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JOHDANTO   
 

Tehtävänä oli laatia selvitys Riihimäen alueen vesilain mukaisista 
pienvesikohteista sekä muista arvokkaista pienvesistä. Vesilain 2. 
luvun 11§:n mukaisia pienvesiä ovat ovat norot, lähteet, lähteiköt, 
enintään kymmenen hehtaarin suuruiset fladat ja kluuvijärvet sekä 
enintään hehtaarin laajuiset lammet.  

Työssä koottiin valituista pienvesistä jo olemassa oleva tieto, han-
kittiin uutta tietoa maastoselvityksin ja määritettiin valittujen koh-
teiden valuma-alueet Riihimäen kaupungin alueella. Työn tavoit-
teena oli myös esittää valituille pienvesikohteille mahdollisesti tar-
vittavia ennallistamistoimia sekä hulevesien hallinnassa ja maankäy-
tön suunnittelussa huomioon otettavia asioita. 

Pienvesiselvitystä voidaan hyödyntää esimerkiksi luonnonsuojeluoh-
jelman laadinnassa, maankäytön suunnittelussa, vesien suojelussa, 
virkistysalueiden suunnittelussa sekä hulevesien hallintaratkaisuja 
suunniteltaessa. Pienvesien kunnostusohjelma ja varsinainen hule-
vesiohjelma tullaan laatimaan myöhemmässä vaiheessa. 

Selvitystyö käsitti yhteensä 44 pienvesikohdetta, joista puroja tai 
ojia oli 39, jokia 2, lähteitä 2 ja lampia 1 kappaletta. Raporttiin koot-
tiin tietoja myös Riihimäen järvistä, lammista, lammikoista sekä 
soista ja soistumista, vaikka moni niistä jätettiin lopullisesta selvi-
tyksestä pois. Myös Vantaanjoki jätettiin selvityksen ulkopuolelle, 
mutta sen sivuhaarat sekä Herajoki sivuhaaroineen sisällytettiin työ-
hön. Työn kuluessa tuotettiin listaus Riihimäen alueen pienvesistä.  

Työ käynnistettiin syksyllä 2019 kartta- ja paikkatietomateriaalin ko-
koamisella ja tarkastelulla sekä mukaan otettavien kohteiden valin-
nalla yhdessä kaupungin edustajien kanssa. Kesän 2020 aikana teh-
tiin tarvittavat selvitykset maastossa, jonka jälkeen työ saatettiin 
valmiiksi syksyllä 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvityksen on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Riihimäen 
kaupungin toimeksiannosta. Riihimäen kaupungilla työstä vastasi 
ympäristöjohtaja Elina Mäenpää. FCG Suunnittelu ja tekniikka 
Oy:ssä hankkeesta vastasi maisema-arkkitehti Taina Tuominen. 

Työn ohjausryhmään kuuluivat Riihimäen kaupungilta seuraavat asi-
antuntijat: 

ympäristöjohtaja Elina Mäenpää 
yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala 
ympäristöasiantuntija Jenni Takala 
kaupunginpuutarhuri  Päivi Sundman 
 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä projektiin osallistuivat seuraa-
vat henkilöt: 

maisema-arkkitehti, projektipäällikkö Taina Tuominen 
maisema-arkkitehti, laatuvastuu Eeva Eitsi 
DI, hulevesitarkastelut Maiju Happonen 
DI, hulevesitarkastelut Eric Wehner 
FM, maastotyöt, ekologinen tila Tiina Mäkelä 
MMK, hortonomiopiskelija  
maisema ja ympäristö Anna-Maria Rajala 
ins. AMK, vesilakiasiat Markku Vähäkäkelä 
 

  
 
 
 
 

 
Kartta 1. Riihimäen alueella vesistöjä on vähän – kuvassa suurimmat joet 
(Paalijoki, Vantaanjoki, Herajoki) ja järvet Riihimäen alueella. karttalähde: 
Peruskarttarasteri © Maanmittauslaitos 
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1 LÄHTÖKOHDAT  
 

Pienvedet ovat tärkeä osa luonnon vesitaloutta ja monimuotoisuutta. 
Pienvesiksi luetaan purot, norot, lähteet, lähteiköt, fladat ja kluuvi-
järvet. Ne liittyvät vahvasti lähiympäristöönsä, minkä vuoksi pienve-
det tulisi huomioida kokonaisuutena yhdessä lähiympäristönsä 
kanssa. Pienvesien arvostus ei ole aina ollut niiden edellyttämällä 
tasolla, vaan niitä on tuhoutunut joko kokonaan tai ne ovat menet-
täneet luonnontilaisuutensa mm. metsähakkuiden ja soiden ojitus-
ten yhteydessä tai kun uomia on perattu vastaamaan paremmin 
maa- ja metsätalouden kuivatustarpeita. 

Vesilaki uudistettiin vuonna 2011. Se korostaa pienvesien suojelun 
tarvetta. Luonnontilaisten ja luonnontilaisen kaltaisten pienvesiluon-
totyyppien tilan heikentäminen on kiellettyä. Pienetkin muutokset lä-
hiympäristössä voivat heikentää pienvesien tilaa. Kansallinen ve-
siensuojeluverkosto on arvioinut, että vain noin 1—2 % maamme 
puroista on luonnontilaisia. Etelä-Suomen virta- ja purovedet ovat 
Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä. 

Pienvesiselvityksen laatimista suositeltiin vuonna 2015 hyväksy-
tyssä Riihimäen viheralueohjelmassa 2015—2035. Selvitys antaa 
pohjan jatkaa pienvesien seurantaa ja nostaa arvokkaita kohteita 
suojelun piiriin. Viheralueohjelma koskee Riihimäen viheralueita, 
joita ovat: 

 rakennetut puistot ja virkistysalueet 
 liikuntapaikat, ulkoilureitit 
 katuvihreä, kaupungin julkisten kiinteistöjen piha-alueet 
 koirapuistot 
 puistometsät, metsät 
 pienvedet ja muut vedet 
 niityt ja muut avoimet viheralueet 
 maatalousalueet, palstaviljelyalueet 
 tulevat yleis- ja asemakaavan mukaiset viheralueet 
 lähiluonto- ja opetuskohteet  
 arvokkaat luonnonsuojelukohteet 
 muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat koh-

teet (Lumos) 
 

Pienvesiselvitys tukee viheralueohjelman toimenpiteiden ja tavoittei-
den toteutumista maankäytön suunnittelussa koskien erityisesti alu-
eiden ulkoilu- ja virkistyskäyttöä sekä tulva- ja hulevesisuunnittelua.  

EU:n vesipuitedirektiivin (2000) mukaan vesistöjen hyvä ekologinen 
tila tuli saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Joidenkin vesien kohdalla 
on vaadittavia tavoitteita ollut mahdotonta saavuttaa, jolloin tavoit-
teen saavuttamiseen voidaan antaa lisäaikaa aina vuoteen 2027 asti.  
Suomessa tämä vesipuitedirektiivi on kansallisesti toimeenpantu 
lailla sekä lakia tarkentavilla valtioneuvoston asetuksilla. ELY-kes-

kukset vastaavat kyseisen lain mukaisista tehtävistä omilla toimialu-
eillaan. Ne toimivat lisäksi ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ve-
silain (587/2011) mukaisten lupien valvontaviranomaisena.  

Ympäristöministeriön vastuualueella vesiasioiden pääpaino on ve-
siensuojelussa ja vesistöjen ennallistamisessa. Vesienhoitoa suunni-
tellaan vesienhoitoalueittain. Hämeen vesienhoidon toimenpideoh-
jelma ulottuu vuoteen 2021. Toimenpideohjelma on laadittu Hämeen 
ELY-keskuksen alueen pinta- ja pohjavesille.  

Suomeen on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta vuosiksi 
2018—2024, joille on laadittu tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä 
koko vesistö- tai rannikkoalueen kattavat hallintasuunnitelmat. Hä-
meen ELY-keskuksen alueella on niistä yksi merkittävä tulvariski-
alue, Riihimäen keskusta, joka sijaitsee Vantaanjoen vesistöalueella.  

Kartta 2. Riihimäen keskustan eteläosaan sijoittuva, Vantaanjoen 
vesistöön kuuluva tulvariskialue on yksi koko Suomen 21 merkittä-
västä tulvariskialueesta. Se sijoittuu kokonaisuudessaan muinaisjär-
ven alueelle. karttalähde: Peruskartta-rasteri © Maanmittauslaitos 

Riihimäen alueelle luonteenomaista on luonnonvesien vähäinen 
määrä, ja sitä myötä myös niille keskittyvä virkistyskäytön paine. 
Vesipinta-alaa on yhteensä vain 3,6 % (4,53 km2) kunnan pinta-
alasta. Vähäisiä luonnonvesiä myös arvostetaan. Eteläisten järvien 
kunto ja niiden veden johtaminen pääkaupunkiseudun raakavedeksi 
mahdollisissa tilanteissa, joissa Päijänne-tunnelia ei voida käyttää, 
on pidettävä mielessä.  

Vuorovaikutustilanteissa kaupunkilaisten kanssa maankäytön suun-
nittelun tilaisuuksissa sekä viheralueohjelman laadinnan yhteydessä 
järjestetyissä asukastilaisuuksissa ja -kyselyssä on esitetty toiveita 
mm. parempaan pääsyyn veden äärelle, Vantaanjoen saavutetta-
vuudesta virkistyskäytössä sekä yhteyksiltään että kunnoltaan pa-
remmista reiteistä laajempien viheralueiden suuntaan ja niiden vä-
lille. Toiveet ovat myös vaikuttaneet maankäytön suunnitelmiin. 

Riihimäen ympäristöpolitiikka on osa kaupunginstrategiaa. Riihi-
mäen ympäristöpolitiikka 2030: Resurssiviisas Riihimäki ympäristö-
päämäärät ovat:  

 Hiilineutraali energiantuotanto ja -kulutus 
 Kestävä liikkuminen ja ekotehokas kaupunkirakenne  
 Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous  
 Monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö  
 Vastuullinen riihimäkeläinen 
 
Monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö – päämäärän mu-
kainen tavoitetila 2030 pitää sisällään useita virkistykseen ja virkis-
tysarvojen säilymiseen, monimuotoiseen luotoon ja yhtenäisinä säi-
lyneisiin luontoalueisiin, luonnonvarojen käyttöön, vesien suojeluun 
ja ilmastonmuutoksen huomioon ottamiseen asioita. Tämän tavoi-
tetilan saavuttamiseksi on kirjattu toimenpiteitä alkaen 2018-2021. 
Ne pitävät sisällään mm. seuraavia osatekijöitä, joiden toteutuksen 
pohjana tämän pienvesiselvityksen on tarkoitus toimia: 
 
 Viherkerroin otetaan käyttöön uusilla alueilla. Lisätään kaupun-

kivihreän määrää istutuksilla, taskupuistoilla sekä katto- ja sei-
näpintojen hyödyntämisellä.  Viherkattoja toteutetaan kaupungin 
kiinteistöihin.  

 Huomioidaan Vantaanjoki vesialueena kaavoituksessa. Laaditaan 
Vantaanjoen virkistyskäyttösuunnitelma.  Toteutetaan ulkoilurei-
tistö ja muut rakenteet seuraavalla valtuustokaudella. 

 Varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin huomioimalla sään 
ääri-ilmiöiden riskit suunnitelmissa. Valmiussuunnitelmassa va-
raudutaan sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin häiriötekijöihin. Vesi-
huolto ja jätevedenpuhdistus turvataan myös sään ääri-ilmiöiden 
yhteydessä. Varmistetaan myös muiden yhteiskunnallisesti kes-
keisten toimintojen toimintavarmuus poikkeuksellisissa tilan-
teissa. Ylläpidetään tulva- ja myrskytuhojen torjunta- ja korjaus-
valmiutta. Tarkistetaan olemassa olevien rakenteiden kestävyys. 
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 Laaditaan ja toteutetaan Riihimäelle hulevesiohjelma. Peruste-
taan kaupungin hulevesiryhmä. Vantaanjoen tulvantorjunta-
suunnitelman toimenpiteet toteutetaan. 

 Rakennusalasta toteutetaan mahdollisimman suuri osa läpäise-
vänä pintana. 

 Laaditaan koko kaupungin kattava ulkoilureittisuunnitelma ja 
toteutetaan ulkoilureitistön rakenteet  

 

Pienvesiselvityksen kohteiden valinta 

Tähän pienvesiselvitykseen otettiin mukaan yhteensä 44 pienve-
sikohdetta, joista pääosa on puroja tai ojia (39 kappaletta), lisäksi 
jokia on kaksi, lähteitä kaksi ja lampia yksi. Lähtökohtaisesti järvet, 
isommat lammet, suot ja soistumat jätettiin työn ulkopuolelle, koska 
niiden ei katsottu täyttävän pienveden määritelmää. Myös Vantaan-
joki jätettiin selvityksen ulkopuolelle, mutta sen sivuhaarat olivat 
mukana tarkastelussa. Selvityksen tavoitteena oli koota yhteen ole-
massa olevat tiedot Riihimäen pienvesikohteista ja esittää suosituk-
set mahdollisista selvitys- ja kunnostustarpeista. 

Riihimäen pienvesiä ei ole aiemmin systemaattisesti kartoitettu eikä 
niiden tilaa arvioitu. Työ jaettiin kahteen vaiheeseen: 

• Vaihe I, esiselvitysvaihe 2019: Esiselvityksen aikana tarkennettiin 
tehtävään sisältyvät pienvedet sekä luontoselvitysten tarve. 

• Vaihe II, Maastotyöt ja lopullisen selvityksen tuottaminen ja rapor-
tin kokoaminen 2020. 

 

 

 

 

Vantaanjoen sivuhaara 1 peltomaisemassa. 

 

Herajoen haara H1 – uoma on lähes kuiva kesän sateettomalla ajan-
jaksolla. 

 

Vantaanjoen sivuhaara 6. 

 

Paalijoki virtaa varjoisassa metsässä. 
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Kartta 3. Vesistöalueet ja päävaluma-alueet 

Itä-länsisuuntainen päävedenjakaja (paksu musta viiva vierei-
sellä kartalla) jakaa Riihimäen kaupungin kahteen vesistöaluee-
seen; pohjoiseen Kokemäenjoen vesistöalueeseen ja eteläiseen 
Vantaanjoen vesistöalueeseen. 
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1.1 Lähtötiedot 

Pienvesiselvityksen tiedot on koottu selvitysajankohtana saatavilla 
olleista selvityksistä, suunnitelmista ja tietoaineistoista sekä kesällä 
2020 laadittujen maastoselvitysten tuloksista. Selvityksen puitteissa 
ei ole tehty veden laadun tai määrän mittauksia eikä kattavia luonto- 
tai maisemaselvityksiä. Maastokäyntejä tehtiin kevään ja kesän 
2020 aikana kaikille valituille kohteille. Maastossa tarkistettavat 
osuudet valittiin lähtötietoaineiston ja karttatarkastelujen perus-
teella. 

Selvityksen taustana ja apuna käytettävissä on ollut mm.  
 Maanmittauslaitoksen (MML) aineistoja  
 Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) aineistoja 
 Metsäkeskuksen aineistoja 
 Riihimäen kantakartta sekä yleis- ja asemakaavatiedot 
 ilmakuvia, maaperäkarttoja 
 maanomistustiedot 
 Riihimäen sadevesiverkostokartat  
 vanhoja karttoja eri vuosilta 
 Riihimäen kaupungilla laaditut luontoselvitykset ja pintave-

sien seurantaraportit 
  

Kattava lista käytetystä aineistosta löytyy raportin lopusta. 

Selvityksessä tarkasteltavien pienvesien ja erityisesti vesilain mu-
kaisten pienvesien löytämiseksi kohteita poimittiin mm. Luonnon 
monimuotoisuuden seurantaohjelmasta (LUMOS; Hovi 2011, Häyhä 
2016). Ohjelmassa seurataan arvokkaiden luontokohteiden tilaa ja 
arvioidaan alueiden suojelutarvetta. Yleiskaavassa 2035 LUMOS-alu-
eet on esitetty teemakartalla ”luonnonympäristön arvot” ja ne mer-
kitty yleiskaavaan suojelualuemerkinnällä.  

