
kiinteistötunnus (kunta-kylä-talo-tila) Tilan nimi 

301-876-0001-0000 yhteinen vesialue 

301-408-0015-0174 MUKKAPERÄ 

301-408-0002-0320 KAUNISHARJU 

301-408-0015-0168 KROPSU 

 
 

Toimenpiteet 
 
Vanha purouoma (kuva 108) palautetaan tekemällä pato nykyisen oikaisu-uoman yläpäähän ja ohjaamalla 
vesi vanhaan uomaan. Ennen vanhan uoman vesitystä sieltä poistetaan ainakin enin kasvillisuus, muttei 
puuainesta, joka tuo rakenteellista monimuotoisuutta. Nykyinen oikaisu-uoma jätetään tulvauomaksi, ja 
siihen voidaan lisätä uomassa kulkeutuvaa hiekkaa pidättävää puuainesta ja/tai rakentaa pohjakynnyksiä. 
Vanhat puron mutkat voidaan palauttaa osuudella joko kokonaan tai osittain esimerkiksi ainoastaan 
kohteen alaosalla.  
 
 

 
Kuva 118. Kyttäluoman kulku kunnostuskohteella 6 vuoden 1968 peruskartan mukaan.  
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Materiaalitarve 
 
Oikaisu-uoman suulle tehtävään patoon tarvitaan puuainesta. Puuaines saadaan esimerkiksi puron 
lähialueen metsästä.  
 

Kulkuyhteydet 
 
Kohteelle pääsee ilman puuston kaatamista uoman pohjois- tai eteläpuolen pelloilta (eteläpuolen pelto ei 
näy kuvassa 104). Paikoin voidaan kuitenkin joutua kaatamaan puita ajourilta.  
 

Lisäselvitystarve 
 
Kunnostuskohteella tulisi vaaituksella selvittää, voiko vanhan uoman palauttamisesta aiheutua 
vettymishaittoja tai tulvan vaaraa.  
 
 

4.2.2.3 Kalojen talvehtimisalueiden kunnostukset 
 

Kohteen kuvaus 
 
Kunnostuskohde 7 eli Lohilampi sijaitsee purojaksolla 37 Lohilamminkydössä (kuvat 109 ja 110). 
Lohilammella on luultavasti suuri merkitys etenkin kalojen talvehtimispaikkana, sillä se on Kyttäluoman 
melko matalan ylä- ja keskijuoksun laajin suvanto. Lohilammen pohja on kuitenkin hiekottunut ja 
madaltunut ilmeisesti lähinnä noin 50 metriä kohteen yläpuolella puroon laskevasta ojasta tulleen hiekan 
vuoksi (kuva 111). Kohteen ranta-alueet ovat metsää. Pohja kohteessa on pääosin hiekkaa. Lohilammen 
pituus on noin 30 m ja vesileveys enintään 11 m. Vesisyvyys on arviolta enintään 1,0 m.  
 
 



87 
 

 
Kuva 119. Kunnostuskohteen 7 sijainti ja kiinteistöjen rajat.  
 
 

 
Kuva 120. Kunnostuskohde 7 eli Lohilampi (M. Sivil). 
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Kuva 121. Lohilammen yläpuolinen puroon hiekkaa runsaasti tuonut oja (M. Sivil).  
 
 

Kiinteistöt 
 
Kohteen ranta-alueilla on kaksi tilaa, joilta ainakin toiselta (2:243) tarvitaan suostumus 
kunnostustoimenpiteille (taulukko 19). Toiselta tilalta (2:199) suostumus tarvita, mikäli kiinteistön läpi 
siirretään kaivinkone kunnostuskohteelle. Lisäksi lupa kunnostuksiin tarvitaan yhteisen vesialueen 
vuokraajalta.  
 
 
Taulukko 21. Kohteen 7 kiinteistöt.  
 
kiinteistötunnus (kunta-kylä-talo-tila) Tilan nimi 

301-876-0001-0000 yhteinen vesialue 

301-408-0002-0243 KORPELA 

301-408-0002-0199 PERÄLÄ 

 
 

Toimenpiteet 
 
Lohilammesta poistetaan hiekkaa kaivinkoneella kaivamalla noin 50–100 m3. Hiekka läjitetään kohteen 
viereiselle metsäalueelle siten, ettei se valu takaisin puroon.  
 

Materiaalitarve 
 
Kohteella ei tarvita kunnostusmateriaaleja.  
 

Kulkuyhteydet 
 
Kohteen lähelle pääsee joko puron etelä- tai pohjoispuolelta metsätietä pitkin. Metsätieltä kohteelle 
tehtävältä ajouralta saatetaan joutua kaatamaan puita.  
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4.2.2.4 Taimenen poikastuotantoalueiden kunnostukset 
 

Kohteen kuvaus 
 
Kunnostuskohde 8 on purojakso 39 Kyttälänmaalla (kuvat 112–115). Kohteen ranta-alueet ovat metsää ja 
peltoa. Kohteen yläosalla puron ylittää Hautatorpantien silta ja alaosalla puron länsipuolella on yksi 
asuintalo. Pohja osuudella on pääasiassa lohkaretta ja vähemmissä määrin lähinnä kiveä ja hiekkaa. Pohja ei 
ole voimakkaasti hiekottunut. Vesisyvyys osuudella on 0,1–1,0 m ja -leveys 1,0–5,0 m. Virtaus osuudella on 
tasaista hidasta virtaa (n. 43 % jakson pituudesta), nivaa (n. 19 %) ja koskea (n. 38 %). Osuuden pituus on 
noin 700 m, ja sillä on melko runsaasti taimenen poikasille sopivaa poikaskivikkoa, mutta kutualustaksi 
soveltuvat soraikot puuttuvat. Uomaa on paikoin lievästi perattu lähinnä osuuden ylä- ja alapäässä.  
 
 

 
Kuva 122. Kunnostuskohteen 8 ja sen viitteellisten sorastuspaikkojen sijainnit sekä kiinteistöjen rajat.  
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Kuva 123. Kunnostuskohteen 8 yläosaa (M. Sivil).  
 
 

 
Kuva 124. Kunnostuskohteen 8 keskiosaa (M. Sivil).  
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Kuva 125. Kunnostuskohteen 8 alaosaa (M. Sivil).  
 
 

Kiinteistöt 
 
Kohteen ranta-alueilla on kaikkiaan 10 tilaa, joilta saatetaan tarvita suostumus kunnostustoimenpiteille 
(taulukko 20). Lupa sorastuksiin tarvitaan ainoastaan niiden tilojen omistajilta, joiden maiden läpi sora 
viedään kunnostuskohteelle. Maanomistajien lisäksi lupa kunnostuksiin tarvitaan yhteisen vesialueen 
vuokraajalta.  
 
 
Taulukko 22. Kohteen 8 kiinteistöt (* selvitettävä, mikäli tilan alueella kunnostustoimenpiteitä).  
 
kiinteistötunnus (kunta-kylä-talo-tila) Tilan nimi 

301-876-0001-0000 yhteinen vesialue 

301-408-0002-0289 MYLLYNIEMI 

301-408-0002-0112 * 

301-408-0002-0227 * 

301-408-0002-0226 * 

301-408-0002-0315 UUSI-KAKKURI 

301-408-0002-0094 RAUTA 

301-408-0002-0330 * 

301-408-0002-0194 * 

301-408-0002-0335 * 

301-408-0002-0304 * 

 
 

Toimenpiteet 
 
Kohteen 8 viitteelliset sorastuspaikat on merkitty kuvaan 112. Sorastuksia voidaan tehdä kaikille kuvassa 
esitetyille paikoille tai ainoastaan osalle. Taimenen kutusoraikkoja muodostetaan etenkin koskien niska-
alueille ja muihin paikkoihin, joissa veden virtaus kiihtyy noin 20–50 cm syvässä vedessä. Kutusoraikon 
yläpuolella on hyvä olla suojamonttu kutukaloille, ja soraikon paikallaan pysymisen varmistamiseksi sen 
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alavirran puoleiselle reunalle voidaan asettaa joitain uomassa olevia kiviä, jotka samalla aikaansaavat 
tasaisesti kiihtyvän virtauksen soraikolle. Soraikkojen paksuuden tulee olla vähintään noin 15 cm ja pinta-
alan noin 0,5–5 m2. Tarvittaessa voidaan myös puhdistaa osuudella jo olemassa olevia soraikkoja.  
 