Riihimäen yleiskaavan 2035 ekologisia vaikutuksia selvittäneen ra-
portin johtopäätöksissä todetaan seuraavaa:  

 Yleiskaavaluonnoksessa esitetyt Riihimäen alueella meneil-
lään olevat laajat rakennushankkeet eivät merkittävästi estä 
alueen ekologisten yhteyksien toimintaa. 

 Ekologinen verkosto on toimivan ja terveen viherrakenteen 
perusta kaupunkialueella. Yhteydet ydinkeskustan puistoista 
kaupungin rajoille ja pidemmälle naapurikuntien laajoihin 
metsäalueisiin varmistavat viherverkoston toiminnan. 

 Pohjavesialueiden ja vesistöjen merkityksen korostaminen 
Riihimäen maankäytössä on tärkeää. Vantaanjoki virtaa kau-
pungin halki ja tarjoaa monipuolisia elinympäristöjä eliöstölle 
sekä hiekkaisia koskiympäristöjä ja kutupaikkoja kaloille ai-
van ydinkeskustan lähellä. 

 Yhteistyö kaavoitusasioissa on tärkeää rajakuntien kanssa 
ekologisten yhteyksien toteuttamiseksi siten, ettei jonkin 
kunnan alueella säilytettyä ekologista yhteyttä katkaista 
muulla maankäytöllä. 

1.2 Maiseman arvot  

Riihimäellä on runsaasti merkkejä jääkaudesta. Kaupunki sijaitsee I 
ja II Salpausselkien välissä; näiden reunamuodostumien väliin ala-
valle tasangolle kerrostui jään sulaessa hiekkaa ja soraa sekä jään 
liikkuessa lajittumatonta moreenia. Harjuja syntyi jäätikön railoihin, 
jää hioi kalliot sileiksi ja jään sulaessa paikkansa ottivat isommat 
siirtolohkareet. Muinaisrantoja eli pirunpeltoja on Riuttassa ja Hat-
lamminmäellä. Jäälohkareen sulamisen jättämiä suppakuoppia eli 
lukkoja ovat Riuttanlukot Riuttassa. 

Kivikaudella, 10 000 vuotta sitten Riihimäen alueen kohdalla sijaitsi-
vat Silmäkenevan suo ja järvi, jotka maankohoamisen seurauksena 
väistyivät. Tällöin muodostuivat myös Vantaanjoen latvat sekä pää-
vedenjakaja Kokemäenjoen ja Vantaanjoen vesistöjen väliin.  

Seudulla on ollut asutusta Silmäkenevan rannoilla 1200-luvulta läh-
tien, ja kirjallisten lähteiden alkuajoilta 1500-luvulla mainitaan Ryt-
tylän, Karan, Herajoen, Arolammin ja Vantaan kylät. Kylät ja asu-
tuskeskittymät hakeutuivat sora- ja moreeniharjuille, joiden liepeillä 
oli myös peltoviljelyyn sopivia hieta- ja hiesumaita. Suurempiin ta-
loihin liittyviä torppia on kartastojen mukaan ollut Kenkiän, Vatsian 
ja Retkiojan alueilla samoin kuin Paalijärven ja Vähäjärven rannoilla. 
Torppien itsenäistyttyä omiksi tiloikseen asutus ja kylämäisyys pel-
toineen vahvistuivat näillä alueilla, joista osa on nostettu arvokkaiksi 
kohdealueiksi kulttuuriympäristöselvityksessä. (Riihimäen rakenne-
tut kulttuuriympäristöt) 

Maisemallisesti Riihimäki kuuluu Hämeen viljely- ja järvimaahan. 
Kaupungin länsipuoli kuuluu Tammelan ylänköseutuun ja itäpuoli 
Keski-Hämeen viljely- ja järviseutuun. Nykyisin Riihimäen maisemaa 
luonnehtivat tiivis keskustaajama, suuret pohjois—etelä- ja itä—län-
sisuuntaiset tie- ja rautatielinjat sekä taajaman ulkopuolinen viljely-
maisema ja suot. Riihimäen keskusta on tiivis, 90 % kaupunkilaisista 
asuu kolmen kilometrin säteellä rautatieasemasta. Vantaanjoki kul-
kee kaupungin läpi kapeana uomana, ja leveämpänä jokena Silmä-
kenevalta etelään. Silmäkenevansuo on nykyisin ojitettu ja metsi-
tetty. Kaupungin pohjoispuolella sijaitseva Sammalistonsuo on tur-
vetuotantoalueena. (Riihimäen kaupungin verkkosivut) 
 
Avokalliot, kallioperän murroslinjat ja jyrkänteet ovat Riihimäen ete-
läpuolelle osittain ulottuvaa Kytäjän murroskorkokuvaa, jossa joet 
sijaitsevat murroslaaksoissa. Kaupunki on korkokuvaltaan varsin ta-
sainen; suhteellinen korkeusvaihtelu on Riihimäellä 30—75 m. Har-
jua ja Harjukylää, Vahteristoa sekä Korttionmäen ja Huhtimonmäen 
asuinalueita lukuun ottamatta merkittävimmät mäet on kaavoitettu 
luonnonsuojelualueiksi. Etelä- ja lounaisosien rakentamattomilta 
metsäalueilta löytyy laajimmat mäkiset maastot. (Riihimäen kau-
pungin ympäristön tila 2017) 
 
Vuoteen 2040 ulottuvassa maakuntakaavassa on mukana yksi maa-
kunnallisesti merkittävä maisema-alue, Vantaanjoen-Kormun mai-
sema-alue, joka levittäytyy vyöhykkeenä kaakko-luodesuuntaisesti 
Riihimäen keskivaiheille. Valtakunnallisesti merkittäviä maisema-
alueita ei Riihimäen alueella ole. 

1.3 Virkistysarvot 

Ulkoilun ydinalueet muodostavat kaupungin keskustan ympärille vi-
herverkon, jota tukevat hiukan kauemmaksi sijoittuvat ja osin myös 
naapurikuntien puolelle jatkuvat ulkoilu- ja retkeilyalueet, sekä maa- 
ja metsätalousalueet ja luonnonsuojelualueet merkittyine reittei-
neen. Vedet, kuten joet, purot ja järvet lisäävät paikan virkistysar-
voa merkittävästi. 

Riihimäen kaupungin omistamat metsäalueet ovat suurelta osin vir-
kistyskäytössä. Tärkeimmät ovat Riuttan alue sekä Vahteriston ul-
koilureitit ja luontopolut. Näitä täydentävät varuskunnan alueen 
kuntopolku ja -latu. Valaistuja ulkoilureittejä on lähes 20 km. 

Kaupungin ylläpitämiä luontopolkuja on Käräjäkoskella, Vahteris-
tossa, Riuttassa sekä Hatlamminsuon lounaisosassa pääosin pitkos-
puilla kulkeva luontopolku. Peltosaaren kosteikkopuiston luonto-
polku on Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen suunnitte-
lema ja toteuttama.  

1.4 Luontoarvot 

Riihimäen kaupungin alueella ei ole Natura-alueita. Hyvinkään poh-
joisosien Natura-alue ulottuu kuitenkin aivan Riihimäen etelärajan 
tuntumaan. Suojelualueita, luonnonsuojelualueita ja suojeltuja luon-
totyyppejä Riihimäen kaupungin alueella on yhteensä 249 hehtaaria 
mukaan lukien maakuntakaavan suojelualuevaraukset. Tämän li-
säksi eri puolilla kaupunkia on lukuisia muita arvokkaita luontokoh-
teita.  

Kaupungin alueella on luonnonarvoiltaan maakunnallisesti arvok-
kaaksi määriteltyjä kohteita, kuten esim. Suolijärven pohjoisranta, 
Pähkinistönmäki ja Paalijoen kanjoni ympäröivine metsäalueineen. 
Riihimäen alueella on viisi luonnonsuojelulain 29§ tarkoittamaa luon-
totyyppien suojelukohdetta, jotka kaikki edustavat jalopuumetsi-
köitä. 

Yksittäisistä luontokohteista arvokkain on Hatlamminsuo, joka on 
Riihimäen parhaiten luonnontilaisena säilynyt keidassuo. Suon alu-
eella esiintyy 40 eri suotyyppiä. Hatlamminsuo on suurelta osin val-
tion omistuksessa luonnonsuojelualueena. 

1.4.1 Luonnonsuojelualueet 

Riihimäen luontokohteet ovat enimmäkseen pienialaisia ja luonnon-
suojelualueita on kokonaisuudessaan vähän. Luonnonsuojelulain no-
jalla rauhoitettuja alueita on Riihimäellä 13 kpl ja ne kattavat noin 2 
% kaupungin pinta-alasta. Vahteriston luonnonsuojelualue on pinta-
alaltaan Riihimäen suurin rauhoitettu luonnonsuojelualue, ja pienve-
siä siellä edustaa mm. Huhtionmäen lähteikkö. Valtio on ostanut Hat-
lamminsuon ja Hatlamminmäen luonnonsuojelualueeksi. Tämä Hat-
lammin luonnonsuojelualue (92 ha) on myös Riihimäen yleiskaavan 
luonnonsuojelualue. 
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Pienvesistä luonnonsuojelualueiksi on perustettu mm. osa Epranojan 
uomasta ja rannoista. Tällä kaksiosaisena rauhoitetulla alueella 
Epranojassa on koskipaikkoja, ja purossa esiintyy purotaimenta. Mii-
kaRock’n luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 2014 ja se sijait-
see Vatsianjärven itäpuolella Väliojan varressa. Hehtaarin kokoisella 
luonnonsuojelualueella on lehtoa ja lehtomaista kangasmetsää, 
jossa on paljon järeitä haapoja ja lahopuuta. Epranoja ja MiikaRock 
ovat rauhoitettuja METSO-ohjelman kohteina.  

Ranta-alueista Vatsian luonnonsuojelualueella Suolijärveen rajoittu-
vat rannat on luokiteltu maisemallisesti arvokkaiksi, ja Suolijärven 
pohjoisosan Salmenkalliot ympäristöineen maakuntakaavassa luon-
nonsuojelualueeksi. Paalijoki virtaa merkittävän kallioalueen ja LU-
MOS-alueen, Paalijoen kanjonin pohjalla. Osa kanjonista on suojeltu 
mm. yksityisenä suojelualueena.  

Arolampi on Vantaanjoen rehevä laajentuma, joka kosteikkona on 
kasvamassa umpeen. Se on merkittävä vesi- ja rantalintujen pe-
sintä- ja ruokailualue. Lampi on yleiskaavassa merkitty suojelualu-
eeksi. Se saa osan vedestään pohjan lähteistä, mutta merkittävä osa 
läpivirtaavan joen vedestä on, erityisesti matalan virtaaman aikaan, 
puhdistettua jätevettä. 

1.4.2 LUMOS-alueet 

Arvokkaita luontokohteita on kartoitettu viimeksi vuosina 2013, 
2016 ja 2017, ja samalla on päivitetty Luonnon monimuotoisuuden 
seurantahankkeen (LUMOS) kohteiden hoito- ja suojelutarpeita. Jo 
päättyneen hankkeen tuloksena koottua arvokkaiden luontokohtei-
den luetteloa pidetään ajan tasalla säännöllisellä seurannalla ja in-
ventoinneilla. 
 
Luettelossa on kaikkiaan 105 kohdetta, jotka on luokiteltu luonto-
tyypin ja arvoluokan mukaisesti. Maakunnallisesti ja seudullisesti ar-
vokkaiden kohteiden sekä liito-oravan esiintymisalueita seuraa Hä-
meen ELY-keskus, ja muita kohteita Riihimäen ympäristönsuojelun 
vastuualue. 
 
LUMOS -kohdelistauksessa (seurantaohjelma 2017) on yhtenä tyyp-
pinä pienvedet. Kohdelistaus kattaa seuraavat kohteet:   

 Mäenalustan lähteikkö  
 Riuttanlukkojen lammet 
 Epranoja (4 osa-aluetta) 
 Pikku-Kypärä 
 Kunausoja 
 Pohjankorven lähteikkö 
 Aallopinpuisto 
 Kokon puisto 
 Siirtolan lammikko 
 Peltosaaren kosteikkopuisto 

 
Näistä tässä selvityksessä kohteina on tarkasteltu Epranojaa ja Ku-
nausojaa. Myös vesistöt-otsikon alta löytyvät kohteet Kenkiänlahti ja 
Kenkiänkoski sekä Vatsianjärvi ja Välioja, joista virtavesiosuudet 
ovat mukana. 

1.4.3 Uhanalaiset eläinlajit 

Uhanlaiset ja silmällä pidettävät eläinlajit sekä luontodirektiivin liit-
teen IV(a) lajit, kuten lepakot ja liito-oravat, on aina otettava kaava- 
ja muissa maankäytön muutokseen tähtäävissä suunnitelmissa huo-
mioon. Niiden elinympäristöjen suojelun tavat ja toteutus on suun-
niteltava erikseen siten, että arvokkaiden lajien säilyminen alueella 
turvataan.  

Liito-oravat tarvitsevat elääkseen vanhaa metsää, mutta toisaalta 
niiden elinympäristöt ulottuvat myös aivan kaupungin keskustan alu-
eelle. Liito-orava-alueita on selvitetty viimeksi 2013, jolloin alueelta 
löytyi yhteensä 23 liito-oravan asuttamaa reviiriä. Selvityksen mu-
kaan liito-oravakanta on osoittanut kaupunkialueella pienentymisen 
merkkejä, ja sen ennustetaan jopa häviävän kokonaan kaupungista.  

Tähän selvitykseen mukaan ehdotetuista virtavesikohteista useat 
purot virtaavat alueilla, jotka on määritetty liito-oravan elinympäris-
töiksi (Yleiskaava 2035 selostuksen karttaliite 11 - osittain oikeus-
vaikutteinen teemakartta luonnonympäristön arvoista, kartta ja koh-
deluettelot).  

Liito-orava-alueita tai -kohteita pienvesien yhteydessä ovat:  

 Kunausojan LUMOS-alue 
 Vähäjärven ja Pojansillan ympäristö 
 Hirvijärvestä Kenkiän läpi laskevan uoman rannat ja sitä itään 

päin seuraavan Väliojan puronnotko 
 Paalijoen laita Retkiojan kylän Kippakallion kohdalla  
 Multasuolta pohjoiseen Paalijokeen laskevan puron reunustat 
 Paalijoen kanjonin pohjoisosa ja Arolammin luoteisranta  
 Läntisellä puolella Reunalan-Kalliomäen alue  
 osa Riuttan alueesta 
 Taka-Kalmusta lähtevä ns. Lehtolanoja  
 Sakaran alue 
 Keskusta-alueella Vantaanjoen uoman varressa Hausjärven 

rajalta lähtien 
 Paljaskallion eteläpuolisilla varuskunnan alueilla 
 pohjoisemman junaradan varressa Haapahuhdan alueella. 

 
Riihimäen kaupungin lepakkokartoitus on tehty vuonna 2007. Kaikki 
Suomen lepakot ovat rauhoitettuja, ja Riihimäeltä löytyy Suomen 
yleisimpiä lepakkolajeja: vesisiippaa, pohjanlepakkoa, korvayökköä 
sekä viiksi- ja isoviiksisiippaa. Lepakot saalistavat mielellään vesis-
töjen äärellä, ja lepakoiden vähyys on seurausta Riihimäen niukoista 
pintavesistä sekä myös tehokkaan metsänhoidon seurauksena van-
hojen metsien vähyydestä. 

Lepakkoalueille sijoittuvia vesistöjä löytyy seuraavilta alueilta:  

 pohjoisessa Haapahuhdan alueelta 
 Peltosaaren pohjoisosassa keskustasta 
 Viertola-Sipusaari-alueelta 
 Myllypakka-Metsäpelto-Peltola-alueelta 
 Vähäjärven alueelta ja Paalijärven länsilaidalta 
 Hirvijärven Kenkiänlahdelta 

 Väliojan alueelta Vatsianjärvestä itään 
 Jussinkorvesta läheltä Pikku-Kypärää (ei mukana selvityk-

sessä) 
 Paalinjoen kanjonista   
 Arolammin ympäristöstä (ei mukana selvityksessä) 

 
Maastoinventoinneissa kahden pienvesikohteen alueelta (Vantaan-
joen sivuhaara H5 ja Äijänoja) löydettiin erittäin uhanalaisen ja eri-
tyisesti suojellun lahokaviosammalen kasvupaikkoja. Lahokaviosam-
malesta ei tiettävästi ole aiempia havaintoja Riihimäen kaupungin 
alueelta ja lajista on kokonaisuudessaankin vain vähän havaintoja 
Hämeen alueelta. Myös muutamien muiden pienvesikohteiden alu-
eilla todettiin lajille soveltuvia kasvupaikkoja. Erityisesti suojeltavan 
lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heiken-
täminen on kielletty. Tämä kielto tulee voimaan, kun elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus on määritellyt lajin esiin-
tymispaikan rajat ja antanut päätöksensä tiedoksi alueen omistajille 
ja haltijoille. 
 

1.4.4 Linnusto  

Riihimäen linnustoselvityksessä 2013—2014 lintulaskennat tehtiin 
21:llä linnuston kannalta tärkeällä alueella. Selvityksen perusteella 
määriteltiin arvokkaat linnustoalueet niistä kohteista, joissa linnusto 
ei ollut uuden selvityksen mukaan erityisen merkittävää tai oli jopa 
edellisestä laskennasta romahtanut. Riihimäellä linnuston kannalta 
arvokkaita vesialueita ovat Hirvijärvi, Paalijärvi ranta-alueineen, 
Suolijärven pohjoinen vesialue ja ranta-alue Suolijärven ja Vatsian-
järven välissä. Näistä arvokkain on Vatsian alue. 

Myös monilla pienvesikohteilla on havaittu merkittäviä linnustollisia 
arvoja. Esimerkiksi mittavaan turpeennostoon kuulunut Sammalis-
tonsuo on muuttolintujen levähdyspaikkana maanlaajuisesti merkit-
tävä. Turpeennoston vuoksi maanpinta on laskenut ja täyttyy her-
kästi vedellä, niinpä se on kahlaajien ja muiden veden äären lintujen 
suosiossa. Sammalistonsuon reunoilla on selvityksessä mukana ol-
leita pienvesiä.  

Selvityksessä mukana oleva, noin hehtaarin laajuinen Juppalanlampi 
on syntynyt aikoinaan savenoton seurauksena. Juppalanlammella 
pesii mm. vaarantuneeksi luokiteltu liejukana sekä useita muita lin-
tulajeja. Saman tyyppistä linnustoa houkuttelee Arolammin kosteik-
kolampi. Yleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi osoitettu Arolammi 
on kunnostettu 2003. Tällöin rakennettiin mm. pohjapato tasaamaan 
vedenpinnankorkeutta. Tällä kasvillisuuden peittämällä ja rehevällä 
kosteikolla esiintyy merkittäviä määriä vesi- ja rantalintuja pesi-
mässä ja ruokailemassa.  

Keskustan tuntumassa varuskunta-alueella ja Paalijoen kanjonissa 
on niin ikään selvityksessä mukana olevia pienvesiä, jotka ovat lin-
nuston kannalta arvokkaita. 
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1.4.5. Kalasto 

Vantaanjoen ja sen sivuhaarojen kalastoa tarkkaillaan säännölli-
sesti. Taimen on arvokkain alueella esiintyvä kalalaji ja Riihimäen 
alueella esiintyvät taimenet ovat luonnonkudusta peräisin olevia 
villejä taimenia. Vantaanjoen vesistön taimenet Riihimäellä ovat 
Suomen eläinlajien uhanalaisuusluokituksen mukaan erittäin uhan-
laisia. 

Taimenia tiedetään esiintyvän Riihimäellä Vantaanjoen lisäksi Paali-
joessa, Erkylänlukkojenpurossa, Epranojassa ja Herajoessa. Luon-
taisesti taimen lisääntyy mm. Vantaanjoen Käräjäkoskella, Erkylän-
lukkojenpurossa, Epranojassa ja Paalijoessa. Epranojan taimenkan-
nan tiedetään olevan hyvin vanhaa alkuperää – ja näin ollen arvo-
kas. Käräjäkosken taimenet ovat mahdollisesti samaa kantaa. 

Ylimmät meritaimenen kutuhavainnot on tehty 84 km päässä me-
restä Riihimäellä. Ajoittain kuivan kesän seurauksena virtaamat 
ovat jääneet pieniksi ja kutupurot niin vähävetisiksi, että meri-
taimenet eivät ole päässeet nousemaan niihin. Sekä Vantaanjoessa 
että sen sivuhaaroissa on toteutettu Virtavesien hoitoyhdistyksen 
(Virho) toimesta kalataloudellisia kunnostustöitä; mm. rakennettu 
ja kunnostettu kutusoraikkoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartta 4. Luontoarvot sekä merkittävät linnuston 
ja uhanalaisten eliöiden eli liito-oravan ja lepakoi-
den esiintyminen Riihimäellä.  

Karttalähde: Riihimäen kaupunki/ LUMOS -aineisto Peruskartta-ras-
teri © Maanmittauslaitos 
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Maanmittauslaitos, ladattu Paikkatietoikkunasta 11/2019. 

 
Riihimäen kaupungin viheralueohjelma 2015—2035, paikkatie-
toaineisto. 
 
Näytteenottopisteet Ympäristöhallinnon tietopalvelut, Hertta-
tietokanta. Suomen ympäristökeskus, avoin data. Haettu 
2.6.2020. 
 
 
 
 
 

Kartta 5. Näytteenottopaikat sekä maas-
tokäyntikohteet 
Kartalla on esitetty vesinäytteiden näytteenottopaikat 
(Taulukko 1) sekä kesäkauden 2020 aikana tehdyt 
maastokäynnit.  
 
Kesällä 2020 valituille kohteille tehtiin maastokäyntejä. 
Maastossa käytiin läpi erityisesti pienvesien kartta– ja il-
makuvatarkastelun perusteella luonnontilaisimmilta vai-
kuttavat osuudet. Käynneillä tarkasteltiin kohteen kas-
villisuutta, ekologista tilaa ja luontoarvoja sekä vesilain 
pienvesikriteerin täyttymistä.  
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Epranojan haara H1 alittaa teitä isoilla rummuilla. 
 

 
Vantaanjoen sivuhaara 3 – maisemaa värittää graffitityö. 
 
 

 
Kuvassa lähde IV näkyy hyvin maisemassa. 
 

 
Riihiviidanojan haara H2 rakennetulla alueella suoraviivaisena. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vatsianjärven tuolopuro T2 havumetsässä. 
 

 
Välioja virtaa melko levänä ja on houkutellut ”rantamökin” sijoitta-
miseen. 
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2 VESISTÖT 
  
2.1 Yleistä 

Riihimäelle luonteenomaista on maiseman alavuus ja vesistöjen 
pieni määrä: vain 3,6 % (4,53 km2) Riihimäen pinta-alasta on vesis-
töjen peitossa (JärviWiki).  

Riihimäki kuuluu kahteen päävaluma-alueeseen, eteläosa Vantaan-
joen päävaluma-alueeseen ja pohjoisosa Kokemäenjoen päävaluma-
alueeseen. Valuma-alueista Vantaan-Herajoen, Paalijoen, Punkan-
joen ja Suolijärven-Hirvijärven valuma-alueet kattavat yhdessä lä-
hes koko kunnan alueen. Pohjoisessa Kokemäenjoen päävaluma-
alueen valuma-alueista Riihimäen alueelle ulottuvat pieninä kulmina 
Katinojan ja Helijoen valuma-alueet.  

Tarkemmin Riihimäen alueella voidaan laskea olevan kaikkiaan kuusi 
kolmannen jakovaiheen vesistöaluetta: 

Kokemäenjoen vesistö nro 35 
 Punkanjoen va nro 35.829 
 Katinojan va nro 35.812 
 Helijoen va nro 35.828 

  
Vantaanjoen vesistö nro 21  

 Vantaan-Herajoen va nro 21.023 
 Paalijoen va nro 21.025 
 Suolijärven-Hirvijärven va nro 21.033 

 

2.2 Järvet ja lammet 

Riihimäellä on Järviwikin mukaan 12 järveä. Suurimmat järvet ovat 
matala Paalijärvi sekä niukkaravinteinen Hirvijärvi ja Suolijärvi, 
joista jälkimmäiset ovat vain osittain Riihimäen alueella. Nämä pa-
dotut järvet yhdessä pienemmän Vatsiajärven kanssa ovat osa pää-
kaupunkiseudun varavesijärjestelmää, samoin Vantaanjoki.  

Virkistyskäytön kannalta merkittävimpiä vesistöjä ovat lounaisosan 
kallioalueen järvet: 

 Hirvijärvi 
 Suolijärvi 
 Paalijärvi 
 Vähäjärvi 
 eteläisempi Vähäjärvi eli Pikkujärvi 

 
Hirvijärvellä ja Paalijärvellä on kaupungin uimaranta, joiden siis-
teyttä, hygieenisyyttä ja turvallisuutta valvotaan säännöllisesti. Hir-
vijärveltä löytyy myös nuotiopaikka.  

Pintavesistä järvien ja lampien vedenlaadun seurantaa on tehnyt 
vuodesta 2006 Riihimäen kaupunki. Vedenlaadultaan erinomaisten 
Hirvijärven ja Suolijärven osalta seurantaa tehdään yhdessä Hyvin-
kään kaupungin kanssa. (Riihimäen kaupungin www-sivut) 

2.3 Joet 

Tärkein kunnan alueen joki, Vantaanjoki, saa alkunsa Hausjärven 
puolelta Erkylänjärvestä, ja yhdessä sen sivuhaarojen Herajoen ja 
Paalijoen kanssa antavat jokilaaksomaisia piirteitä Riihimäen etelä-
osiin. Riihimäen keskustan läpi virratessaan Vantaanjokea voisi ku-
vailla ennemmin puroksi kapean uomansa vuoksi.  

Riihimäen keskustan alavuus tekee siitä alttiin Vantaanjoen tulvalle 
ja tulvavahingoille. Laki tulvariskien hallinnasta vuodelta 2010 edel-
lyttää, että tulvariskialueille laaditaan tulvavaarakartat, jotka kuvaa-
vat erisuuruisilla todennäköisyyksillä esiintyvien tulvien todennäköi-
syyttä. Maa- ja metsätalousministeriö kartoitti tulvariskialueita en-
simmäisen kerran tässä laajuudessa vuonna 2011. Tällöin Riihimäen 
keskusta yhdessä Peltosaaren alueen kanssa määriteltiin merkittä-
väksi tulvariskialueeksi kerran 1000 vuodessa toistuvan tulvakor-
keuden mukaan (ks. kartta 2). Riihimäen keskustan alue nimettiin 
uudestaan merkittäväksi tulvariskialueeksi vuosille 2018—2024. 

Vantaanjoen vedenlaatua, pohjaeläimistöä ja kalastoa tarkkaillaan 
Vantaanjoen yhteistarkkailuna. Ravinnekuormitusta Vantaanjoki saa 
kaupungin jätevedenpuhdistamolta puhdistetun jäteveden muo-
dossa sekä maa- ja metsätalousalueilta. Ravinnepäästöt ovat 2014 
tehdyn puhdistamosaneerauksen myötä laskemaan päin. Koko Van-
taanjoen kuormasta Riihimäen jätevedenpuhdistamon osuus vuonna 
2019 fosforin osalta oli 3 % ja typen kuormasta 11 % (Vahtera & 
Männynsalo 2020). Vantaanjoen leventymä, rehevä Arolammi on 
merkittävä kosteikkoympäristö vesi- ja rantalinnuston kannalta.  

Joen kokoluokan uomista Punkanjoki virtaa pohjoisessa Kokemäen-
joen vesistöön laskien Puujokeen. Punkanjokea kuormittaa merkit-
tävästi Sammalistonsuon turvetuotantoalue. 

Merkittävimmät kosket ovat Vantaanjoen alkupään Käräjäkoski 
Hausjärven rajalla sekä 250 m pitkä ja pudotuskorkeudelta 13 m 
korkea Kenkiänkoski Hirvijärvestä laskevassa uomassa (Vantaan-
joen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys). Vantaanjoen ylä-
juoksun Käräjäkoski on virkistyskäytössä, ja siellä sijaitsee 
myös luontopolku. 

2.4 Pohjavedet 

Riihimäen vedenhankinnan kannalta tärkein Riutta-Herajoen pohja-
vesialue kulkee kaupungin halki kaakkois—luoteissuunnassa paikoin 
maanalaista harjua mukaillen ja alittaen moottoritien (kartta 6).  

Riihimäen vesihuolto perustuu pohjaveteen. Päävedenottamo sijait-
see Herajoella, pohjoisosan talousvesi saadaan Hausjärven puolella 
sijaitsevasta Piirivuoren harjusta (Riihimäen kaupungin www-sivut). 

Herajoen pohjavesi on laadultaan hyvää, joskin tiesuolaukset nosta-
vat kloridipitoisuuksia koholle. Tälle pohjavesialueelle sijoittuu myös 
rakennettua asuin- ja teollisuusaluetta, ja näiden toimintojen yh-
teensovittaminen on haasteellista. Samoin paikoin alavilla alueilla 
varsin korkealla oleva pohjaveden pinnan taso muodostaa pohjave-
denpilaantumisen riskin. 

Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen. Vantaanjoen 
ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys päivitti pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelman Riihimäen osalta kaupungin ympäristönsuoje-
lun palvelualueen tilaamana vuonna 2014.  

 

Kartta 6. Riihimäen alueen pohjavesialueet. Suurimpana ja Riihi-
mäen vedenhankinnan kannalta keskeisenä ”Herajoki” (Ympäristö-
hallinnon numeroimana 0469451) sekä pohjoisessa ”Hirvenoja” 
(0408652). Kartta-aineisto Peruskartta-rasteri © Maanmittauslaitos, 
numerointi ympäristöhallinnon tietopalvelu Hertta. 



 
RIIHIMÄEN PIENVESISELVITYS               12 

FCG Finnish Consulting Group Oy  
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
                                                                                              Y-tunnus 1940671-3 
                                                                                                Kotipaikka Helsinki 

2.5 Selvitykseen sisällytetyt pienvedet 

Selvitykseen sisällytettävät pienvesikohteet määriteltiin ohjausryh-
mässä. Uomien linjaukset vaihtelevat jonkin verran eri karttaläh-
teissä, joten selvityksessä on yhdistelty eri lähtöaineistojen tietoja. 
Uomatiedot pohjautuvat pääasiassa Maanmittauslaitoksen aineis-
toon. 

Virtavesikohteista mukaan on valittu suurimmat virtavedet eli joet 
(Vantaanjokea lukuun ottamatta), joilla on karttanimi. Lisäksi mu-
kaan on valittu pienempiä potentiaalisia Vesilain 11§:n mukaisia 
virtavesikohteita kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella.  

Karttatarkastelussa on huomioitu erityisesti kohteet, joiden uoma 
vaikuttaa luonnontilaiselta (uoma on luonnontilaisesti meanderoiva) 
sekä kohteet, joille sijoittuvista luontoarvoista on jo olemassa lähtö-
tietoja (mm. Lumos-kohteita). Mukana on myös virtavesikohteita, 
joiden uomaa on paikoin selvästi muutettu (esim. peltoalueille sijoit-
tuvat osuudet on oikaistu), mutta osa uomasta vaikuttaa luonnonti-
laiselta. Mukana on kaksi lähdettä ja yksi lampi. 

Pienempiä virtavesikohteita sijoittuu sekä rakentamattomille metsä-
alueille että rakennetuille alueille. Rakennettujen alueiden virtave-
sikohteiden luonnontilaisuus on todennäköisesti heikompi, mutta ne 
voivat olla mahdollisia kunnostuskohteita. 

Taulukossa 1 (s. 17) on listattu kaikki selvitykseen valitut pienve-
sikohteet. 
 

 

 

 

Riihiviidanoja haara H3 virtaa rakennetussa ympäristössä melko 
vaatimattomana 

 
Paikoin pienvesikohteiden uomat ovat hyvin suoraviivaisia. Kuvassa 
Paalijoen haara 1 peltoaukealla. 
 