Materiaalitarve 
 
Taimenen kutusoraa tarvitaan noin 10 m3. Kutusoran raekoon tulisi olla noin 2–5 cm. Kutusoran seassa olisi 
hyvä olla joitain hieman suurempiakin kiviä, jotka sitovat soraa. Kutusoran tulee olla luonnonsoraa eli ei 
mursketta. Sopivaa soraa on esimerkiksi hiekkamontuilta saatava sopivankokoinen seulontajäte. Kutusoran 
oikea raekoko olisi hyvä tarkistaa paikanpäällä sen hankinnan yhteydessä, sillä liian hieno sora ei pysy 
kovassa virrassa paikallaan ja liian suurirakeiseen kalat eivät pysty kaivamaan kutukuoppia. 
 

Kulkuyhteydet 
 
Kohteelle pääsee joko puron länsi- tai itäpuolelta kunnostuksiin luvan antaneiden maanomistajien maiden 
kautta.  
 
 

4.2.3 Kunnostusten vaikutukset 
 

4.2.3.1 Vaikutukset luonnontalouteen 
 
Tämän suunnitelman kunnostustoimenpiteillä parannetaan lähinnä taimenen elinolo-olosuhteita 
Kyttäluomassa. Vaellusesteiden poistaminen mahdollistaa taimenten vapaan liikkumisen eri 
elinympäristöjen, kuten kutu-, syönnös- ja talvehtimisalueiden välillä, jolloin edellytykset luonnonvaraisen 
kannan vahvistumiselle parantuvat. Puron monimuotoisuuden lisääntyminen vanhojen uomien 
palautuksella mm. lisää taimenen suojapaikkojen ja ravintoeläinten määriä. Rakenteellisen 
monimuotoisuuden kasvun myötä taimenille tarjoutuu runsaammin suojapaikkoja mm. purossa esiintyvän 
saukon saalistusta vastaan. Hiekan poistolla parannetaan etenkin taimenen talvehtimismahdollisuuksia, 
mutta syvempi uoma tarjoaa paremmin suojaa muinakin vuodenaikoina etenkin suuremmille taimenille. 
Kutualueiden sorastuksilla parannetaan taimenen lisääntymismahdollisuuksia.  
 
Taimenkannan vahvistuessa Kyttäluoman kalataloudellinen arvo kasvaa merkittävästi. Vahvempi kanta 
kestää paremmin mahdolliset häiriötekijät, kuten valuma-alueelta tulevat kuormituspiikit ja saukon 
saalistuksen. Taimenkannan vahvistuminen saattaa ulottua myös alapuoliseen vesistöön Kyrönjokeen 
saakka, mikäli Kyttäluomassa syntyneitä yksilöitä vaeltaa syönnökselle alapuoliseen vesistöön. 
Kunnostustoimien ansiosta odotettavissa olevan taimenkannan vahvistumisen myötä taimeneen 
kohdistuvaa kalastuspainetta on mahdollista lisätä.  
 
Kunnostustoimenpiteillä on positiivinen vaikutus Kyttäluoman monimuotoisuuteen. Vaellusesteiden poisto 
mahdollistaa vesieliöiden vapaan liikkumisen ja vanhojen uomien palautus sekä hiekan poisto lisäävät 
purouoman rakenteellista monimuotoisuutta, jolloin erilaisten vesieliöiden elinolosuhteet parantuvat.  
 
Kunnostustoimet voivat lyhytaikaisesti karkottaa kaloja kunnostettavilta alueilta ja vähentää pohjaeläinten 
määrää ja kasvillisuutta. Haitalliset vaikutukset eliöstölle ovat kuitenkin lyhytaikaiset.  
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4.2.3.2 Muut vaikutukset 
 
Vaellusesteiden poistolla ja taimenen kutupohjien sorastuksella ei vaikuteta vedenpinnan korkeuteen 
kunnostuskohteiden yläpuolella, ja kunnostuskohteissakin veden pinnan korkeudet pysyvät jokseenkin 
samalla tasolla kuin ennen kunnostuksia. Ylivirtaamien aikaisiin vedenkorkeuksiin vaellusesteiden poistolla 
ja sorastuksella ei ole vaikutusta. Ne eivät vaikuta maan kuivatukseen eivätkä aiheuta vettymishaittoja tai 
tulvan vaaraa. Hiekan poistolla ei ole lainkaan vaikutuksia vedenpinnan korkeuteen. Vanhojen purouomien 
palauttaminen saattaa sen sijaan hieman nostaa vedenpintaa kunnostuskohteella ja sen yläpuolisella puro-
osuudella sekä aiheuttaa ympäröivän maaperän vettymistä. Vanhan uoman palauttamisesta aiheutuva 
tulvan vaara on luultavasti vähäinen nykyisen oikaisu-uoman toimiessa tulvauomana.  
 
Puron virkistyskäytölle kunnostustoimenpiteillä ei juuri ole haitallisia vaikutuksia. Purolla mahdollisesti 
harjoitettavalle virkistyskalastukselle kunnostustoimet saattavat kuitenkin aiheuttaa haittaa 
kunnostustöiden aikana. Virkistyskalastukselle ja luontomatkailulle toimenpiteillä on positiivisia vaikutuksia 
taimenkannan vahvistumisen myötä. Pyyntivahvuinen taimenkanta olisi merkittävä alueen 
vetovoimaisuutta lisäävä tekijä.  
 
Kyttäluomassa ei tiettävästi harjoiteta melontaa, mutta melontaan mallikohteille suunnitelluilla 
kunnostustoimenpiteillä ei juuri ole vaikutusta.  
 
Vedenhankintaan kunnostustoimenpiteillä ei ole pitkäaikaisia vaikutuksia. Kunnostustyöt aiheuttavat 
ainoastaan lyhytaikaista veden samentumista, mikä voi haitata veden käyttöä pesu- tai saunavetenä 
kunnostustöiden aikana. Mikäli vedenhankinnassa esiintyy kunnostustöiden seurauksena ongelmia, 
kunnostaja huolehtii vesihuollosta. 
 
Hankealueella ei ole luonnonsuojelukohteita eikä suojeltuja kulttuurikohteita, joihin 
kunnostustoimenpiteillä voisi olla haitallisia vaikutuksia.  
 
Kunnostuskohteiden ranta-alueilla ja ajourilla toimenpiteistä saattaa aiheutua vaurioita kasvillisuudelle ja 
maanpinnalle. Paikoin ajourilta pitää kaataa puita. Ainoastaan sellaiset puut kaadetaan, jotka estävät 
kunnostustoimenpiteet. Mahdollisesti syntyvät kulku-urat ja muut vauriot korjataan mahdollisimman hyvin 
välittömästi kunnostustöiden jälkeen.  
 
 

4.2.4 Kunnostusten oikeudelliset edellytykset 
 
Vesilain (27.5.2011/587) 3 luvun 2 §:n mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se 
voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka 
pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos: 
 
1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä; 
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; 
4) aiheuttaa vaaraa terveydelle; 
5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän 
antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai 
haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä; 
6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille; 
7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle; 
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8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen; tai 
9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua. 
 
Vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lupaviranomaisen lupa, jos 1 momentissa tarkoitettu muutos 
aiheuttaa edunmenetystä toisen vesialueelle, kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteistölle tai muulle 
omaisuudelle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksityiselle edulle ja 
edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjallisen suostumuksensa.  
 
Lisäksi vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan edellä 2 §:ssä tarkoitetuista seurauksista riippumatta on vesialueen 
ruoppaamiseen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, jollei kyse ole julkisen kulkuväylän 
kunnossapidosta, aina oltava lupaviranomaisen lupa.  
 
Kyttäluomalle suunniteltuihin kunnostustoimenpiteisiin ei vesilain 3 luvun 2 ja 3 §:n mukaan tarvita 
aluehallintoviraston lupaa, mikäli maan- ja vesialueen omistajat, joiden kiinteistöjen alueelle suunnitellut 
kunnostustoimet, niiden vaikutukset tai kulku-urat sijoittuvat, antavat suostumuksensa kunnostustoimiin.  
 
 

4.2.5 Jatkotoimenpiteet 
 

4.2.5.1 Kunnostusten luvat 
 
Kunnostustoimia tehdään ainoastaan niiden kiinteistöjen alueella ja kunnostusten vaikutukset ulotetaan 
ainoastaan niiden kiinteistöjen alueelle, joiden omistajilta saadaan lupa tämän suunnitelman mukaisiin 
toimenpiteisiin. Kunnostuskohteilla 5 ja 6 tulee vaaituksella selvittää vanhan uoman palautuksesta 
mahdollisesti aiheutuva vettymishaittojen riski ja tulvan vaara ennen luvanhakua kohteiden vaikutusalueen 
kiinteistöjen omistajilta. Luvat kiinteistöjen omistajilta on saatava ennen kunnostustoimiin ryhtymistä.  
 

4.2.5.2 Kunnostusten toteuttaminen 
 
Tässä kunnostussuunnitelmalla on esitetty mallikohteiden kunnostusten päälinjat. Kunnostusten 
yksityiskohdat päätetään kunnostustoimenpiteiden aikana, jolloin saavutetaan paras lopputulos. 
Kunnostusten aikana voidaan myös kuulla rannanomistajien mielipiteitä kunnostustoimenpiteistä. 
Kunnostustöiden ohjaaja vastaa töiden aikana suunnitelman toteuttamisesta. Asiantunteva ohjaus on 
onnistuneen lopputuloksen ehdoton edellytys.  
 
Kunnostukset tehdään sulan maan ja alhaisen virtaaman aikana, eli käytännössä kevät- ja syystulvien 
välissä. Kunnostusten lopputulos tarkastetaan ja tarvittaessa viimeistellään miesvoimin heti töiden jälkeen. 
Lisäksi kunnostuksia seuraavan vuoden kesänä tulee käydä läpi kunnostuskohteet ja tehdä tarvittavat 
korjaustoimenpiteet.  
 

4.2.5.3 Kalataloudellinen käyttö ja hoito 
 
Elinvoimaisen taimenkannan muodostaminen Kyttäluomalle ei vaadi istutuksia, koska purossa on jo 
luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Puroon ei tule istuttaa vieraiden taimenkantojen istukkaita 
alkuperäisen kannan sekoittumisvaaran vuoksi. Taimenen lisäksi Kyttäluoma saattaa soveltua harjuksen 
elinympäristöksi. Lähinnä alajuoksulle tehtävien harjusistutusten avulla saattaa olla mahdollista nostaa 
puron kalataloudellista arvoa. Salonjokeen mahdollisesti tehtäviin harjusistutuksiin tulee olla lupa 
Pohjanmaan ELY-keskuksesta.  
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Kyttäluoman taimenkanta ei luultavasti vahvistuttuaankaan kestä kovaa kalastuspainetta. Kalastuspaine 
tulee rajoittaa taimenkannan tuoton kannalta kestävälle tasolle kalastajien määrää ja/tai saaliita 
rajoittamalla. Kalastuksen valvonta on tärkeää salakalastuksen estämiseksi. Puroon perustettavat 
rauhoitusalueet ovat myös yksi keino varmistaa taimenkannan säilyminen elinvoimaisena. Taimenen 
yleisen kuturauhoituksen aikana 11.9.–15.11. purossa ei tule kalastaa lainkaan. Kahlaamista taimenen 
kutusoraikoilla tulee välttää kuturauhoituksen jälkeenkin toukokuun loppuun saakka. Mädin selviämisen 
kannalta varmin vaihtoehto olisi kieltää kokonaan kahlaaminen purossa 11.9.–31.5. välisenä aikana.  
 
Purosta pyydettävien taimenten minimikoon tulee olla sellainen, että se sallii taimenille vähintään yhden, 
mielellään useamman, lisääntymiskerran. Pyyntikoon tulisi siten olla sukukypsyyskokoa suurempi. 
Kyttäluoman osalta ei ole tietoa taimenten sukukypsyyskoosta, joten se olisi hyvä selvittää esimerkiksi 
syksyllä hieman ennen kutuaikaa tehtävillä koekalastuksilla.  
Taimenkannan kehittymistä tulisi seurata sähkökoekalastuksilla ja/tai kutukuoppakartoituksilla. Seuranta 
tulisi aloittaa ennen kunnostustoimenpiteitä, ja sitä tulisi jatkaa riittävän pitkään kunnostusten jälkeen. 
Myös kalastajien taimensaaliita olisi hyödyllistä seurata.  
 

4.2.5.4 Muut toimenpiteet 
 
Purouomassa tehtävillä kunnostustoimenpiteillä ei yksin voida taata taimenkannan runsastumista 
Kyttäluomassa. Kyttäluoman kalaston elinolosuhteiden kehittämisen kannalta tärkeää olisi etenkin veden 
laatua parantavat ja virtaamaa tasaavat sekä hiekan kulkeutumisen estävät toimenpiteet valuma-alueella. 
Olisi tärkeää ettei Kyttäluoman tilaa heikennetä esim. ojituksilla (seurauksena etenkin hiekan 
kulkeutuminen puroon, veden laadun heikkeneminen ja virtaaman äärevöityminen) rantapuuston hakkuilla 
(rantatörmien eroosio ja siitä seuraava hiekan kulkeutuminen puroon sekä varjostuksen heikkeneminen) ja 
puuainesta purouomasta poistamalla (uoman monimuotoisuuden väheneminen). Metsälain 3 luvun 10 §:n 
mukaan purot ovat yksi metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeistä elinympäristöistä. Jos puro 
on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen, tulee sitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tehdä 
elinympäristön ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Valuma-alueen maa- ja metsätaloudessa tulisi harjoittaa 
mahdollisimman vähän Kyttäluomaan kuormitusta aiheuttavia toimintatapoja. Lisäksi valuma-alueelta mm. 
turvetuotannosta tuleva pistekuormitus tulisi saada mahdollisimman pieneksi. Virtaaman vaihtelua on 
mahdollista pienentää lisäämällä valuma-alueen vedenpidätyskykyä. Käytännössä kyseeseen tulisi lähinnä 
ojitettujen suoalueiden ennallistaminen ja metsäojien tukkiminen. Myös haja-asutuksen jätevesien 
puhdistusta tulisi kehittää.  
 

5 Yhteenveto 
 
Kyttäluomassa tilassa on huomattavaa alueellista vaihtelua. Purosta erotettiin maastokartoituksilla 
kaikkiaan 43 yhdenmukaista purojaksoa, joista osa on hydro-morfologiselta tilaltaan lähes luonnontilaisia ja 
monimuotoisia, osa puolestaan hyvin voimakkaasti muokattuja ja yksipuolisia elinympäristöjä. Purossa 
tehdyt ruoppaukset ja lähinnä ojituksista aiheutunut pohjan hiekottuminen ovat Kyttäluoman 
rakenteelliseen tilaan laajimmin haitallisesti vaikuttaneet tekijät. Ruoppauksista ja ojituksista johtuvan 
purouoman rakenteellisen monimuotoisuuden vähäisyyden ja suurten virtaaman vaihteluiden lisäksi 
Kyttäluoman tilaa heikentäviä tekijöitä ovat lähinnä vesieliöiden vaellusesteet keskijuoksulla, uomaan 
monimuotoisuutta tuovan puuaineksen vähäisyys, ajoittain heikko veden laatu ja akanvirtojen puuttuminen 
yläjuoksulla.  
 
Arvokkaita virtavesilajeja Kyttäluomalla ovat ainakin luontaisesti lisääntyvä taimen ja saukko. Niiden 
elinalueen yläraja Kyttäluomassa sijaitsee nähtävästi keskijuoksulla Viistorpanloukossa. Purouoman heikko 
rakenteellinen tila rajoittaa huomattavasti näiden lajien elinmahdollisuuksia Viistorpanloukon yläpuolisella 
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osuudella. Vähäistä kalataloudellista potentiaalia Kyttäluomassa voidaan kuitenkin katsoa olevan jo 
purojaksolta 4 lähtien.  
 