 
Juppalanlampi tuo alueelle vesimaisemaa ja lisää virkiskäyttöarvoa. 
 

 
Hirvijärven tulopuro T2 – paikoin kauniissa maisemissa. 
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Kartta 7. Valuma-alueet kor-
keusmallissa 
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3 PIENVESIÄ KOSKEVAT LUVAT 
 

3.1  Lupamenettelyt  

Vesistöä muuttaville ja ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
ville toiminnoille tarvitaan usein joko vesilain tai ympäristönsuojelu-
lain mukainen lupa. Luvantarve voi koskea myös pienempiä toimen-
piteitä kuten ojan patoaminen, laiturin rakentaminen tai rannan 
ruoppaus ja pengerrys. 

Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa on määritelty ne tilanteet, 
joissa lupa on tarpeen. Ympäristöluvan tarvitsevat toiminnot on lue-
teltu ympäristönsuojeluasetuksessa. Vesilaissa on lueteltu hank-
keita, joihin lupa on aina haettava, esim. sillan rakentamiseen vesis-
tön yli tai vesi- ym. johdon rakentamiseen vesistön ali. Molempien 
lakien mukaan lupa saatetaan tarvita sellaiseenkin hankkeeseen, 
jota ei ole laissa tai asetuksessa mainittu, mutta jolla on haitallisia 
ympäristövaikutuksia.  

Kaupungin / kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätyin 
edellytyksin antaa luvan tai oikeuden tiettyihin vaikutuksiltaan rajoi-
tettuihin vesitaloustoimenpiteisiin vesilain perusteella. Mikäli ojitus 
ei vaadi aluehallintoviraston lupaa eikä sitä käsitellä ojitustoimituk-
sessa, ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaisee kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomainen (VL 5:5). Edellytyksenä on, että erimieli-
syys koskee 

- ojan tekemistä toisen maalle, 
- ojan tekemistä toiselle kuuluvan yksityisen tien poikki, 
- ojan suunnan muuttamista, 
- veden johtamista toisen maalla olevaan ojaan tai puroon, tai 
- muuta vastaavaa syytä. 

Vähäisestäkin ruoppauksesta (VL 3:3; ruoppausmassan määrä alle 
500 m3) tms. vesialueeseen kohdistuvasta toimenpiteestä, joka ei 
edellytä vesilain mukaista lupaa, on tehtävä ilmoitus ELY –keskuk-
selle ennen toimenpiteen aloittamista. Ruoppauksesta on syytä 
myös aina keskustella rajanaapurien, vesialueen omistajan, vesialu-
een osakaskunnan sekä kaupungin /kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Ruoppausmassan sijoittaminen toisen maa-alueelle edellyttää 
maanomistajan suostumusta. Lupaviranomainen voi kuitenkin 
myöntää oikeuden ruoppausmassan sijoittamiseen (VL 2:6), jos sen 
sijoittamisesta ei aiheudu alueen käytölle sanottavaa haittaa ja si-
joittamiseen ei tarvitse hakea ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua 
ympäristölupaa. 

Monet vesistöön kohdistuvat ja veden käyttöä tarkoittavat toimenpi-
teet ovat vaikutuksiltaan sellaisia, että ne edellyttävät aluehallinto-
viraston lupaa. Aluehallintoviraston myöntämä lupa ei korvaa Maan-

käyttö- ja rakennuslain (MRL) nojalla tarvittavaa lupaa, minkä yh-
teydessä selvitetään erityisesti rakentamisen maankäytöllisiä tai 
kaupunki- ja maisemakuvallisia vaikutuksia. Toisaalta kaava tai 
MRL:n mukainen toimenpidelupa eivät myöskään oikeuta toteutta-
maan vesirakentamishanketta, mikäli hanke edellyttää ympäristölu-
paviraston luvan hakemista.  

Ympäristölupa 
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava 
ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Hankkeen laajuudesta riip-
puen ympäristöluvan voi myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.  

Vesilain mukainen lupa  
Vesilailla säännellään erilaisten vesitaloushankkeiden lupa-asioita. 
Vesilain mukaista lupaa edellyttävät mm. laiturin, sillan, padon, ve-
sijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vähäistä suuremmat 
ruoppaukset, vesivoiman hyväksikäyttö, kulkuväylät ja muut vesilii-
kennealueet, puutavaran uitto, ojitus, vesistön järjestely, vesistön 
säännöstely sekä veden johtaminen nesteenä käytettäväksi ja poh-
javeden ottaminen.  

Vesilaissa ojituksella tarkoitetaan ojan tekemistä sekä ojan, noron 
tai puron suurentamista tai oikaisemista maan kuivattamiseksi tai 
alueen käyttöä muuten haittaavan veden poistamiseksi (VL 5:1). 
Ojituksella tarkoitetaan myös noron tai puron perkaamista silloin, 
kun perkaamisesta ei aiheudu yläpuolella olevan järven keskiveden-
korkeuden alenemista. Jos ojituksella on tällainen vaikutus, hank-
keeseen sovelletaan tähän VL 6 luvun säännöksiä keskivedenkorkeu-
den muuttamisesta. 

Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava tä-
män lain mukainen aluehallintoviraston lupa, jos se voi aiheuttaa: 

1) ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tettua pilaantumista vesialueella; tai 

2) 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia, jollei kysymys ole 
yksinomaan puron yläpuolisella alueella suoritettavan ojituk-
sen aiheuttamasta puron virtaaman muuttumisesta. 

Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos ojitus ainoastaan muuttaa eli käy-
tännössä lisää alapuolisen puron virtaamaa. Myös ojan käyttö ja 
kunnossapito vaativat luvan samoilla perusteilla.  

Kuivatusvesien johtamiseen käytettävän, luonnontilaiseksi palautu-
neen puron kunnossapito on luvanvaraista, jos siitä voi aiheutua ym-
päristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella tai vesi-
lain mukaan lupaa vaativia seurauksia purossa, kuten luonnon ja sen 
toiminnan vahingollista muuttumista. 

Purojen luonnontilaa ei saa vaarantaa esim. ojituksilla. Vesitalous-
hankkeisiin liittyvistä pienistäkin ruoppauksista tulee ilmoittaa en-
nalta lupaviranomaisille. Vesilaissa on myös kielto luonnontilan 

muuttamisesta, jonka mukaan vesihankkeelle on haettava lupa, mi-
käli se vaarantaa esim. puron luonnontilan säilymisen.  

Hakemus vesistöön rakentamiseen tehdään kirjallisesti Etelä-Suo-
men aluehallintovirastolle, joka tiedottaa hakemuksesta yleensä 
kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla ja viranomaisilla 
on tilaisuus esittää hakemuksesta muistutuksia, vaatimuksia ja mie-
lipiteitä. 

Aluehallintoviraston päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeu-
teen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

3.2  Yhteistyö lupa-asioissa 

Valuma-alueella sijaitsevilla toiminnoilla on suora vaikutus valuma-
alueen vesistön tai vesistönosan tilaan. Kaupungin eri toimijoiden 
tulisi työskennellä yhdessä, jotta valuma-alueelle sijoittuvia toimin-
toja suunniteltaessa voitaisiin ottaa huomioon niiden vaikutukset ve-
sistöihin. Lisäksi naapurikuntien kanssa tulisi tehdä yhteistyötä sil-
loin, kun vesistön valuma-alue ulottuu kaupungin rajojen ulkopuo-
lelle.  

Erilaisia lupia myönnettäessä tulisikin tarkistaa minkä vesistön va-
luma-alueelle suunnitellut toiminnot sijoittuvat. Lisäksi tulisi selvit-
tää hankkeen vaikutusalueella olevan vesistön tila, mahdolliset ve-
sistön kunnostamiseen liittyvät suunnitelmat ja toteutetut toimenpi-
teet, sekä tutkia mahdollisuudet hulevesien imeyttämiseen, viivyttä-
miseen ja käsittelyyn. 

3.3  Vesistön määrittely 

Vesistön määrittely on tärkeää noudatettaessa siihen kohdistuvien 
erilaisten toimintojen lupaehtoja sekä harkittaessa toimintojen lu-
vanvaraisuutta. 

Vesilain (587/2011) mukaisesti joella tarkoitetaan virtaavan veden 
vesistöä, jonka valuma-alue on vähintään 100 km2. Jokea pienempi 
virtaavan veden vesistö on puro. Norolla tarkoitetaan sellaista puroa 
pienempää vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän kuin 10 
km2 ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittä-
vässä määrin mahdollista. Purona pidetään siis myös sellaista uo-
maa, jonka valuma-alue on pienempi kuin 10 km2, mutta jossa virtaa 
jatkuvasti vettä ja kala voi kulkea. Määritelmien tarkistamisen vuoksi 
osa ennen vesilain uudistusta (1.1.2012) noroina pidetyistä uomista 
käsitellään nykyisin puroina ja osa puroista jokina. Tämän selvityk-
sen pienvesien määritelmät löytyvät kohdekohtaisesti selvityksen 
liitteenä olevista kohdekorteista. 

Vesialueella tarkoitetaan veden muutoin kuin tilapäisesti peittämää 
aluetta. Vesialueen raja määräytyy hydrologisin perustein keskive-
denkorkeuden mukaan. Tämä ei välttämättä vastaa vesialueen kiin-
teistöoikeudellista rajausta.  
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Paalijoen ympäristössä virkistysreitteihin on yhdistetty myös raken-
teita. 
 

 
Myös opastusta on Paalijoen alueella toteutettu. 
 

 

 

 

 

 

Määritelmiä  

Hulevesi 
Rakennetuilla alueilla maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vas-
taavilta pinnoilta muodostuva sade- tai sulamisvesi. 

Joki 
Jokena pidetään virtaavan veden vesistöä, jonka valuma-alue on vähintään 
sata neliökilometriä. 

Järvi 
Järvi on maastonmuotojen rajaama yhtenäinen vesialue, johon vettä ker-
tyy sen valuma-alueelta, puroista tai ojista tai harvemmin pohjassa sijait-
sevista lähteistä. 

Lampi 
Lampi on järveä pienempi vesialue. Epävirallisesti mittana on pidetty alle 
200 m halkaisijaa.  

Lähde 
Lähteellä tarkoitetaan kohtaa, jossa vesi luonnonolosuhteissa virtaa kallio- 
tai maaperästä maanpinnalle tai pintavesimuodostumaan. Ne erotellaan ta-
vallisimmin puro-, allikko- ja hetteikkölähteiksi. 

Noro 
Norolla tarkoitetaan sellaista puroa pienempää vesiuomaa, jonka valuma-
alue on vähemmän kuin kymmenen neliökilometriä, ja jossa ei jatkuvasti 
virtaa vettä, eikä siksi kalojen kulku ole siinä merkittävässä määrin mah-
dollista. Sekä noro että oja voivat ajoittain kuivua. 

Oja 
Oja kaivettu uoma, jonka tarkoituksena on yleensä johtaa vettä. 
 
Pienvesi 
Pienvesiin lasketaan purot, lammet, norot, ojat, lähteet sekä pienet kluuvi-
järvet ja fladat. 

Puro 
Purolla tarkoitetaan vesilaissa jokea pienempää virtaavan veden vesistöä, 
jonka valuma-alue on 10—100 km2. Puroissa virtaa jatkuvasti vettä, ja 
niissä voivat kalat uida. 

Valuma-alue 
Maaston korkeimpien kohtien eli vedenjakajien rajaama alue, jolta vedet 
virtaavat samaan puroon, jokeen, järveen tai mereen. 

Vesistö 
Vesistöllä tarkoitetaan järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista 
vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista 
vesialuetta. Vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa tai lähdettä. 

Vesilain 11§ vesiluontotyyppi 
Luonnontilainen enintään kymmenen hehtaarin suuruinen flada, kluuvijärvi 
tai lähde taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noro tai enin-
tään yhden hehtaarin suuruinen lampi tai järvi. 

*** 

Luonnontilaisuus ja muokkauksen taso, luontoarvot sekä ekologinen tila on 
määritelty kohdekorttien selityksissä 
 

 
Vatsianjärven tulopuro T1 – puron varrella on pato. 
 
 

 
Vatsianjärven tulopuro T1 virtaa komeasti sillan ali. 
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Kartta 8. Maisemalliset, luonnonsuojelulliset ja 
kulttuuriset arvot. 

Kulttuuriympäristön värimerkinnät pyrkivät jäljittelemään Riihimäen 
kulttuuriympäristö- selvityksen karttavärejä (selvityksen sivut 1 ja 
23). 
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4 PIENVESIKOHTEET
Tässä selvityksessä on käytetty virallisia nimiä niistä pienvesikohteista (Taulukko 1), joiden nimi on ollut tiedossa. Virtavesi- ja lampikohteet on numeroitu juoksevasti, lähteet roomalaisin numeroin. 
 
Taulukko 1. Selvitykseen otetut pienvesikohteet. 
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Kartta 9. Valitut pienvesikoh-
teet valuma-alueittain. 

Nuoli kuvaa virtaussuuntaa. Pääuoman 
haarat on nimetty pääuoman nimellä, li-
säksi haarat on numeroitu. Lähteet on 
merkitty pelkällä numerolla. 
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5 KOHTEIDEN OMINAISPIIRTEET 
 

Pienvesikohteiden ominaisuudet on jaoteltu inventointikorteissa osa-
alueisiin. Niihin kootut tiedot on saatu aiemmin laadituista selvityk-
sistä, kirjallisista lähteistä, saatavilla olevista karttatiedoista ja 
maastokäynneillä (maastokäyntikohteet s. 9 kartta 5) tehtyjen ha-
vaintojen pohjalta sekä työn kuluessa saadusta palautteesta. Koh-
dekohtaiset inventointikortit ovat raportin lopussa liitteenä. 

5.1 Sijainti 

Kaupunginosat ja kylät (myös mahdolliset naapurikunnat), joiden 
poikki vesistön linjaus kulkee sekä minkä vesistön alueelle kohde si-
joittuu.  

5.2 Vesistön luonne 

Yleispiirteinen kuvaus pienvesikohteesta ja sen lähiympäristöstä, 
esim. mistä kohde saa alkunsa ja minne se laskee. 

5.3 Valuma-alue 

Riihimäellä maisema on tyypillisesti varsin alavaa ja kaupunki kuuluu 
kahteen päävaluma-alueeseen.  

Perustiedot kohteen valuma-alueesta  
 Valuma-alueiden rajat on selvitetty MML:n korkeusaineiston 

pohjalta.  
 Valuma-alueen pinta-ala on kokonaispinta-ala, joka voi ulottua 

myös kaupungin rajojen ulkopuolelle. 
 

Yleispiirteinen kuvaus valuma-alueen maankäytöstä Riihimäen kau-
pungin alueella. 

5.4 Morfologiset tiedot 

Kohteen rakennetta kuvaavat perustiedot   
 Purokohteissa rakenteellisia perustietoja ovat uoman pituus, kal-

tevuus, purkupaikka ja profiili.  

 Uoman pituus ja kaltevuus on mitattu MML:n korkeusaineistosta 
ja tiedot ovat suuntaa-antavia. Muut tiedot perustuvat kirjallisiin 
lähteisiin. 

Kohteeseen liittyvät rakenteet 
 Rakenteita ovat esim. rummut, sillat, laiturit ja padot.  
 Tiedot perustuvat karttatarkasteluun ja osin maastokäynteihin 

sekä ohjausryhmältä saatuihin tietoihin. Rakenteiden tiedot ja 
niiden sijainti tulee tarkistaa maastossa jatkosuunnittelun yh-
teydessä. 

 
Eroosiovauriot  
Purokohteiden eroosiovauriot ovat syntyneet joko virkistyskäytön ai-
heuttamasta purovarsien ja ranta-alueiden kulumisesta tai luonnon-
mukaisesti, esim. seurausta uoman hienoaineksen huuhtoutumi-
sesta tulvatilanteiden aikana.  

Luonnontilaisuus 
Kohteista on tärkeää arvioida, onko se vesilaissa tarkoitettu luon-
nontilainen uoma ja nauttii tällöin lain antamaa muuttamattomuuden 
suojaa. Vesilain mukaisen statuksen kirjaaminen helpottaa kaupun-
gin suunnittelutyötä. 