Kyttäluoman kunnostustarve on yleisesti ottaen huomattavan suuri, eräillä melko luonnontilaisilla 
säilyneillä osuuksilla kuitenkin vähäinen. Kyttäluoman luonnontaloudellisen tilan parantamiseksi on 
olemassa useita kunnostusmenetelmiä. Lähes kaikilla purojaksoilla on tarvetta uomassa olevan 
puuaineksen lisäämiseen. Uomassa oleva puuaines lisää puron rakenteellista monimuotoisuutta sekä 
tarjoaa erilaisia elinympäristöjä ja ravintoa vesieliöstölle. Seuraavaksi yleisin kunnostustarve on uomaa 
varjostavan, rantatörmien sortumia ehkäisevän ja uomaan luontaisesti puuainesta tuottavan 
rantavyöhykkeen metsitys. Kolmanneksi yleisin kunnostustarve purojaksoilla oli taimenen kutupohjien 
sorastus. Jotta taimenen elinaluetta olisi mahdollista laajentaa Viistorpanloukosta ylävirtaan, tulisi etenkin 
purojaksoilla 9–11 lisätä huomattavasti uoman monimuotoisuutta lähinnä puuainesta uomaan lisäämällä 
tai palauttamalla vanha purouoma. Tässä niteessä esitettyjen mallikohteiden kunnostuksen avulla on 
mahdollista parantaa lähinnä Kyttäluoman taimenkannan elinolosuhteita.  
 
Kyttäluoman tilaa voidaan uomassa ja sen lähialueella tehtävien kunnostusten lisäksi parantaa valuma-
alueella etenkin maa- ja metsätalouden vesiensuojelua tehostamalla ja vähentämällä etenkin hiekan 
kulkeutumista puroon. Hiekan kulkeutuminen voidaan tehokkaimmin estää jättämällä ojitukset tekemättä 
tulevaisuudessa. Myös Kyttäluoman virtaamaa saadaan parhaiten tasattua jättämällä ojitukset tekemättä 
ja/tai tukkimalla jo olemassa olevia ojia. Mikäli ojituksia tehdään, tulisi niissä soveltaa toimivia 
vesiensuojeluratkaisuja, jotka ainakin estävät hiekan kulkeutumisen puroon.  
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Liite 1. Kyttäluoman ja Lehtiluoman purojaksojen alku- ja loppukoordinaatit (KKJ-YKJ) sekä pituudet.  
 

Puro jakso yläraja-x yläraja-y alaraja-x alaraja-y pituus (m) pituuden lisätieto 

Kyttäluoma 1 3252799 6957392 3253278 6957441 480 ~ todellinen 

 2 3253278 6957441 3253565 6957488 330 ~ todellinen 

 3 3253565 6957488 3253730 6957028 510 ~ todellinen 

 4 3253730 6957028 3253903 6956791 390 ~ todellinen 

 5 3253903 6956791 3253970 6956605 210 ~ todellinen 

 6 3253970 6956605 3254170 6956495 260 ~ todellinen 

 7 3254170 6956495 3254011 6956076 500 ~ todellinen 

 8 3254011 6956076 3253620 6955472 770 ~ todellinen 

 9 3253620 6955472 3253540 6955112 430 ~ todellinen 

 10 3253540 6955112 3253615 6954740 390 ~ todellinen 

 11 3253615 6954740 3253597 6954339 390 ~ todellinen 

 12 3253597 6954339 3253641 6954194 170 ~ todellinen 

 13 3253641 6954194 3253807 6954109 240 ~ todellinen 

 14 3253807 6954109 3253826 6954101 140 ~ todellinen 

 15 3253826 6954101 3254062 6953952 220 ~ todellinen 

 16 3254062 6953952 3254228 6953784 330 ~ todellinen 

 17 3254228 6953784 3254299 6953699 110 ~ todellinen 

 18 3254299 6953699 3254295 6953653 80 ~ todellinen 

 19 3254295 6953653 3254208 6953342 570 aliarvio, kaikkia meandereita ei kartalla 

 20 3254208 6953342 3254220 6953307 40 ~ todellinen 

 21 3254220 6953307 3254322 6953216 180 aliarvio, kaikkia meandereita ei kartalla 

 22 3254322 6953216 3254290 6953095 180 aliarvio, kaikkia meandereita ei kartalla 

 23 3254290 6953095 3254367 6952850 330 ~ todellinen 

 24 3254367 6952850 3254666 6952658 420 uoma ei täysin kuten kartalla, joten ei 
todellinen pituus 

 25 3254666 6952658 3255099 6952124 980 aliarvio, kaikkia meandereita ei kartalla 

 26 3255099 6952124 3255243 6951868 350 ~ todellinen 

 27 3255243 6951868 3255417 6951571 450 aliarvio, kaikkia meandereita ei kartalla 

 28 3255417 6951571 3255574 6951464 290 uoma ei täysin kuten kartalla, joten ei 
todellinen pituus 

 29 3255574 6951464 3255798 6951475 270 uoma ei täysin kuten kartalla, joten ei 
todellinen pituus 

 30 3255798 6951475 3256368 6951406 640 ~ todellinen 

 31 3256368 6951406 3256499 6951461 180 ~ todellinen 

 32 3256499 6951461 3256623 6951573 200 ~ todellinen 

 33 3256623 6951573 3256653 6951791 330 ~ todellinen (mitattu todellisen 
sijainnin arvion perusteella (kartassa 
väärin)) 

 34 3256653 6951791 3256787 6951943 310 ~ todellinen 

 35 3256787 6951943 3256918 6951937 150 ~ todellinen 

 36 3256918 6951937 3257152 6951781 490 ~ todellinen 

 37 3257152 6951781 3258108 6951190 1500 ~ todellinen 

 38 3258108 6951190 3258537 6951122 890 ~ todellinen 

 39 3258537 6951122 3258537 6950651 680 ~ todellinen 

 40 3258537 6950651 3258391 6950606 300 ~ todellinen 

 41 3258391 6950606 3258633 6950002 840 ~ todellinen 

 42 3258633 6950002 3258776 6949896 240 ~ todellinen 

 43 3258776 6949896 3259143 6949436 830 ~ todellinen 

Lehtiluoma 1 3254938 6953629 3255035 6953263 410 ~ todellinen 

 2 3255035 6953263 3255152 6952703 710 ~ todellinen 

 3 3255152 6952703 3255099 6952393 350 ~ todellinen 
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Liite 2. Kyttäluomaan laskevat uomat 1/4.  
 

Purojakso uoma-x uoma-y tyyppi lisätietoja 

1 3252799 6957392 tavallinen n. 1/3 vedestä (1 l/s) 

1 3252799 6957392 tavallinen n. 2/3 vedestä (1 l/s) 

1 3252934 6957401 umpeenkasvanut n. 0 l/s 

1 3252983 6957408 umpeenkasvanut n. 1 dl/s 

1 3252069 6957420 umpeenkasvanut n. 0 l/s 

1 3253158 6957426 umpeenkasvanut n. 0 l/s 

1 3253158 6957426 umpeenkasvanut n. 0 l/s 

1 3253188 6957431 umpeenkasvanut n. 0 l/s 

2 3253319 6957455 umpeenkasvanut 0 l/s 

2 3253376 6957467 umpeenkasvanut 0 l/s 

2 3253425 6957519 umpeenkasvanut 0 l/s 

2 3253505 6957521 umpeenkasvanut 0 l/s 

3 3253580 6957443 umpeenkasvanut 0 l/s 

3 3253601 6957393 umpeenkasvanut 0 l/s 

3 3253624 6957355 umpeenkasvanut 0 l/s 

3 3253630 6957355 umpeenkasvanut 0 l/s 

3 3253660 6957293 umpeenkasvanut 0 l/s 

3 3253664 6957282 tavallinen hyvin pieni virtaus 

3 3253687 6957232 umpeenkasvanut ei virtausta 

3 3253687 6957232 tavallinen ei virtausta 

3 3253687 6957189 umpeenkasvanut ei virtausta 

3 3253697 6957177 tavallinen ei virtausta 

3 3253730 6957028 puro n. 5 l/s 

4 3253737 6956877 umpeenkasvanut tulee itäpuolelta 

4 3253824 6956773 tavallinen puromainen, n. 2 l/s 

4 3253898 6956793 tavallinen n. 1 l/s 

5 3253962 6956657 umpeenkasvanut ei virt. 

6 3253972 6956576 umpeenkasvanut ei virt. 

6 3254085 6956574 noro pieni virtaus, n. 0,1 l/s 

7 3254187 6956471 tavallinen n. 1 l/s 

7 3254194 6956461 tavallinen hyvin pieni virtaus (tipoittain) 

7 3254196 6956397 umpeenkasvanut ei virt. 

7 3254150 6956316 tavallinen n. 0,5 l/s 

7 3254137 6956253 umpeenkasvanut ei virt. 

7 3254103 6956211 umpeenkasvanut ei virt. 

7 3254066 6956172 umpeenkasvanut ei virt. 

8 3253996 6956079 umpeenkasvanut ei virt., vastakaivettu n. 50 m päähän 

8 3253980 6956023 umpeenkasvanut ei virt., vastakaivettu n. 50 m päähän 

8 3253968 6955995 umpeenkasvanut ei virt., vastakaivettu n. 50 m päähän 

8 3253971 6955963 umpeenkasvanut n. 0,1 l/s, vastakaivettu n. 50 m päähän ja sen alap. tehty 
pieni laskeutusallas (koskettu n. 20 m päähän uomasta). 
altaassa paljon humusta, allas 1,5 m x 5 m. 
(kunnostusoja-laskeutusallas-kaivukatko). 

8 3253981 6955932 umpeenkasvanut kaivettu n. 10 m päähän uomasta uudestaan, n. 0,1 l/s 

8 3253964 6955844 umpeenkasvanut ei juuri virt., kaivettu n. 50 m päähän 

8 3253959 6955829 tavallinen tien vierellä, n. 0,1 l/s 

8 3253959 6955829 tavallinen ei virt., tien vierellä 

8 3253959 6955829 tavallinen ei virt., tien vierellä 

8 3253959 6955829 tavallinen ei virt., tien vierellä 

8 3253917 6955779 tavallinen n. 0,5 l/s, vastakaivettu n. 50 m päähän 

8 3253904 6955743 umpeenkasvanut ei virt., vastakaivettu n. 100 m päähän 

8 3253799 6955681 umpeenkasvanut ei virt., laskeutusallas yläpuolella 
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Liite 2. Kyttäluomaan laskevat uomat 2/4.  
 

Purojakso uoma-x uoma-y tyyppi lisätietoja 

8 3253799 6955639 tavallinen n. 0,1 l/s 

8 3253768 6955614 umpeenkasvanut ei virt. 

8 3253758 6955553 umpeenkasvanut ei kaivettu aivan uomaan asti 

8 3253743 6955562 umpeenkasvanut ei virt. 

8 3253739 6955537 umpeenkasvanut n. 0,1 l/s 

8 3253722 6955542 umpeenkasvanut ei kartalla, ei virt. (oikea ranta) 

8 3253702 6955528 umpeenkasvanut ei virt. (oikea ranta) 

8 3253648 6955496 tavallinen n. 0,5 l/s 

8 3253643 6955463 tavallinen laskee vanhaan uomaan, kuutioittain hiekkaa, peräisin 
ilmeisesti lammikon kaivusta toiselle rannalle, ei virt. 

9 3253595 6955451 tavallinen ei virt. 

9 3253537 6955372 umpeenkasvanut ei virt., vasen ranta 

9 3253537 6955372 vastakaivettu n. 0,5 l/s, oikea ranta 

9 3253514 6955347 tavallinen ei virt., jätetty 2 m kaivukatko juuri ennen puroa 

9 3253498 6955286 umpeenkasvanut ei virt. 

10 3253560 6955057 tavallinen ei virt., jätetty n. 2 m kaivukatko loppuun 

10 3253578 6955003 umpeenkasvanut ei virt. 

10 3253591 6954962 umpeenkasvanut ei virt. 

11 3253624 6954640 umpeenkasvanut ei virt. 

11 3253616 6954618 umpeenkasvanut ei virt. 

11 3253608 6954465 tavallinen ei virt., vasen ranta 

11 3253608 6954465 tavallinen ei virt., oikea ranta 

11 3253592 6954414 umpeenkasvanut ei virt. 

11 3253594 6954356 tavallinen n. 1 l/s ruskeaa vettä 

12 3253594 6954328 umpeenkasvanut ei virt. 

12 3253589 6954295 umpeenkasvanut ei virt., ei puroon asti 

12 3253590 6954287 umpeenkasvanut ei virt. 

12 3253597 6954264 tavallinen virtaus tipoittain, ojassa hyvin tummaa vettä 

12 3253589 6954230 umpeenkasvanut ei virt. 

12 3253621 6954204 umpeenkasvanut ei virt. 

12 3253641 6954194 tavallinen ei virt., oikaisu-uoma, jonka kautta ei vettä (vesi ohjattu 
maapadolla takaisin vanhaan luonnonuomaan) 

13 3253674 6954131 tavallinen lammesta, hyvin pieni virtaus n. 0,5 l/s (?) 

13 3253711 6954127 tavallinen ei virt. 

13 3253707 6954123 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla, vanha uoma? 

13 3253807 6954109 tavallinen betonirummun kautta puroon, ei virt. 

14 3253826 6954101 umpeenkasvanut ei virt., laskee betonirummun kautta 

15 3253935 6954035 tavallinen ruskeaa vettä n. 2 l/s turvetuotantoalueelta 

15 3253937 6954015 umpeenkasvanut ei virt. 

15 3253951 6953997 umpeenkasvanut ei virt. 

15 3253978 6954004 tavallinen ei virt. 

15 3253980 6953987 umpeenkasvanut tien vierellä, ei virt. 

15 3253980 6953987 umpeenkasvanut tien vierellä, ei virt. 

15 3253980 6953987 umpeenkasvanut tien vierellä, ei virt. 

15 3253980 6953987 umpeenkasvanut tien vierellä, ei virt. 

15 3253998 6953947 umpeenkasvanut ei virt., noro? 

15 3254049 6953937 umpeenkasvanut ei virt. 

16 3254130 6953888 tavallinen ei virt. 

16 3254225 6953797 umpeenkasvanut ei virt. 

16 3254231 6953780 umpeenkasvanut ei virt. 

17 3254293 6953700 umpeenkasvanut ei virt. 

17 3254266 6953735 tavallinen ei virt., ojassa palpakkoa 
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Liite 2. Kyttäluomaan laskevat uomat 3/4.  
 

Purojakso uoma-x uoma-y tyyppi lisätietoja 

19 3254216 6953528 umpeenkasvanut ei virt. 

19 3254317 6953478 tavallinen n. 0,5 l/s 

19 3254279 6953419 tavallinen n. 0,2 l/s 

19 3254198 6953374 tavallinen n. 0,1 l/s, laskee vanhaan meanderiin, lopussa 
lammikko n. 10x20 m (kaivettu) 

20 3254208 6953342 tavallinen n. 0,5 l/s 

20 3254220 6953307 umpeenkasvanut ei virt. (lopussa pieni lask.allas, joka ump. kasv.) 

21 3254289 6953271 umpeenkasvanut ei virt. 

21 3254309 6953217 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

22 3254280 6953112 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

22 3254290 6953095 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

23 3254253 6952971 tavallinen ei virt. 

23 3254246 6952966 tavallinen n. 0,1 l/s 

23 3254290 6952914 tavallinen ei virt. 

24 3254393 6952891 tavallinen n. 0,1 l/s 

24 3254502 6952864 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

25 3254712 6952685 tavallinen ei virt. 

25 3254796 6952662 tavallinen ei virt. 

25 3254822 6952628 tavallinen ei virt., ei kartalla, lopussa 2 m kaivukatko 

25 3254877 6952609 tavallinen n. 0,01 l/s 

25 3254918 6952584 umpeenkasvanut ei virt., laskee vanhaan meanderiin 

25 3254925 6952545 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

25 3255104 6952406 puro n. 5 l/s, Lehtiluoma 

25 3255071 6952323 noro n. 2 l/s 

26 3255110 6952105 tavallinen sillan luona, ei virt. 