Pienvesien arvioinnissa kohde on sitä luonnontilaisempi, mitä vä-
hemmän ihmisen toiminta on vaikuttanut kohteeseen ja sen ympä-
ristöön. Ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset virtavedessä liitty-
vät useimmiten säännöstelyyn tai rakentamiseen, kuten muutokset 
uoman morfologiassa tai patojen aiheuttamat kulkuesteet kaloille.  

Luonnonsuojelullisesti pienvesikohde voi olla arvokas hyvin säily-
neen luonnontilaisuutensa lisäksi esim. geologiaan, topografiaan, 
kasvistoon tai eläimistöön liittyvän erityisominaisuuden perusteella. 
Vaikka pienvesikohde ei olisikaan täysin luonnontilainen, voi sillä 
kuitenkin olla luonnonsuojelullista arvoa esimerkiksi uhanalaisen 
eläin- tai kasvilajin elinympäristönä.  

Sellaiset pienvedet, joissa esiintyy luontaisesti lisääntyviä taimen- 
tai rapukantoja, luokitellaan kalataloudellisesti arvokkaiksi - mukaan 
luetaan myös ne vesistöt, joihin on istutusten avulla saatu aikaan 
lisääntyvä arvokalakanta. 

Pienvesien luonnontilaisuutta on arvioitu karttatarkastelujen (myös 
historialliset kartat) ja osittain myös maastokäyntien pohjalta: 

1. Luonnontilainen tai lähes luonnontilainen 
Uoman linjausta ei ole muutettu, uoman reuna-alueen maaperä 
on vaihteleva, ei juurikaan eroosiosuojauksia. Uoma on muodol-
taan mutkainen/ meanderoiva ottaen huomioon luontaisen, 
mm. eri maalajeista johtuvan vaihtelun. 

2. Muokattu 
Vain vähän uoman eroosiosuojausta, uoman reuna-alueilla 
maaperä on vaihteleva. Uoman muoto on kuitenkin keinotekoi-
nen ja uomaa on suoristettu jonkin verran. 

3. Voimakkaasti muokattu 
Uoma on suoristettu ja poikkileikkaus kauttaaltaan lähes vakio. 
Uoma on useista kohdin suojattu kiveyksellä tai betonilla. Poik-
kileikkausala on usein huomattavasti suurempi kuin vastaavalla 
luonnontilaisella osuudella. 

4. Erittäin voimakkaasti muokattu 
Vesi on johdettu maan alle joko hulevesiviemäriin tai rumpuun.  

 

5.5 Hydrologinen tila 

Hydrologinen tila kuvailee purosta tai joesta virtausolosuhteita tai 
esimerkiksi lähteestä sen tuottoisuutta. 

Tarkastelualueen merkittävästi tulvalle alttiita vesistönosia ovat 
Vantaanjoki ja siihen laskevat sivujoet (esim. Herajoki). Riihimäen 
keskusta on maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 
(20.12.2011) nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialu-
eeksi. Vuona 2013 on laadittu tulvariskialueelle mm. tulvakartat 
sekä tulvavaaravyöhykkeet. Tulvaherkkiä alueita on myös Punkan-
jokeen laskevissa puroissa. Osa kohteista sijoittuu aiemmin doku-
mentoidulle tulva-alueille (Riihimäen yleiskaava-alueen hulevesisel-
vitys, 2013). Laadittu selvitys ei sisällä muuta tietoa havaituista koh-
teista kuin niiden sijainnit sekä tyypit (virtavesi tai alue) paikkatie-
tona. Tulvariskialue, tulvavaaravyöhykkeet (kerran sadassa ja ker-
ran tuhannessa vuodessa) sekä havaitut ongelmakohteet (2013 laa-
ditun hulevesiselvityksen pohjalta) on esitetty liitekartassa 1. 

Maankäytön muuttuminen vesistöalueella vaikuttaa osaltaan tulvien 
muodostumiseen. Kaupungistumisen seurauksena rakennetuilta tai 
ojitetuilta alueilta vesi valuu vesistöön nopeammin kuin luonnonti-
laiselta alueelta. Lisäksi kaupunkipurojen ranta-alueiden tulvimiseen 
vaikuttavia tekijöitä ovat tulvareitteinä toimivien uomien välitysky-
vyn riittävyys mm. rumpujen yms. rakenteiden osalta. 

Vantaanjoen varsi on kaupungin keskustassa tiiviisti rakennettu, 
mikä lisää kaupunkitulvien riskiä. Alueella ei myöskään juuri ole vir-
tausta tasaavia järviä, joten viheralueiden merkitys tulvien eh-
käisyssä ja virtauspiikkien tasaamisessa korostuu.  

5.6  Fysikaalis-kemiallinen vedenlaatu 

Riihimäen pintavesien laatua on seurattu säännöllisesti vuodesta 
2006, ja se on keskittynyt järvivesiin, joskin 2018 näytteitä otettiin 
myös lammista. Nämä näytteenotot ovat pääasiassa Riihimäellä 
2005 valmistuneen pintavesien seurantaohjelman mukaisia. Lisäksi 
muutamien purojen veden laatua on seurattu. (Vahtera 2018) 

Vesinäytetiedot on koottu saatavilla olleiden tutkimusten tuloksista. 
Tulosten määritysmenetelmät ja käytetyt standardit on lueteltu 
ympäristöhallinnon Hertta-palvelusta tulostetuilla tulosliuskoilla. 
Näytteenotoista ovat vastanneet pääasiassa vesiensuojeluyhdistyk-
set tai ELY-keskukset, näytteitä ovat ottaneet sertifioidut näytteen-
ottajat ja vesianalyysit on suorittanut akkreditoitu vesilaboratorio. 
Seurannoissa on tehty yhteistyötä naapurikuntien kuten Hyvinkään 
kanssa tai ne saattavat olla osa jonkin ympäristöluvan saaneet toi-
mijan ympäristön tilan velvoitetarkkailua.  

Tuloksia on Riihimäen alueen vesistä saatavilla ympäristöhallinnon 
Hertta-palvelusta vuodesta 1969 alkaen. Havaintopaikkoja on ollut 
käytössä vuosien varrella 69 kpl sekä muutama paikka, joista näyt-
teitä ei ole kuitenkaan otettu tai kirjattu. Näytteenottopaikat on ja-
oteltu muodostuman mukaisesti, ja jakauma on seuraava (seuraa-
valla sivulla):  
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- joki  32 kpl 
- oja  18 kpl  
- puro    2 kpl  
- järvi 14 kpl 
- lampi   3 kpl 

 
2010-luvulla käytössä on ollut enää 26 paikkaa, ja vuonna 2020 
näytteitä on otettu vain Vantaanjoesta ja Herajoesta. Nämä joet ovat 
säännöllisen seurannan piirissä, kun taas pienempien virtavesien 
näytteitä otetaan harvemmin tai seurataan joidenkin vuosien välein. 
Järviä Riihimäellä seurataan kolmen vuoden välein ja lampia kuuden 
vuoden välein. Vantaanjoen tilan tunteminen on tärkeää, sillä sitä 
kuormittavat useat teollisuuslaitokset ja siihen puretaan puhdistet-
tua jätevettä puhdistamoilta, ja samalla se toimii pääkaupunkiseu-
dun varavesilähteenä. 23 havaintopaikalta eli kolmannekselta pai-
koista on kirjattu vain yksittäinen havainto yhdeltä päivältä.  

Pienvesien moninaisuus ja jokaisen kohteen yksilöllisyys tekevät nii-
den vedenlaadun arvioinnista haasteellista, eikä niille ole yhtä sel-
keitä tai määriteltyjä laadullisia vertailuarvoja kuin järville.  

Tässä selvityksessä on käytetty apuna Oravaisen (1999) Vesistötu-
losten tulkinta -opasvihkosta, jossa analyysituloksia on kuvailtu 
myös virtavesien osalta. Varsinaisesti pienveden ekologista tilaa ei 
käytettävillä tiedoilla pystytä kattavasti arvioimaan kuten esimer-
kiksi järvien osalta. Selvityksessä mukaan otettavien vesianalyysitu-
losten aikarajaksi valikoitui vuosi 2012, sillä maassamme tehdyssä 
kolmannessa vesistöjen ekologisen ja kemiallisen tilan arvioinnissa 
olivat mukana vuodet 2012—2017 (Pintavesien tilan luokittelu ja ar-
viointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella -opas, Suomen 
ympäristökeskuksen raportteja 37/2019), eikä tätä aiempia tuloksia 
ole tässä selvityksessä liitetty kohdekorteille. Tulosliuskoja 2000-lu-
vulla tehdyistä vesianalyyseista on liitetty raportin mukana toimitet-
tavaan aineistoon.  

Pienten virtavesien tuloksiin tulee suhtautua erityisellä kriittisyy-
dellä, etenkin kun resurssit näytteiden ottamiseen ja analysointiin 
ovat niukat. Puronäytteiden otto tulisi ajoittaa ajankohtiin, jolloin vir-
taus on vuolasta. Purojen veden laatu voi vaihdella huomattavasti 
ajallisesti ja paikallisesti (esim. yli- ja alivirtaamakausien vedenlaa-
dun arvot vähävetisissä puroissa) ollen silti pitkän aikavälin vaihte-
lun puitteissa.  

5.7  Luontoarvot ja ekologinen tila 

Lähtötiedot kohteiden luontoarvoista on koottu olemassa olevista 
selvityksistä sekä avoimista aineistoista (mm. SYKE, Metsäkeskus).   

Pienvesikohteiden ekologinen tila on arvioitu/ määritelty lähtötieto-
jen ja karttatarkastelujen sekä maastokäyntien perusteella, joita on 
tehty kaikille kohteista. Kohteista on esitetty tiedot uoman luonnon-
tilaisista tai luonnontilaiseen verrattavissa olevista osuuksista, sekä 
tiedot mahdollisesti aiemmissa selvityksissä esiin tulleista luontoar-

voista sekä kasvilajitiedoista. Kasvilajeista on pyritty esittämään pu-
rouomassa ja/ tai sen välittömässä läheisyydessä esiintyvät lajit 
sekä ne, joiden elinympäristö on pienvesikohteesta riippuvainen. 

Vantaanjoen ja sen sivuhaarojen kalastoa tarkkaillaan. Kalataloudel-
lisia kunnostuksia Riihimäellä on tehty joissakin uomissa (mm. 
Epranoja ja Erkylänlukkojenpuro). Kunnostetuissa uomissa elää ja 
lisääntyy mm. taimenia. Purojen esteettömyys kaloille liikkua ja et-
siä kutupaikkaa on otettu huomioon mm. ihmisen tekemiä rakenteita 
selvittämällä. 

Luontoarvojen luokituksessa käytettiin seuraavaa jaottelua: 
1 Pienvesikohteessa on erittäin merkittäviä luontoarvoja 
2  Pienvesikohteessa on merkittäviä luontoarvoja 
3  Pienvesikohteessa on luontoarvoja 
4  Pienvesikohteessa ei ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja 

Luokituksen määrittelyssä käytettiin seuraavia perusteita: 

1 Pienvesikohteessa on erittäin merkittäviä luontoarvoja 
Pienvesikohde sisältyy luonnonsuojelualueeseen ja/tai kohteella 
esiintyy valtakunnallisesti uhanalaisia, erityisesti suojeltavia tai 
luontodirektiivin IV (a) mukaisia lajeja tai jos kohteella on muutoin 
erityisen merkittävä asema kansainvälisten tai valtakunnallisten 
suojelutavoitteiden kannalta. 

2 Pienvesikohteessa on merkittäviä luontoarvoja 
Pienvesikohde sisältyy luonnonsuojelualueeseen tai suojeltavaksi ai-
ottuun…mahdollisesti tulevaan tms. alueeseen; kohde sisältyy seu-
dullisesti tai paikallisesti erityisen tärkeään luontoarvoja sisältävään 
kokonaisuuteen ja sillä esiintyy uhanalaisia lajeja tai muutoin huo-
mionarvoisia lajeja, kohde täyttää valtakunnallisten suojeluohjel-
mien kriteerit tai kuuluu suojeluohjelmaan, kohteella on luonnonsuo-
jelulain 29 §:n mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, kohteella on ve-
silain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä (VL 15a§, VL 17a§). 

3 Pienvesikohteessa on luontoarvoja 
Pienvesikohde lukeutuu metsälain 10 §:n mukaisiin metsäluonnon 
erityisen tärkeisiin elinympäristöihin, kohteella on paikallisesti harvi-
naisten tai huomionarvoisten lajien esiintymispaikkoja, kohde on 
muulla tavalla paikallisesti harvinainen ja edustava luontokohde tai 
kohteella on merkitystä ekologisena käytävänä. 

4 Pienvesikohteessa ei ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja 
Pienvesikohteessa ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja ja la-
jistohavaintoja, kohteen luonnontila on voimakkaasti tai hyvin voi-
makkaasti muutettu.   

Purokohteiden luontoarvoluokituksen määrittely tehtiin ottaen huo-
mioon mm. seuraavia tekijöitä:  

 kuinka suuri osuus purouomasta on luonnontilaista tai siihen 
verrattavaa  

 kuinka suuri osuus purouomasta sijoittuu suojelualueille  

 kuinka suurella osuudella on todettu olevan luontoarvoja 
mikä on näiden luontoarvojen merkityksellisyys  

Painotus: Tässä selvityksessä painopiste on Riihimäen ja esimerkiksi 
sen tulevan maankäytön kannalta merkittäviksi arvioiduista koh-
teista. Riihimäen kaupungin alueella erittäin merkittäväksi arvioitu 
kohde ei välttämättä ole seudullisesti tai valtakunnallisesti luontoar-
voiltaan yhtä merkittävä. 

5.8 Maisemalliset arvot ja virkistysarvot 

Maisema-arvoihin lasketaan esimerkiksi kohteen sijainti yleiskaavan 
mukaisella maisemallisesti arvokkaalla alueella tai korkeatasoisesti 
rakennetussa puistossa. Kohde voi myös sijaita maisemallisesti nä-
kyvällä paikalla mikä lisää sen merkittävyyttä, vaikka kohde itses-
sään ei olisi maisemallisesti arvokas. Maisemassa merkittäviä alueita 
ovat mm. korkeat paikat, vesistöjen ääret, erilaiset luonnonmuodos-
tumat sekä kulttuurimaisemakokonaisuudet.  

Pienvesien ympärillä vallitsee erityinen pienilmasto, joka yleensä on 
kostea ja viileä. Pienetkin muutokset maankäytössä tai esimerkiksi 
metsänhakkuiden muodossa pienveden välittömässä läheisyydessä 
vaikuttavat sekä pienvesikohteeseen että sen ympäristöön.   

Myös Riihimäen seudulla kyliä ja muita asutuskeskittymiä alkoi syn-
tyä historiallisella ajalla (1200-luvulta) sora- ja moreeniharjuille, joi-
den liepeillä oli myös peltoviljelyyn sopivia hieta- ja hiesumaita. Kes-
kiajalta tunnetaan Ryttylän, Karan, Herajoen, Arolammin, Vantaan 
ja Hiivolan kylät sekä torppamaista asutusta Kenkiän, Vatsian, Ret-
kiojan, Paalijärven ja Vähäjärven alueilla, jotka luetaan paikallisesti 
merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi (kartta 8, lila rajaus) (Riihimäen 
rakennetut kulttuuriympäristöt). 