26 3255110 6952105 tavallinen sillan luona, ei virt. 

26 3255110 6952105 tavallinen sillan luona, ei virt. 

26 3255175 6952029 tavallinen n. 0,2 l/s 

26 3255222 6951997 umpeenkasvanut ei virt. 

26 3255230 6951998 tavallinen ei virt., hevostalleilta 

26 3255266 6951976 tavallinen n. 0,2 l/s 

27 3255207 6951827 tavallinen n. 0,2 l/s, ei kartalla 

27 3255359 6951708 umpeenkasvanut ei virt. 

27 3255392 6951639 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

28 3255422 6951554 tavallinen ei virt., ei kartalla 

28 3255427 6951559 tavallinen ei virt., ei kartalla 

28 3255448 6951525 tavallinen ei virt., ei kartalla 

28 3255483 6951480 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

30 3256076 6951341 tavallinen n. 5 l/s 

30 3256157 6951336 tavallinen n. 2 l/s hyvin sameaa vettä 

30 3256173 6951348 tavallinen n. 5 l/s, puromainen 

30 3256278 6951362 tavallinen n. 0,1 l/s, ei kartalla 

30 3256280 6951369 tavallinen ei virt. 

30 3256346 6951383 tavallinen ei virt. 

31 3256364 6951412 umpeenkasvanut n. 0,1 l/s, laskee vanhaan meanderiin 

31 3256409 6951387 umpeenkasvanut ei virt. 

32 3256532 6951464 tavallinen n. 0,5 l/s 

32 3256545 6951470 umpeenkasvanut ei virt. 

32 3256555 6951542 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

33 3256672 6951746 tavallinen ei virt. 

33 3256633 6951776 tavallinen n. 0,1 l/s 
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Liite 2. Kyttäluomaan laskevat uomat 4/4.  
 

Purojakso uoma-x uoma-y tyyppi lisätietoja 

34 3256686 6951863 tavallinen n. 0,2 l/s 

34 3256787 6951943 tavallinen n. 2 l/s 

35 3256843 6951938 tavallinen ei virt. 

36 3256922 6951948 tavallinen n. 0,1 l/s 

36 3257071 6951870 tavallinen ei virt., ei kartalla 

36 3257146 6951797 tavallinen n. 20 l/s, tuonut paljon hiekkaa puroon 

37 3257153 6951762 tavallinen n. 0,1 l/s 

37 3257461 6951560 tavallinen ei virt. 

37 3257479 6951557 umpeenkasvanut ei virt. 

37 3257523 6951523 umpeenkasvanut ei virt. 

37 3257682 6951343 tavallinen n. 0,2 l/s, ei kaivettu puroon asti (rinteelle saakka n. 20 
m päähän) 

37 3257765 6951268 umpeenkasvanut n. 0,5 l/s 

37 3257819 6951228 umpeenkasvanut n. 0,1 l/s 

37 3258087 6951200 tavallinen n. 0,2 l/s 

38 3258403 6951115 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

38 3258397 6951138 tavallinen n. 0,01 l/s, ei kartalla 

38 3258478 6951196 tavallinen ei kartalla 

39 3258584 6950807 tavallinen ei virt., ei kartalla 

39 3258542 6950669 tavallinen ei virt., ei kartalla 

39 3258540 6950650 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

41 3258397 6950612 tavallinen ei virt., ei kartalla 

41 3258372 6950451 tavallinen n. 0,5 l/s 

41 3258364 6950417 tavallinen n. 1,0 l/s 

41 3258426 6950242 noro noro ilmeisesti, n. 0,5 l/s, ei kartalla 

41 3258464 6950226 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

41 3258543 6950125 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

42 3258662 6949970 noro noro, n. 0,1 l/s 

43 3259094 6949661 tavallinen ei virt., ei kartalla 

43 3259102 6949658 tavallinen ei virt., ei kartalla 

43 3259114 6949653 tavallinen ei virt., ei kartalla 

43 3259129 6949645 tavallinen virt. tipoittain, ei kartalla 

43 3258881 6949850 puro Häjyluoma 
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Liite 3. Lehtiluomaan laskevat uomat.  
 

Purojakso uoma-x uoma-y tyyppi lisätietoja 

1 3254938 6953629 tavallinen tienvarsioja, ei virt. 

1 3254938 6953629 tavallinen tienvarsioja, ei virt. 

2 3255094 6953223 umpeenkasvanut ei virt., ei puroon asti, ei kartalla 

2 3255132 6953188 umpeenkasvanut ei virt. 

2 3255173 6953117 umpeenkasvanut ei virt. 

2 3255144 6953032 umpeenkasvanut ei virt., alapäässä ump. Kasv. Kuoppa 

2 3255194 6952939 tavallinen ei virt. 

2 3255182 6952930 umpeenkasvanut ei virt. 

2 3255145 6952880 umpeenkasvanut ei virt. 

2 3255089 6952811 tavallinen ei virt. 

2 3255118 6952775 umpeenkasvanut ei virt. 

2 3255139 6952719 tavallinen ei virt. 

3 3255156 6952633 umpeenkasvanut ei virt. 

3 3255165 6952640 umpeenkasvanut ei virt. 

3 3255159 6952608 umpeenkasvanut ei virt. 

3 3255155 6952599 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

3 3255183 6952544 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

3 3255184 6952533 umpeenkasvanut ei virt., ei kartalla 

3 3255156 6952464 tavallinen ei virt. 

3 3255132 6952444 umpeenkasvanut ei virt., alap. Monttu 
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Liite 4. Kyttäluoman erityiskohteet 1/5.  
 

Purojakso tyyppi kohde-x kohde-y kohdelisätietoja 

1 muu 3253161 6957427 metsätiesilta 

2 vanha meanderi 3253338 6957448 huonosti näkyvissä ja umpeenkasvanut 

2 vanha meanderi 3253448 6957515 ump. kasv., n. 1-1,5 m korkeammalla kuin uusi uoma 

2 muu 3253565 6957488 maantiesilta 

4 kutupaikka 3253740 6956991 soraa (melko hienoa, n. 0,5-2 cm) 

4 vanha meanderi 3253751 6956825 umpeenkasvanut 

4 vanha meanderi 3253775 6956788 umpeenkasvanut 

4 vanha meanderi 3253838 6956771 umpeenkasvanut 

4 vanha meanderi 3253852 6956767 umpeenkasvanut 

4 vanha meanderi 3253876 6956799 umpeenkasvanut 

5 vanha meanderi 3253928 6956793 umpeenkasvanut 

5 kutupaikka 3253929 6956790 soraa, n. 0,5-5 cm (1. kunnon kutupaikka) 

5 muu 3253934 6956759 kärrytiesilta (ei rumpua) 

5 vanha meanderi 3253954 6956688 umpeenkasvanut 

5 vanha meanderi 3253960 6956686 umpeenkasvanut 

5 kutupaikka 3253957 6956651 soraa 

5 vanha meanderi 3253970 6956629 umpeenkasvanut 

6 vanha meanderi 3254009 6956576 umpeenkasvanut 

6 vanha meanderi 3254023 6956588 umpeenkasvanut 

6 vanha meanderi 3254081 6956591 umpeenkasvanut, hyvin näkyvissä 

6 vanha meanderi 3254112 6956566 umpeenkasvanut 

6 vanha meanderi 3254140 6956548 umpeenkasvanut 

6 vanha meanderi 3254147 6956526 umpeenkasvanut 

7 kutupaikka 3254192 6956462 suuri soraikko, hyvä kutupaikka (sora siltatyömaalta) 

7 muu 3254191 6956475 betoninen siltarumpu, ei este 

7 vanha meanderi 3254202 6956463 umpeenkasvanut 

7 kutupaikka 3254193 6956408 iso soraikko 

7 vanha meanderi 3254189 6956140 umpeenkasvanut 

7 vanha meanderi 3254199 6956363 umpeenkasvanut 

7 vanha meanderi 3254199 6956336 umpeenkasvanut 

7 muu 3254165 6956319 hakkuuaukko, melkein rantaan asti 

7 muu 3254150 6956305 kärrytiesilta 

7 vanha meanderi 3254145 6956319 umpeenkasvanut 

7 vanha meanderi 3254133 6956306 umpeenkasvanut 

7 kutupaikka 3254144 6956260 soraa 

7 vanha meanderi 3254148 6956254 umpeenkasvanut 

7 vanha meanderi 3254145 6956241 umpeenkasvanut, pitkä 

7 kutupaikka 3254130 6956237 iso soraikko, osuuden loppuun 

7 muu 3254059 6956157 hakkuuaukko, kummallakin rannalla rantaan asti 

7 vanha meanderi 3254054 6956135 umpeenkasvanut 

8 vanha meanderi 3253997 6956044 ump. kasv. 

8 vanha meanderi 3253977 6956021 ump. kasv. 

8 vanha meanderi 3253993 6956006 ump. kasv., laskee uudesti kaivettu oja 

8 vanha meanderi 3253953 6955981 ump. kasv., laskee uudesti kaivettu oja 

8 vanha meanderi 3253960 6955901 ump. kasv. 

8 muu 3253953 6955822 betoninen tierumpu, ei este, metsätiesilta 

8 vanha meanderi 3253943 6955814 ump. kasv. 

8 muu 3253942 6955803 hakkuuaukko rantaan saakka 

8 pohjaveden 
ulosvirtausalue 

3253799 6955666 ruosteista vettä n. 0,1 l/s puroon 

8 pohjaveden 
ulosvirtausalue 

3253790 6955637  
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Liite 4. Kyttäluoman erityiskohteet 2/5.  
 

Purojakso tyyppi kohde-x kohde-y kohdelisätietoja 

8 lähteen 
vaikutusalue 

3253790 6955637  

8 lähteen 
vaikutusalue 

3253771 6955633 lähde, joka koholla 

8 vanha meanderi 3253759 6955608 ump. kasv. 

8 vanha meanderi 3253776 6955579 ump. kasv. (pitkä) 

8 muu 3253770 6955599 perkaamaton kohta 

9 vanha meanderi 3253502 6955366 ump. kasv. 

10 vanha meanderi 3253590 6954931 ump. kasv. 

10 muu 3253590 6954931 kosteikko vanhassa meanderissa 

11 vanha meanderi 3253608 6954710 ump. kasv. 

11 vanha meanderi 3253616 6954664 ump. kasv. 

11 vanha meanderi 3253631 6954628 ump. kasv. 

11 vanha meanderi 3253609 6954563 ump. kasv. 

11 vanha meanderi 3253586 6954439 ump. kasv. 

11 vanha meanderi 3253588 6954390 ump. kasv. 

11 muu 3253597 6954323 sillan rämä, ei rumpua 

12 vanha meanderi 3253585 6954283 ump. kasv. 

12 muu 3253601 6954247 umpeenkasvanut lampi (?) 

13 muu 3253674 6954131 kivi-muovipato, put. kork. n. 0,1 m, ei este 

13 vanha meanderi 3253689 6954204 ump. kasv., pitkä 

13 rantatörmän 
sortuma 

3253756 6954144 pellon reunassa, 10 m2 

14 vanha meanderi 3253817 6954060 pitkä, ump. kasv. 

14 kutupaikka 3253931 6954041 soraa hieman 

15 muu 3253981 6953989 maantiesilta, ei rumpua, ei este 

15 kutupaikka 3253981 6953989 soraa hieman 

15 kutupaikka 3254001 6953954 soraa paljon 

15 rantatörmän 
sortuma 

3254005 6953958 n. 40 m2 

15 kutupaikka 3254010 6953960 soraa hieman 

15 kutupaikka 3254019 6953942 soraa paljon 

15 rantatörmän 
sortuma 

3254023 6953950 n. 50 m2 

16 vanha meanderi 3254201 6953838 ump. kasv. kuroutunut itse irti luultavasti 

17 vanha meanderi 3254217 6953782 ump. kasv., alkupää, suurelta osin veden peitossa 

17 vanha meanderi 3254296 6953699 ump. kasv., loppupää (sama kuin edellinen) 

17 tulvatasanne 3254296 6953699 koko vanhalla uomalla 

18 vanha meanderi 3254324 6953670 pieni 

18 vanha meanderi 3254317 6953675 vettä, luonnollista tietä erkaantunut? 

18 vedenotto 3254306 6953652 putkeen vettä n. 1 l/s alapuoliseen lampeen 

19 pistekuormitus 3254306 6953652 mökistä putki puroon 

19 muu 3254306 6953652 lampi+mökki 

19 vanha meanderi 3254218 6953573 erkaantunut itsekseen 

19 tulvatasanne 3254249 6953536 jokseenkin koko osuudella 

19 vanha meanderi 3254297 6953498 ump. kasv. 

19 muu 3254314 6953491 kalalampi, ei ilm. käytössä (ei virtausta) 

19 muu 3254314 6953491 lampi+mökki 

19 vanha meanderi 3254273 6953444 ump. kasv. 

19 vanha meanderi 3254241 6953394 melko paljas 

19 vanha meanderi 3254218 6953368 ump. kasv. (oja laskee) 

20 vanha meanderi 3254226 6953316 ump. kasv. 
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Liite 4. Kyttäluoman erityiskohteet 3/5.  
 

Purojakso tyyppi kohde-x kohde-y kohdelisätietoja 

21 tulvatasanne 3254237 6953293 koko osuudella 

21 vanha meanderi 3254288 6953293 ump. kasv. (kuroutunut irti) 

22 kutupaikka 3254318 6953216 hyvin pieni, vähän soraa (sahi) 

22 kutupaikka 3254263 6953176 soraa 

22 muu 3254267 6953155 karjan juottopaikka 

22 kutupaikka 3254281 6953120 soraa hieman 

22 pistekuormitus 3254286 6953096 putki monttuun, tarkoitus? kuormitusta? 

22 vanha meanderi 3254280 6953091 heikosti näkyvissä 

23 kutupaikka 3254257 6953029 soraa (osin liettynyt + ump. kasv.) 

23 vedenotto 3254256 6953022 uppopumpulla 

23 muu 3254256 6953022 peltotiesilta 

23 muu 3254245 6952986 leikkimökki ja kävelysilta 

23 pohjaveden 
ulosvirtausalue 

3254254 6952970 lähde uoman vieressä, n. 0,01 l/s 

23 pohjaveden 
ulosvirtausalue 

3254239 6952974 lähde uoman vieressä, n. 0,5 l/s kirkasta vettä 

23 muu 3254249 6952969 maantiesilta 

23 muu 3254248 6952964 lähdemökki 

23 muu 3254299 6952942 kalalampi 

23 kutupaikka 3254311 6952943 soraa 

23 kutupaikka 3254303 6952923 soraa 

23 kutupaikka 3254343 6952898 soraa hieman 

23 vanha meanderi 3254341 6952876 erkaantunut itsekseen, tulvauoma 

23 pohjaveden 
ulosvirtausalue 

3254346 6952873 lähde 

23 muu 3254332 6952855 karjan juottopaikka (ei käytössä) 

23 muu 3254349 6952860 vedenotto n. 0,5 l/s (lammikkoon?) 

23 muu 3254356 6952838 lammikko n. 10x15m 

24 kutupaikka 3254369 6952849 soraa 

24 saari 3254611 6952726 suuri, vettä kummassakin haarassa 

24 kutupaikka 3254637 6952679 soraa 

24 kutupaikka 3254654 6952672 soraa 

24 vanha meanderi 3254681 6952671 ump. kasv. 

25 kutupaikka 3254671 6952662 paljon soraa alavirtaan 

25 kutupaikka 3254715 6952656 soraa 

25 kutupaikka 3254717 6952681 soraa 

25 kutupaikka 3254738 6952673 soraa 

25 kutupaikka 3254753 6952667 soraa 

25 kutupaikka 3254764 6952669 soraa 

25 kutupaikka 3254792 6952642 soraa 

25 vanha meanderi 3254810 6952636 ump. kasv. 