Edellä mainittuja kulttuuriympäristöjä on inventoitu viimeksi vuonna 
2019 ja tiedot on koottu 2020 julkaistuun Riihimäen rakennetut kult-
tuuriympäristöt -selvitykseen. Riihimäen keskustaajamassa on li-
säksi erityyppisiä maakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kult-
tuuriympäristöiksi luettavia kohteita. Kohteet ovat yksitäisiä raken-
nuksia ja rakennusryhmiä, kaupunginosia ja kortteleita sekä hau-
tausmaa kappelikirkkoineen (kartta 8, vaaleanvihreä rajaus). Kes-
kustaajaman ulkopuolella on lisäksi maakunnallisesti merkittäviksi 
kulttuuriympäristökohteiksi määriteltyjä kyliä, kartanoympäristöjä 
ja kulttuurimaisemakohteita (kartta 8, roosa rajaus):  

 Arolammin kylä sekä Rauhasaaren alue 
 Herajoen kylä ja Vanhan Kormuntien asutus sekä Herajoen 

työväentalo ympäristöineen 
 Isolan kartano ja kulttuurimaisema 
 Riihiviidan kartano ja kulttuurimaisema 
 Hiivolan kartano ja kulttuurimaisema 
 Pitkäsenkulma 

 
(kartta 8, Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt).  
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Virkistysarvoja arvioitiin kohteen läheisyydessä sijaitsevien virkis-
tystoimintojen perusteella. Ulkoilureittien, keskeisten puistojen ja 
muiden virkistystoimintojen sijoittuminen vesistön läheisyyteen nos-
taa kohteen virkistysarvoa. Virkistysarvojen arvioimisessa on otettu 
huomioon myös kohteen läheisyyteen mahdollisesti suunnitellut toi-
minnot, kuten ulkoilureitit, joita ei vielä ole toteutettu. 

5.9 Maankäyttö  

Nykyinen maankäyttö ja kaavallinen tilanne. 

Kohteen sijoittuminen yleiskaava 2035:n ja voimassa olevien ase-
makaavojen mukaisille alueille. Joiltakin osin, mm. koskien lounais-
osan laajoja maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, on yleiskaavamer-
kintä jätetty hyväksymättä. Alueet ovat kuitenkin pääosin maa- ja 
metsätalouskäytössä ja suurimmaksi osaksi metsää, eikä erityisiä 
maankäyttöön liittyviä muutoksia ole odotettavissa.  

Kohdetta koskevat mahdolliset muut suunnitelmat ja vireillä olevat 
asemakaavat.  

5.10 Kohdekohtaiset toimenpidesuositukset 

Yleispiirteiset suositukset kohteeseen mahdollisesti liittyvistä selvi-
tys- ja kunnostustarpeista sekä muut asiat, jotka tulevassa kaavoi-
tuksessa on syytä ottaa huomioon (esim. mahdollinen tarve huleve-
sien laadulliseen käsittelyyn) 

5.11 Muuta huomioitavaa 

Muita mahdollisia kohteeseen liittyviä huomioita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.YHTEENVETO 
Pienvesikohteista useimpien purojen uomaa on ainakin osittain muo-
kattu (pääosin suoristettu) eikä alueella ole täysin luonnontilaisina 
säilyneitä pienvesiä. Useilla kohteilla on kuitenkin osuuksia, jotka 
ovat säilyneet luonnontilaisen kaltaisina. Purot ja muut pienvedet li-
säävät merkittävästi luonnonmonimuotoisuutta, elävöittävät maise-
maa ja tuovat lisäarvoa virkistysalueille. Niin kutsutut kaupunkipurot 
ovat pääosin suoria ojamaisia osuuksia, joissa varsinaisia luontoar-
voja tai ennallistettavaa ei juuri ole. Niitä pystyisi kuitenkin kehittä-
mään näkyvämpänä osana puistoalueiden reittiympäristöä. 

Maastoinventoinneissa kahden pienvesikohteen alueelta löytyi erit-
täin uhanalaisen ja erityisesti suojellun kasvilajin, lahokaviosamma-
len kasvupaikka. Kyseistä lajia ei ole aiemmin Riihimäen alueella ta-
vattu ja myös koko Hämeen alueelta havainnot ovat hyvin satunnai-
sia.  

Osa pienvesistä sijoittuu sellaisille alueille tai niiden osille, joihin ol-
laan lähitulevaisuudessa aikeissa toteuttaa uutta rakentamista joko 
asutuksen (pääasiassa olevien pientaloalueiden täydennysrakenta-
mista) tai työpaikkarakentamisen alueina. Nämä hankkeet tulevat 
toteutuessaan muuttamaan maisema- ja kaupunkikuvaa – sekä alu-
een vesitasapainoa. Rakentamisen suunnittelun yhteydessä on erit-
täin tärkeää selvittää rakentamisen vaikutus pintavalunnan määrään 
ja laatuun sekä miettiä mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä, joita 
voivat olla esim.: 

• uoman tai sen osan siirtotarpeet 

• vesien viivytys- ja imeytysratkaisut  

• mahdollisesti tarvittavat puhdistustoimenpiteet (esimerkiksi kos-
teikko, suodatuspainanne jne.) 

Järkevintä olisi, mikäli työmaavesien hallintaan tähtääviä ratkaisuja 
pystyttäisiin hyödyntämään myös lopullisessa ratkaisussa. Toimen-
piteiden yhteydessä on syytä pohtia myös pystyttäisikö vaikutuksia 
lieventämään esimerkiksi hyödyntämällä ratkaisuja asuinympäristön 
ja virkistysympäristön laadun parantamiseen veden avulla. 

Pienvesistä tarvitaan lisää tietoa, jota on mahdollista lähteä kartut-
tamaan tämän selvityksen pohjalta. Lisänäytteenotot ja -mittaukset 
sekä lajistotutkimukset tuottavat luotettavuutta myös pienvesien 
ekologisen tilan arvioimiseksi. 

 
 
 
 
 

7.JATKOTOIMENPITEET 
Tämän työn jatkotoimenpiteitä ovat mm.: 

 Valuma-aluekohtaiset hulevesiselvitykset. 

 Tässä työssä on tarkasteltu vain osaa Riihimäen kaupungin alu-
eelle sijoittuvista pienvesikohteista. Ne kohteet, jotka eivät sisäl-
tyneet tähän työhön käyvät ilmi liitekartalta 10 (jossa on esi-
tetty myös työhön sisällytetyt kohteet). Näistä kohteista laadi-
taan myöhemmin pienvesiselvitys, jonka tiedot lisätään mukaan 
pienvesiselvityksen inventointilomakkeisiin. 

Äijänojan kasvillisuutta. 

Epranojan tunnelmallinen vesimaisema. 

  



 
RIIHIMÄEN PIENVESISELVITYS               22 

FCG Finnish Consulting Group Oy  
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
                                                                                              Y-tunnus 1940671-3 
                                                                                                Kotipaikka Helsinki 

8 LÄHTEET 
 
Selvitykset ja kirjallisuus 
 
Aroviita, Jukka ym. (toim.) Pintavesien tilan luokittelu ja arviointi-
perusteet vesienhoidon kolmannella kaudella. Suomen ympäristö-
keskuksen raportteja 37/2019. 
 
Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitel-
maksi 2016–2021. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus.  
 
Hovi, Antti. Riihimäen arvokkaat luontokohteet. Riihimäen kaupun-
gin ympäristönsuojeluyksikkö. 2011. 
 
Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016–2021. Hä-
meen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. www.ely-kes-
kus.fi/julkaisut  
 
Häyhä, Teppo. Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus 
2016. Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö. 2016. 
 
Häyhä, Teppo. Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus, 
kasvillisuuskartoitus 2013. Riihimäen kaupungin ympäristösuojelu-
yksikkö 2013.  
 
Häyhä, Teppo. Riihimäen liito-oravainventointi 2013. Riihimäen 
kaupunki.  
 
Jutila, Heli. 2006. Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli 
JÄRKI-hankkeen loppuraportti 1.5.2002-30.4.2006. Hämeenlinnan 
seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 11. 
 
Laine, Elina. Punkanjoen kunnostussuunnitelma. Vanajavesikeskus, 
2017. https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-con-
tent/uploads/2017/11/Kunnostussuunnitelma_Punkanjoki_val-
mis.pdf 
 
Männynsalo, J. 2020. Hirvijärven leirikeskuksen jätevedenpuhdista-
mon toiminta ja vesistövaikutuksen tarkkailu 2019. Riihimäen seu-
rakunta. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys. 
Raportti 10/2020. 
 
Nikulainen, Timo. Punkajoen valuma-alueen hulevesiselvitys. Sito 
Oy. 2016. 

Oravainen, Reijo. 1999. Vesistötulosten tulkinta. Kokemäen vesis-
tön vesiensuojeluyhdistys ry 

Ramboll Finland Oy. Kuulojan teollisuusalueen osa korttelista 2302 
sekä lähivirkistysalueen asemakaavan muutos. Luonto- ja maise-
maselvitys. 15.8.2007. 
 
Ramboll Finland Oy. Kuulojan teollisuusalueen osa korttelista 2302 
sekä lähivirkistys-alueen asemakaavamuutoksen pohjavesiselvitys. 
31.10.2007. 
 
Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden seurantaohjelma 2017. Rii-
himäen kaupunki.  
 
Riihimäen kaupungin ympäristöpolitiikka 2030 ja toimenpideoh-
jelma vuosille 2018-2021. ”Resurssiviisas Riihimäki”. Riihimäen 
kaupunki 20.8.2018. 
 
Riihimäen kaupungin ympäristön tila 2017. Riihimäen ympäristön-
suojelu- ja rakennusvalvontajaosto. 2019. 
 
Riihimäen linnustoselvitys 2013—2014. Loppuraportti. Kanta-Hä-
meen lintutieteellinen yhdistys ry ja Riihimäen kaupunki. 2015. 
 
Riihimäen maisemaselvitys 2013. Riihimäen kaupunki, Tekninen 
keskus, Kaavoitusyksikkö. 
 
Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt. 2020. Riihimäen kau-
punki. 
 
Riihimäen viheralueohjelma 2015—2035. Riihimäen kaupunki, Tek-
niikan ja ympäristön toimiala. 2015. 
 
Riihimäen yleiskaava-alueen hulevesiselvitys. Loppuraportti. 
EPECC. 2013. 
 
Sarvaala, Mari. Riihimäen lähdekartoitus. Raportti. Riihimäen kau-
punki. Ympäristönsuojeluyksikkö. 21 s + liitteet. 2006. 
 
Siivonen, Wermundsen. Riihimäen lepakkokartoitus 2007. Riihi-
mäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö ja kaavoituspalvelut.  
 
Stenholm, Kari. Virhon virtavesikunnostukset Riihimäellä ja taime-
nen esiintyminen. 6.9.2020. 

Tolonen, Janne ym. Pienvesiopas – Pienvesien tunnistaminen ja 
lainsäädäntö. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 36/2019. 

Vahtera, Heli & Laakso, Sanna. Riihimäen järvien vedenlaatu 2015. 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Raportti 
25/2015. 
 

Vahtera, Heli. Riihimäen järvien vedenlaatu 2018. Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Raportti 25/2018. 
 
Vahtera, Heli & Männynsalo, Jari. Vantaanjoen vesistön vedenlaatu 
ja kuormitus. Yhteistarkkailuraportti 2017—2019. Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Julkaisuja 82/2020. 
Vahtera, Heli, Muukkonen, Paula ja Lahti, Kirsti. 2005. Riihimäen 
pintavesien seurantaohjelma. Julkaisu 57/2005. Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. 
 
Väre, Seija. Riihimäen yleiskaavan ekologiset vaikutukset. Sito Oy. 
2016. 

 

Kartat ja kuvamateriaali 
 
Asemakaavakooste. DWG-tiedosto. Riihimäen kaupunki.  
 
Hulevesiverkko. DWG-tiedosto. Riihimäen kaupunki. 
 
Hämeen maakuntakaava 2040. Hämeen liitto. 

Kantakartta. DWG-tiedosto. Riihimäen kaupunki. 

Maannostietokanta Soil Of Finland 2015. Maaperä 1:20 000. Paik-
katietoikkuna. 

Työn aikana vireillä olleet asemakaavat ja asemakaavamuutokset, 
Riihimäen kaupunki: 

 Vanha paloasema, Paloheimonkatu 40. 694 4:46. 8.8.2019. 

 Kontiontie 41-43. Asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos. 
694 13:28. 8.8.2019. 

 Riihimäen Lidl. Asemakaavan muutos. 694 4:45. 23.9.2019. 

 Meijerintie 5-17. Asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon 
muutos. 694 25:15. 14.10.2019. 

 Parooninmäen asemakaava ja asemakaavan muutos. 9:14. 
Kaavaluonnos 9.10.2017. 

 Petsamonkadun pohjoispää. Asemakaavakartta, ehdotus II. 694 
8:35. 7.10.2019. 

 Upokkaantie (Y-tontti). Asemakaavan muutos ja tonttijaon 
muutos. 694 14:14. 9.9.2019. 

Yleiskaava YK2035. 20.8.2017. Riihimäen kaupunki. 

Yleiskaava 2010. 9.6.1997. Riihimäen kaupunki. 



 
RIIHIMÄEN PIENVESISELVITYS               23 

FCG Finnish Consulting Group Oy  
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
                                                                                              Y-tunnus 1940671-3 
                                                                                                Kotipaikka Helsinki 

www-sivut 
 
Corine 2018-aineisto. https://land.copernicus.eu/pan-european/co-
rine-land-cover/clc2018 

Fortum Waste Solutions Oy. 2018. Ympäristötarkkailun vuosira-
portti 2018. https://docplayer.fi/144496808-Ympariston-tarkkailun-vuosira-
portti-2018-fortum-waste-solutions-oy.html 
Luettu 7.10.2020. 

Järviwiki. http://www.jarviwiki.fi/wiki/Riihim%C3%A4ki. Luettu 
4.12.2019. 

Kekkilä Oy. 2018. Sammalistonsuon tarkkailuohjelma. Nablabs Oy. 
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/AvaaLiite.aspx?Liite_ID=5619193 
Luettu 6.10.2020. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Uutinen tulvariskialueista 
vuosille 2018—2024. https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_pub-
lisher/mmm-nimesi-merkittavat-tulvariskialueet-vuosiksi-2018-
2024#582a828b. Luettu 5.5.2020.  

Maanmittauslaitos (MML). https://tiedostopalvelu.maanmittauslai-
tos.fi/tp/kartta (taustakartta, peruskartta, ilmakuvat, korkeusmalli, 
maastotietokanta). Ladattu 11.2019. 

Suomen ympäristökeskus. www.syke.fi. Avoimet aineistot.  

Hertta. Pintavesien tila. Veden laatu. Näytteenottotie-
dot ladattu (alue=Riihimäki, ympäristötyyppi=joki, 
puro, noro, oja, muu) 27.4.2020. 

Hertta. Pintavesien tila. Veden laatu. Näytteenottotie-
dot ladattu (alue=Riihimäki, ympäristötyyppi=järvi, 
lampi) 27.4.2020. 

Hertta. Pintavesien tila. Pohjaeläimet. Näytteenottotie-
dot ladattu (alue=Riihimäki, ympäristötyyppi=joki, 
puro, noro, oja, muu) 27.4.2020. 

Hertta. Pohjavedet. Pohjavesialueet. Sijaintitiedot la-
dattu (alue=Riihimäki) 1.6.2020. 

Riihimäen karttapalvelu. www.kartta.riihimaki.fi  

Riihimäen kaupungin vesiensuojelun verkkosivut. https://www.rii-
himaki.fi/palvelut/ymparisto/vesiensuojelu-ja-jatevedet/. Luettu 
19.11.2019. 

Vantaanjoen ja Helsingin vesiensuojeluyhdistys ry. 
www.vhvsy.fi/sivut/Vantaanjoen-vesistoalue. Luettu 18.11.2019. 
 
Ympäristöpolitiikka 2030 ja toimenpideohjelma vuosille 2018-2021 
”Resurssiviisas Riihimäki”. Riihimäen kaupunki 20.8.2018. www.rii-
himaki.fi 

9 LIITTEET 
 
Liite 1 Kartta 2a:  Tulvariskikartta 
Liite 2 Kartta 3:  Vesistöalueet ja päävaluma-alueet 
Liite 3 Kartta 5:  Näytteenottopaikat ja maastokäynti- 

kohteet 
Liite 4 Kartta 7:  Valuma-alueet korkeusmallissa 
Liite 5 Kartta 8:  Maankäyttö 
Liite 6 Kartta 9:  Valitut pienvesikohteet valuma-alueit- 

tain 
Liite 7 Kartta 10:  Kohdekartta (mukana kohteet, jotka  

eivät sisälly työhön) 
Liite 8 Kartta 11:  Valuma-alueet ilmakuvassa 

  



 
RIIHIMÄEN PIENVESISELVITYS               24 

FCG Finnish Consulting Group Oy  
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
                                                                                              Y-tunnus 1940671-3 
                                                                                                Kotipaikka Helsinki 

10.KOHDEKORTIT 
Kohdekorttien kartat 
Pienvesikohtaisten kohdekorttien kartat on kohteen valuma-alueen 
laajuudesta riippuen esitetty mittakaavassa 1: 10 000 - 40 0000. 
Kartoilla on esitetty myös kaavoitetut viheralueet, maa- ja metsäta-
lousalueet, luonnonsuojelualueet, kohteeseen liittyvät luontotiedot 
ja tiedossa olevat putkitetut uomien osuudet.  

Kartoilla näkyvä viherrakenne tarkoittaa käytännössä voimassa ole-
vien asemakaavojen viheralueita (keskusta lähialueineen) ja asema-
kaavoitetun alueen ulkopuolisilta osin yleiskaavan 2035 sekä aiem-
man yleiskaavan 2010 (yleiskaavan 2035 hyväksymättä jätetyt 
osat) mukaisia viheralueita. Viheralue –nimitystä käytetään tässä 
koskemaan kaikkia virkistysalueita, luonnonsuojelualueita, maa- ja 
metsätalousalueita, suojaviheralueita sekä hautausmaita*). 

Pienvesikohteet 

Virallisia nimiä on käytetty niistä kohteista, joiden nimi on ollut tie-
dossa. Virtavesi- ja lampikohteet on numeroitu juoksevasti, lähteet 
roomalaisin numeroin. Kartoilla on esitetty kullekin valuma-alueelle 
sijoittuvat kohteet ja kartan jälkeen kohdekohtaiset tiedot taulu-
koissa. Kartat on sovitettu sivuille, joten tähän raporttiin taitettujen 
karttojen mittakaava saattaa poiketa jonkin verran ilmoitetusta.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Paalijoen kasvillisuus soljuu virran mukana. 

   
  Vatsianjärven tulopuro T1 virtaa kuohuen kivikossa. 

   
  Vantaanjoen haara H4 on löytänyt tiensä kivikon ja risukon  
  keskeltä. 

1. Erkylänlukkojenpuro  
2. Vantaanjoen sivuhaara H1 
IV Aittolansuon lähde 
3. Javanaisenoja/Vantaanjoen sivuhaara H2 
4. Herajoki 
5. Herajoen haara H1 
6. Herajoen haara H2 
7. Herajoen haara H3 
8. Epranoja 
9. Epranoja haara H1 
10. Epranoja haara H2 
11. Vantaanjoen sivuhaara H3 
12. Kokonpuro/Vantaanjoen sivuhaara H4 
13. Vantaanjoen sivuhaara H5 
14. Vantaanjoen sivuhaara H6 
II   Ojalan lähde 
15. Paalijoki 
16. Paalijoki haara H1 
17. Paalijoki haara H2 
18. Paalijoki haara H3 
19. Paalijoki haara H4 
20. Paalijärvi tulopuro T1 
21. Paalijärvi tulopuro T2 
22. Paalijärvi tulopuro T3 
23. Kunausoja  
24. Kunausoja haara H1 
25. Äijänoja 
26. Kunausoja haara H2 
27. Kypäränoja 
28. Lepänoja 
29. Välioja 
30. Vatsianjärvi tulopuro T1 
31. Vatsianjärvi tulopuro T2 
32. Hirvijärvi tulopuro T1 
33. Hirvijärvi tulopuro T2 
34. Punkanjoki 
35. Punkanoja 
36. Punkanoja haara H1 
37. Juppalanlampi 
38. Riihiviidanoja 
39. Riihiviidanoja haara H1 
40. Riihiviidanoja haara H2 
41. Riihiviidanoja haara H3 
42. Kivioja 
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1. Erkylänlukkojenpuro (1.1) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02,  
Vantaan-Herajoen valuma-alueella 
21.023. 
  
Erkylänlukkojenpuro sijaitsee Arolammin 
kylässä, ja se saa alkunsa ja osa siitä si-
jaitsee Hyvinkään puolella. 
  

2. Vesistön 
luonne 

Puro on Vantaanjoen sivuhaara.  
Puro saa alkunsa noin Perä-Kerkkolasta 
Hausjärven kunnan alueelta ja laskee Pel-
toniemen alueella suoraan Vantaanjo-
keen. 
  

3. Valuma-
alue 

Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen valuma-
alueeseen.  
Suurin osa valuma-alueesta on metsä- 
(38 %) ja maatalouskäytössä (24 %), 
noin 14 % on asuinaluetta (erillis-/pienta-
loalue) ja 14 % työpaikka- sekä teolli-
suusaluetta (suurin osa kuuluu Saint 
Gobain Finland Oy:yn).  
Valuma-alueen pinta-ala 9,8 km².   

4. Morfologi-
nen tila 

Uoman pituus 2,7 km 

(~2 % rumpuputkessa / ~98 % avouo-
massa) 
Uoman kaltevuus: lähes 0,4 % (84 - 69 
m m.p.y.) 
Purkupaikka: Vantaanjoki 

  

Rakenteet: kolme merkittävää rumpua 
(Monninlinja, rata, Arolammintie) 

Luonnontila-aste: 2. muokattu 

Kohde sijoittuu valtaosin peltoalueille, 
missä uoma on suoristettu. Arolammin-
tien länsipuolella uoma meanderoi luon-
nontilaisena. 
  

5.  Hydrologi-
nen tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: - 

6. Fysikaalis-
kemiallinen 
vedenlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaa-
lis-kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 

7. Ekologinen 
tila 

Erkylänlukkojenpuro sijoittuu valtaosin 
peltoalueille, jossa uomaa on suoristettu 
eikä se ole luonnontilainen. Ennen Van-
taajokea uoma meanderoi metsäalueella 
luonnontilaisena noin 200 metrin mat-
kalla. Uoman lähiympäristö on tuoretta 
(VU) ja kosteaa (NT) lehtoa, ja täyttää 
metsälain 10§:n erityisen tärkeän elinym-
päristön kriteerit. Uoma voi toimia myös 
ekologisena käytävänä. Riihimäen kau-
pungin alueelle sijoittuvalla osuudella on 
tehty kalastokunnostuksia (mm. kutu-
soraikkoja). Alueelle ei sijoitu luonnon-
suojelualueita tai muita aiemmin tunnis-
tettuja luonnon arvokohteita. Uoman alu-
eella esiintyy haitallista vieraslajia (EU), 
jättipalsamia. 
  
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja 
virkistysar-
vot 

Sijoittuu harvaan asutulle alueelle, itäosa 
avoimella pellolla ja länsiosa havupuuval-
taisessa metsässä/ metsän reunassa. 
Maastonmuodoiltaan melko tasainen alue.  

  
9. Maankäytön 

tilanne ja 
tarpeet 

Kohde sijaitsee alueella, jolla on voimassa 
Riihimäen yleiskaavan 2010 mukainen 
aluevarausmerkintä maa- ja metsätalous-
valtainen alue (MT). Yleiskaavaehdotuk-
sessa 2035 alue oli merkitty yhdyskunta-
rakenteen mahdolliseksi laajenemisalu-
eeksi (Monnin asemanseutu), mutta se 
jätettiin hyväksymisen ulkopuolelle (KV 
29.5.2017 § 65). 
 
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle 
 
Maasta Vantaanjokeen liittyvä puoli kau-
pungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpi-
teet 

  
  

11. Muuta huo-
mioitavaa 

Valuma-alueen itä ja länsirajat sijaitsevat 
pohjavesialueella (Herajoki).  
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2. Vantaanjoen sivuhaara H1 (1.1) 

1.  Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 
21, Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, 
Vantaan-Herajoen valuma-alueella 
21.023.  
Tämä haara saa alkunsa Riihimäen puo-
lelta, mutta laskee Vantaanjokeen Hy-
vinkään puolella. Haaran Riihimäen puo-
linen osa on Arolammin kylää. 
  

2. Vesistön 
luonne 

Joki on Vantaanjoen sivuhaara. 

Joki saa alkunsa suunnilleen Aittolansuon 
itäpuolelta ja laskee noin 80 m Lampilan-
tien alajuoksulla suoraan Vantaanjokeen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen valuma-
alueeseen.   
Suurin osa valuma-alueesta on metsää 
(~60 %), noin 35 % on peltoa. Vain 5 % 
on teollisuus- sekä liiketoiminta-aluetta.  
Alueella ja joen sivuhaarassa sijaitsee 
pienvesikohteista lähde IV. 
Valuma-alueen pinta-ala 4,5 km².  
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,3 km  
(lähes 100 % avouomassa) 
Uoman kaltevuus: lähes 0,2 % (88 - 84 
m m.p.y.)  
Purkupaikka: Vantaanjoki 
  
Rakenteet: yksi merkittävä rumpu (Ka-
pulasillantie) 
  
Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muu-
tettu.  
Uoma sijoittuu peltoalueille ja on kaut-
taaltaan suoristettu.  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: -  
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaa-
lis-kemiallisen vedenlaadun tuloksia.  

7.  Ekologinen tila Uoma saa vetensä suurelta osin Aittolan-
suon (ojitettu turvekangas) alueelta sekä 
Aittolansuon lähteestä. Uoma toimii 
myös peltoalueiden kuivatusojana (ns. 
valtaoja). Uoma on suoristettu eikä siinä 
ole luonnontilaisia osuuksia. Uoman pen-
kereet ovat jyrkät ja niiden kasvillisuutta 
edustavat mm. korpikaisla, pujo, röyhy-
vihvilä, juolavehnä, pelto-ohdake ja nur-
mirölli. Alueelle ei sijoitu luonnonsuojelu-
alueita tai muita aiemmin tunnistettuja 
luonnon arvokohteita. 
 
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella 
ei ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja.  

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Sijoittuu maaseutumaisemaan, suurim-
maksi osaksi avoimelle pellolle – liittyy 
Vantaanjokeen suoalueen kohdalla. 
Maastonmuodoiltaan tasainen alue.  
Alue on ollut osa laajaa viljelyaluetta jo 
1800 -luvun lopulla ja siihen liittyi myös 
nykyistä enemmän soisia alueita. Uoma 
sai jo tuolloin alkunsa suolta, mutta si-
joittui niittymäiselle alueelle, osin tul-
vaniitylle. (Lähde: Senaatin kartasto 
1897)  

 
9. Maankäytön ti-

lanne ja tar-
peet 

Kohde sijaitsee yleiskaavassa 2035 maa- 
ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) 
osoitetulla alueella. Lisäksi valuma-alu-
een ja kuntarajan eteläkulmaan on kaa-
vassa esitetty uusi työpaikka-alue (TP) 
ja jätteenkäsittelyn (EJ-2) alue.    
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle. 
Maat eivät kaupungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet Otettava huomioon tulevien työpaikka- 
sekä jätteenkäsittelyalueen vaikutus alu-
een vesitasapainoon ja veden laatuun. 
Tulee miettiä hulevesien hallintatoimen-
piteiden tarve alueella. 
 
Erityisesti jätteenkäsittelyalueen huleve-
sien määrän ja laadun hallinnan tulee 
olla tehokas. 
  

11. Muuta huomi-
oitavaa 

Uoman voimakkaasti peratut latvaosat 
sijoittuvat Aittolansuonlähteen välittö-
mään läheisyyteen. Lähteen läheisyy-
dessä uoman kaivamisessa tulisi käyttää 
varovaisuutta.  
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IV  Aittolansuon lähde (1.1) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 
21, Vantaanjoen yläosan alueella 
21.02, Vantaan-Herajoen valuma-alu-
eella 21.023. 
Lähde sijaitsee Arolammin kylässä. 

  

2. Vesistön luonne Lähde sijaitsee Vantaanjoen H1 sivu-
haaran alusta noin 300 m luoteeseen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen va-
luma-alueeseen.  
  

  

4. Morfologinen tila Purkupaikka: ~90 m Hyvinkääntien 
rummun alajuoksulla ja ~300 Van-
taanjoen sivuhaaran H1 yläjuoksulla 
  
Luonnontila-aste: 1. luonnontilainen 
tai lähes luonnontilainen 
  

5. Hydrologinen tila Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: -  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysi-
kaalis-kemiallisen vedenlaadun tulok-
sia. 

7. Ekologinen tila Aittolansuon lähde sijoittuu Aittolan-
suon yhteyteen, pellon ja metsän reu-
naan. Metsä on ojitettua turvekan-
gasta ja ympäröivät pellot ovat turve-
pohjaisia. Ojitettu suo purkaa vetensä 
valtaojaan lähteen välittömässä lähei-
syydessä (3 m). Viljelty pelto sijoittuu 
lähteen välittömään läheisyyteen; 
vain metrin päähän lähteestä. Läh-
teessä kasvaa mm. isovesitähteä. 
Lähteessä on havaittavissa hieman ra-
vinnekuormitusta (viherlevää reu-
noilla). Lähteen pohjasta purkautuu 
pohjavettä melko voimakkaasti, joka 
johtuu pientä uomaa pitkin läheiseen 
valtaojaan. 
  
Luontoarvoluokitus: 2. Pienvesikoh-
teella on merkittäviä luontoarvoja. 
 
 
 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijoittuu maaseutumaisemaan, soi-
selle metsäalueelle. Maastonmuodoil-
taan tasainen alue.  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kokonaisuudes-
saan maa- ja metsätalousvaltaisella 
alueella (M).  
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ul-
kopuolelle. 
 
Maat eivät kaupungin omistuksessa.  

10. Toimenpiteet Lähteen luonnontilaisuus on heikenty-
nyt viljelytoimenpiteiden myötä, 
mutta luonnontilaa olisi mahdollista 
palauttaa rajaamalla lähteen ympäris-
töön suojavyöhyke. Viereisen valta-
ojan siirtämistä lähteen kohdalta  
kauemmas voitaisiin tutkia. 

11. Muuta huomioita-
vaa 
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3. Javanaisenoja (Vantaanjoen sivuhaara H2; 1.2) 

   
1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 

21, Vantaanjoen yläosan alueella 
21.02, Vantaan-Herajoen valuma-alu-
eella 21.023.  
Kohde sijoittuu Arolammin ja Vantaan 
kyliin. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Vantaanjoen sivuhaara. Se saa 
alkunsa radan itäpuolelta Hausjärven 
puolelta, jatkaa radan alittavan rum-
mun kautta lounaaseen ja laskee suo-
raan Vantaanjokeen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen va-
luma-alueeseen.   
Suurin osa valuma-alueesta on metsä-
käytössä (>50 %), noin 40 % on pel-
toa. Vain noin 5 % on asuinaluetta. 
Valuma-alueen pinta-ala 6,8 km².  
  

4. Morfologinen tila Uoman pituus 1,7 km  
(~4 % rumpuputkessa / ~96 % avouo-
massa) 
Uoman kaltevuus: lähes 0,5 % (93 - 85 
m m.p.y.)  
Purkupaikka: Vantaanjoki 
  
Rakenteet: neljä merkittävää rumpua 
(Lepulankuja/rata, Arolammintie, Met-
solantie, peltotie) 
  
Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti 
muutettu.  
Uoma sijoittuu peltoalueille ja on lähes 
koko matkaltaan suoristettu. Metsolan 
tilan kohdalla on lyhyt (n. 100 m) 
meanderoivampi osuus. 
  

5. Hydrologinen tila Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: Noin kolmasosa uo-
masta purkupisteeltä yläjuoksulle sijait-
see Riihimäen keskustan tulvariskialu-
eella. Tulva-alue on suurimmaksi 
osaksi metsää ja peltoa. 
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla ajan-
kohtaisia fysikaalis-kemiallisen veden-
laadun tuloksia. Havaintopaikalta 
50767 Javanaisenoja 1.1 on kertaluon-
teinen näytteenotto joulukuulta 1991, 
joten tuloksia ei ole käsitelty tässä sel-
vityksessä. 
  