25 kutupaikka 3254811 6952626 soraa 

25 kutupaikka 3254821 6952625 soraa 

25 kutupaikka 3254816 6952617 soraa 

25 kutupaikka 3254809 6952607 soraa 

25 kutupaikka 3254803 6952592 soraa 

25 kutupaikka 3254793 6952586 soraa 

25 kutupaikka 3254787 6952561 soraa 

25 kutupaikka 3254793 6952555 soraa 

25 kutupaikka 3254889 6952589 soraa 

25 kutupaikka 3254891 6952580 soraa 

25 vanha meanderi 3254938 6952519  
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Liite 4. Kyttäluoman erityiskohteet 4/5.  
 

Purojakso tyyppi kohde-x kohde-y kohdelisätietoja 

25 muu 3255096 6952399 sähkölinja 

25 vanha meanderi 3255103 6952302 ump. kasv., eriytynyt itse 

25 vanha meanderi 3255114 6952286 ump. kasv., eriytynyt itse 

25 vanha meanderi 3255096 6952253 ump. kasv., eriytynyt itse 

25 kutupaikka 3255083 6952133 soraa, hiekottunut 

25 tulvatasanne 3255083 6952133 koko osuus luult. 

26 muu 3255110 6952106 maantiesilta, ei rumpua, ei este 

26 vanha meanderi 3255142 6952028 pitkä, meanderiin laskee oja, n. 5 l/s 

26 vanha meanderi 3255183 6952013 ump. kasv. 

26 vanha meanderi 3255207 6951998 ump. kasv. 

26 vanha meanderi 3255239 6951967 ump. kasv. 

26 vanha meanderi 3255257 6951927 ump. kasv. 

26 vanha meanderi 3255246 6951937 veden peittämä 

26 vanha meanderi 3255232 6951881 veden peittämä 

27 vanha meanderi 3255308 6951771 ump. kasv. 

27 kutupaikka 3255316 6951730 soraa hieman 

27 kutupaikka 3255342 6951713 soraa 

27 kulttuuri- tai 
muinaisjäänne 

3255374 6951732 tervahauta 

27 kutupaikka 3255366 6951688 soraa 

27 vanha meanderi 3255378 6951671 ump. kasv. 

27 tulvatasanne 3255437 6951553 ehkä koko osuus 

28 muu 3255544 6951445 kävelysilta ja mökki (ei este) 

28 vanha meanderi 3255520 6951477 ump. kasv. 

29 kutupaikka 3255606 6951468 soraa hieman 

29 vanha meanderi 3255623 6951470 ump. kasv. 

29 kutupaikka 3255653 6951511 soraa 

29 kutupaikka 3255673 6951510 soraa paljon 

29 kutupaikka 3255689 6951509 soraa paljon 

29 vanha meanderi 3255682 6951495 ump. kasv. 

29 vanha meanderi 3255757 6951476 ump. kasv. 

29 kutupaikka 3255764 6951485 soraa 

29 rantatörmän 
sortuma 

3255778 6951475 n. 15 m2 

29 kutupaikka 3255788 6951484 soraa 

29 vanha meanderi 3255799 6951474 ump. kasv. 

30 kutupaikka 3255802 6951477 soraa paljon 

30 kutupaikka 3255812 6951471 soraa paljon 

30 muu 3255871 6951439 peltotiesilta, metallirumpu, ei este 

30 rantatörmän 
sortuma 

3255903 6951404 n. 40 m2 

30 rantatörmän 
sortuma 

3256033 6951347 n. 20 m2 

30 muu 3256332 6951388 kävelysilta 

30 vanha meanderi 3256323 6951387 ump. kasv. 

30 vanha meanderi 3256284 6951384 ump. kasv. 

31 vanha meanderi 3256365 6951406 ump. kasv., oja laskee 

31 muu 3256428 6951381 kahluupaikka, kivisuiste 

31 muu 3256445 3951428 pohjakynnys kivistä 

32 vanha meanderi 3256563 6951491 ump. kasv. 

32 kutupaikka 3256564 6951507 soraa 

32 vanha meanderi 3256563 6951528 ump. kasv., pieni 
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Liite 4. Kyttäluoman erityiskohteet 5/5.  
 

Purojakso tyyppi kohde-x kohde-y kohdelisätietoja 

33 vanha meanderi 3256652 6951686 pitkä, merkitty uomaksi kartalla 

36 vanha meanderi 3256993 6951876 ump. kasv. 

36 vanha meanderi 3257052 6951842 ump. kasv. 

36 muu 3257139 6951798 kävelysilta 

37 saari 3257280 6951726 pieni 

37 muu 3257410 6951693 kävelysilta 

37 saari 3257526 6951532 kantarelleja 

37 muu 3257675 6951420 kävelysilta 

38 muu 3258283 6951056 kosteikko 

39 muu 3258565 6951085 maantiesilta, ei rumpua, ei este 

39 muu 3258573 6950804 kävelysilta, vanhan sillan jäänteet 

39 vedenotto 3258533 6950795 2 muoviputkea, talon luona olevaan lammikkoon 

39 muu 3258509 6950767 lammikko 

39 muu 3258521 6950776 kivikynnys 

40 vanha meanderi 3258520 6950642 ump. kasv. 

40 muu 3258524 6950626 kävelysilta 

40 vanha meanderi 3258491 6950634  

40 saari 3258492 6950635  

40 tulvatasanne 3258474 6950661 koko osuus 

40 muu 3258451 6950618 sähkölinja 

40 vanha meanderi 3258426 6950642 vettä 

41 rantatörmän 
sortuma 

3258381 6950574 n. 10 m2 

41 pohjaveden 
ulosvirtausalue 

3258382 6950408 lähde rannalla 

41 muu 3258382 6950408 sähkölinja 

41 pohjaveden 
ulosvirtausalue 

3258399 6950374 lähde rannalla 

41 muu 3258572 6950089 sähkölinja 

41 muu 3258613 6950046 sähkölinja 

42 pohjaveden 
ulosvirtausalue 

3258716 6949979 lähde rannalla 

43 saari 3258783 6949898 pieni 

43 muu 3258872 6949832 sähkölinja 

43 muu 3258836 6949834 kivikynnys 

43 muu 3258896 6949840 maantiesilta, ei rumpua, ei este 

43 pohjaveden 
ulosvirtausalue 

3258939 6949763  

43 saari 3258953 6949771 suuri 

43 muu 3259020 6949707 rautatiesilta, ei rumpua, ei este 

43 vedenotto 3259120 6949652 pieni polttomoottoripumppu 

43 muu 3259139 6949529 maantiesilta, rumpu, ei este 
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Liite 5. Lehtiluoman erityiskohteet.  
 

Purojakso tyyppi kohde-x kohde-y kohdelisätietoja 

1 muu 3254938 6953629 maantiesilta (Piirrontie) 

1 muu 3254955 6953466 kävelysilta, ei rumpua 

1 muu 3254979 6953426 lammikko, 2,5 x 6 m 

2 vanha meanderi 3255031 6953241 ump. Kasv. 

2 kutupaikka 3255063 6953224 1-kesäinen taimen, n. 5 cm, soraa alusta 
alkaen loppuun 

2 vanha meanderi 3255093 6953205 ump. Kasv. 

2 vanha meanderi 3255106 6953200 ump. Kasv. 

2 vanha meanderi 3255132 6953181 ump. Kasv. 

2 vanha meanderi 3255175 6953135 ump. Kasv. 

2 vanha meanderi 3255145 6953078 ump. Kasv. 

2 vanha meanderi 3255138 6953033 ump. Kasv. 

2 vanha meanderi 3255202 6952960 ump. Kasv. 

2 vanha meanderi 3255198 6952918 ump. Kasv. 

2 tulvatasanne 3255164 6952901  

2 vanha meanderi 3255140 6952869 ump. Kasv. 

2 vanha meanderi 3255094 6952847 ump. Kasv. 

2 muu 3255095 6952809 traktorisilta, ei este, rumpu 

2 pohjaveden ulosvirtausalue 3255100 6952791 lähde, virt. N. 0,2 l/s 

2 vanha meanderi 3255116 6952784 ump. Kasv. 

3 muu 3255157 6952636 traktorin ylityspaikka 

3 muu 3255156 6952464 traktorisilta (metsätie) 

3 tulvatasanne 3255110 6952418  

3 vanha meanderi 3255140 6952429 ump. Kasv. 

 