7. Ekologinen tila Uoma sijoittuu lähes kokonaan pelto-
alueille ja sitä on kauttaaltaan voimak-
kaasti suoristettu. Ainoastaan tarkas-
teltavan osuuden keskivaiheilla, Metso-
lan tilakeskuksen läheisyydessä on loi-
vasti meanderoiva osuus. Pientareiden 
kasvillisuus edustaa tyypillisiä, maape-
rän suuresta fosforipitoisuudesta hyöty-
viä peltoympäristöjen piennarlajeja; 
mm. pelto-ohdake, juolavehnä, nokko-
nen, koiranputki ja nurmipuntarpää.  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikoh-
teella ei ole erityisiä tunnettuja luonto-
arvoja.  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijoittuu maaseutumaisemaan, pääosin 
avoimeen viljelymaisemaan Riihimäen 
alueella ja saa alkunsa osittain ojite-
tulta suolta. Maastonmuodoiltaan tasai-
nen alue. Uoma alittaa tielinjan ja rau-
tatien itäpäässä ja laskee Vantaanjo-
keen lännessä soisella alueella, Silmä-
kenevan reunalla.  
Sijoittuu suureksi osaksi maakunnalli-
sesti arvokkaalle maisema-alueelle, 
Vantaanjoen kulttuurimaisema-alueelle. 
Alue on ollut jo 1800 -luvun lopulla vil-
jelyaluetta, purouoman lähialueilta niit-
tyä. (Lähde: Senaatin kartasto 1897)  
Vantaanjoen liittymäkohdassa uoman 
pohjoissivu rajautuu alueeseen, jota ol-
laan kehittämässä ulkoilun ja retkeilyn 
ydinalueena (YK 2035). 
  

9. 
 
  

Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 
 
 
 
 
 
  

Yleiskaavassa 2035 pääosin maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta (M). Li-
säksi alue liittyy pohjoisesta kehitettä-
vään retkeilyn ja ulkoilun ydinaluee-
seen - puron varren suuntaisesti on 
osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. Radan 
varteen, uoman kohdalle on kaavassa 
esitetty uusi työpaikka-alue (TP) ja uo-
man eteläpuolelle uusi tielinja, radan 
itäpuolella uusi työpaikka-alue (TP log). 
 
 
  

Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ul-
kopuolelle. 
 
Maat ovat osittain kaupungin omistuk-
sessa. 
  

10. Toimenpiteet Tulevassa tilanteessa uoma kulkee uu-
den työpaikka-alueen läpi. Koska se on 
valuma-alueen päävirtausreitti, on suo-
siteltava säilyttää uoma avo-ojana.   

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Valuma-alueen lounaiskulma sijaitsee 
pohjavesialueella (Herajoki). Syytä ot-
taa huomioon tulevien työpaikka-aluei-
den vaikutus alueen vesitasapainoon ja 
veden laatuun - on syytä miettiä hule-
vesien hallintatoimenpiteiden tarve alu-
eella.  
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4. Herajoki (1.3)  

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 
21, Vantaanjoen yläosan alueella 21.02,  
Vantaan-Herajoen valuma-alueella 
21.023.  
Herajoki virtaa pääasiallisesti Herajoen 
kylän alueella. 
  

2. Vesistön 
luonne 

Joki on Vantaanjoen sivuhaara. Se saa 
alkunsa Kernaalan alueelta Pitkäsenkul-
malta noin Isoniityn ja Jussilansuon vä-
liltä ja laskee suoraan Vantaanjokeen.  
Herajoki on päähaara, johon liittyy muu-
tamia pienvesikohteita sivuhaaroina. 

  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen va-
luma-alueeseen.  
Alueen suurin osa on metsä- (50 %) 
sekä maatalouskäytössä (21 %). Noin 
10 % on asuinaluetta sekä 8 % kaupan 
aluetta. 
Valuma-alueen pinta-ala 14,3 km².  
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 5 km  
(~3 % rumpuputkessa / ~97 % avouo-
massa)  
Uoman kaltevuus: lähes 0,3 % (98 - 85 
m m.p.y.)  
Purkupaikka: Vantaanjoki 
  
Rakenteet: 11 merkittävää rumpua 
(Riuttantie, metsätie, Eprantien jatko, 
Helsinginväylä, Kauppakeskus Merkos, 
Kormuntie, Hämeenlinnantie 2x, Uusi 
Herajoentie, Parmalantie, metsätie) 
Herajokea on kunnostettu kalataloudelli-
sesti perkaamalla ja kiveämällä uomaa 
vuonna 2002 ja 2003 (Vahtera ym. 
2005). 
  
Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu. 
  

5. 
 
 
 
 
 
 

Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
 
Tulvaherkkyys: 
Noin viidesosa uomasta purkupisteeltä 
yläjuoksulle sijaitsee Riihimäen keskus-
tan tulvariskialueella. 
  

 
 
 
 
 
 
  

Tulva-alueesta on suurin osa peltoa ja 
metsää. Vasikkahaassa on havaittu tul-
vimisalue (Riihimäen yleiskaava-alueen 
hulevesiselvitys, 2013). Tulvimisalueelta 
hulevedet virtaavat sadevesiviemärien 
ja avo-uomien kautta Herajokeen. 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Veden laatua tarkkailtu vuodesta 1991 
jatkuen edelleen (piste 50763, näyt-
teenottoja 89 kpl, Hämeen ELY). Hera-
joki kuuluu Vantaanjoen yhteistarkkai-
luun vuodesta 2006.  
Havaintopaikka: Herajoki 1,1; ETRS-
TM35FIN 6732824 - 377459 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herajoki virtaa maaperältään savikolla, 
saraturpeella sekä hiesun ja hienon 
hiedan sekaisella maalla (Maannostieto-
kanta). Savinen valuma-alue ja virtaavan 
veden eroosion jokiveteen liettämän sa-
ven sekä maa- ja metsätalouden vaiku-
tukset näkyvät korkeissa sameusarvoissa 
sekä sähkönjohtokyvyssä. Korkeat typpi- 
ja fosforiravinteiden määrät ovat luon-
teenomaiset savialueen peltoja halkovalle 
rehevälle joelle. Jokiveden happitilanne 
on ollut melko hyvä. Ravinteikkaassa 
joessa on selvästi ollut perustuotantoa 
sekä happea kuluttavaa mikrobiologista 
aktiivisuutta, joka hajottaessaan orgaa-
nista ainesta kuten kuollutta levämassaa, 
humusta tai jätevesien orgaanista ainesta 
kuluttaa happea. Veden hygieeninen 
laatu sen sijaan on ollut heikentynyt, ja 
veteen on tullut kuormitusta kaikkina 
vuodenaikoina, mikä kertoo ennemmin 
jätevesikuormituksesta kuin hajakuormi-

tuksesta esim. laitumilta. Joen läheisyy-
dessä sijaitsevat Herajoen meijeri, Riihi-
mäen Lasin ja Penninmäen käytöstä pois-
tetut kaatopaikat (Vahtera ym. 2005), 
joiden vaikutus voi edelleen näkyä mm. 
sähkönjohtavuudessa. (Lähde: näytteen-
otot 19.2.2019, 13.6.2019,20.8.2019 ja 
14.10.2019, Ympäristöhallinnon Hertta-
tietokanta, SYKEn avoin tieto) 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ekologinen tila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Herajoki virtaa leveähkönä (n. 2 m) uo-
mana Riihimäen Vasikkahaan alueen 
eteläpuolitse pääasiassa peltoalueiden 
keskellä. Uomaa on aikoinaan ruopattu 
ja sen reunat ovat melko jyrkät. Uoma 
on loivasti meanderoiva. Uomassa kas-
vaa mm. isonäkinsammalta, rentukkaa 
ja rantapalpakkoa. Uoman reunoilla ylei-
siä lajeja ovat mm. vesihierakka, jätti-
palsami (haitallinen vieraslaji (EU)), 
rantakukka, ruokohelpi, maitohorsma, 
nokkonen, vuohenputki, pelto-ohdake, 
pujo, karhunputki, korpikaisla, nurmi-
rölli, ranta-alpi sekä valkokarhunköyn-
nös (haitallinen vieraslaji). Herajoen ve-
denottamon itäpuolella Herajoen uoma 
on voimakkaammin suoristettu ja uoma 
laskee tienvieriojana sekä metsäojana 
Vantaanjokeen. Herajoen alajuoksulle 
sijoittuu Lumos-kohde Silmäkeneva, 
joka on osin ojitettua, puustoista suota 
ja osin umpeenkasvanutta entistä lai-
dunmaata (lähde: Riihimäen avokkaiden 
luontokohteiden kartoitus 2004-2005, 
LUMOS-raportti 2016). 
 
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
 
Sijaitsee suureksi osaksi avoimessa tai 
puoliavoimessa maisemassa, loivapiir-
teisessä maastossa. Hämeenlinnantien 
itäpuolella on asuinalueen kupeessa, 
osin sen keskellä. Hämeenlinnantien ja 
Helsinginväylän välissä uoma linjautuu 
työpaikka-alueen läpi.  Liittyy Vantaan-
jokeen Silmäkenevan alueella.  Sijoittuu 
eteläosaltaan maakunnallisesti arvok-
kaalle maisema-alueelle (Vantaanjoen 
kulttuurimaisema) ja osittain maakun-
nallisesti arvokkaalla RKY -alueella.  
Vantaanjokeen laskiessaan on osa Lu-
mos -kohdetta.  
Pääosin suoristettu uoma, joka osin 
pientaloasutuksen keskellä, osin pelto-
aukealla. Alittaa Hämeenlinnantien ja 
useita katuja rummulla.  

Herajoki 1.1, syvyys 0,2 m 19.2.2019 13.6.2019 20.8.2019 14.10.2019 VUOSI 2019

TYPPI kokonais ug/L 4200 2200 1400 2500 2575
TYPPI NO2+NO3-N ug/L 3700 1300 970 1700 1918
TYPPI NH4-N ug/L 55 110 23 17 51
FOSFORI kokonais ug/L 46 44 52 57 50
FOSFORI PO4 ug/L 17 21 24 7 17
SAMEUS FNU 21 6,4 7,2 17 13
pH 7 7,5 7,5 7,3 7
Hapenkulutus CODMn mg O2/L 11 12 7,3 19 12
Lämpötila 'C 0,1 12,3 14,8 5,8 8
Sähkönjohtavuus mS/m 26,7 24,1 19,8 21,4 23
Liukoinen happi mg/L 11,9 9,6 8,8 10,2 10
Hapen kyllästysaste % 82 90 87 82 85
E. coli kpl/100ml 520 580 2000 250 838
Suolistoperäiset enterokokit 
kpl/100 ml 92 300 1000 160 388
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maisema- ja 
virkistysarvot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sijaitsee suureksi osaksi avoimessa tai 
puoliavoimessa maisemassa, loivapiir-
teisessä maastossa. Hämeenlinnantien 
itäpuolella asuinalueen kupeessa, osin 
sen keskellä. Hämeenlinnantien ja Hel-
singinväylän välissä uoma linjautuu työ-
paikka-alueen läpi. Liittyy Vantaanjo-
keen Silmäkenevan alueella. Sijoittuu 
eteläosaltaan maakunnallisesti arvok-
kaalle maisema-alueelle (Vantaanjoen 
kulttuurimaisema) ja osittain maakun-
nallisesti arvokkaalla RKY -alueella.  
Vantaanjokeen laskiessaan on osa Lu-
mos -kohdetta. Pääosin suoristettu 
uoma, joka osin pientaloasutuksen kes-
kellä, osin peltoaukealla. Alittaa Hä-
meenlinnantien ja useita katuja rum-
mulla. 
 
Sijainnut pohjoisosasta peltoaukealla jo 
1800-luvun lopulla, jolloin eteläosa oli 
suoalueella. Alitti jo tällöin keskustaan 
johtavan tielinjan. (lähde Senaatin kar-
tasto 1897)      
                                                 
Vesi on asuinalueella merkittävä ele-
mentti. Paikoin taajaman viherverkon 
pääkäytävät sijoittuvat Herajoen tuntu-
maan. 
 
Yleiskaavassa 2035 alueelle on esitetty 
melko suuria muutoksia: Eteläosa on 
maa- ja metsätalousvaltaisella alueella 
(M) ja uoman pohjoissivu rajautuu alu-
eeseen, jota ollaan kehittämässä ulkoi-
lun ja retkeilyn ydinalueena (YK 2035). 
Hämeenlinnantien itälänsipuolen asuin-
aluetta ollaan laajentamassa etelään 
(A16, Herajoen keskusta) ja työpaikka-
alueita (TP) suurten teiden molemmille 
sivuille. Lisäksi alueelle on varauduttu 
sijoittamaa uusia kaupallisten palvelujen 
alueita (KM-1, Merkos). 
 

 
 
  

 
  

Uoman eteläosan p Pohjoisreuna kuuluu 
kehitettävään retkeilyn ja ulkoilun ydin-
alueeseen. Eteläosassa uoman rinnalle  
merkitty ohjeellinen ulkoilureitti. 
  

9. 
 

Maankäytön ti-
lanne ja tar-
peet 
 

Keskiosa uomasta sijoittuu asemakaa-
voitetulle alueelle. 
 
Keskiosa uomasta sijoittuu asemakaa-
voitetulle alueelle. 
 
Maat ovat osittain kaupungin omistuk-
sessa. 
 
Työpaikka-alueet ja kaupan alueet tule-
vat vaikuttamaan alueen vesitasapai-
noon ja mahdollisesti myös veden laa-
tuun, mikä tulee ottaa huomioon hule-
vesien hallinnan suunnittelussa. Hä-
meenlinnan-tien länsipuolella Herajoen 
varteen tullaan tarvitsemaan hulevesien 
hallintatoimenpiteitä muuttuvan maan-
käytön johdosta. 
 
Iso osa uomasta sekä uudisrakentamis-
alueesta sijaitsee pohjavesialueella. Hu-
levesien hallinnan on otettava huomi-
oon, että vain puhtaat hulevedet saa 
imeyttää ja hulevesien laadun hallinta 
on erittäin tärkeä. 
 

10. Toimenpiteet Työpaikka-alueet ja kaupan alueet tule-
vat vaikuttamaan alueen vesitasapai-
noon ja mahdollisesti myös veden laa-
tuun, mikä tulee ottaa huomioon hule-
vesien hallinnan suunnittelussa. Hä-
meenlinnantien länsipuolella Herajoen 
varteen tullaan tarvitsemaan hulevesien 
hallintatoimenpiteitä muuttuvan maan-
käytön johdosta. 
 
Iso osa uomasta sekä uudisrakentamis-
alueesta sijaitsee pohjavesialueella. Hu-

levesien hallinnan on otettava huomi-
oon, että vain puhtaat hulevedet saa 
imeyttää ja hulevesien laadun hallinta 
on erittäin tärkeä.  

11. Muuta huomi-
oitavaa 
 
 
 
 
 

Valuma-alueen etelä- ja itäosa ulottuvat 
pohjavesialueelle, ja joen varressa on 
Herajoen pohjavedenottamo ennen Van-
taanjokeen yhtymistä (pohjavesialue 
Herajoki). Vaikka Herajoen vesi on run-
sasravinteista ja hygieeniseltä laadul-
taan heikohkoa, sillä on kuitenkin Riihi-
mäen puhdistettuja jätevesiä laimen-
tava vaikutus (Vahtera ym. 2005). Var-
mistettava kalojen liikkumismahdolli-
suus uomassa (rummut ja muut mah-
dolliset esteet). Veden läheisyyttä olisi 
hyvä hyödyntää asuinalueella ja puis-
toissa sekä viheralueilla viihtyisyyttä li-
säävänä aiheena. 
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5. Herajoen haara H1 (1.3) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 
21, Vantaanjoen yläosan alueella 
21.02, Vantaan-Herajoen valuma-alu-
eella 21.023.  
Tämä haara sijaitsee pääasiallisesti 
Hiivolan kylässä. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Herajoen sivuhaara, joka saa 
alkunsa Syrjälän, Hiirenkallion ja Met-
säpellon alueen väliltä metsässä ja 
laskee kutakuinkin Tuomolaan saakka, 
johon pienvesikohde päättyy. Tuomo-
lasta joki jatka vielä noin 2,7 km en-
nen Herajokeen purkautumisen.  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen va-
luma-alueeseen.   
Yli 87 % valuma-alueelta on metsää, 
noin 13 % on peltoa.   
Valuma-alueen pinta-ala 0,25 km². 

4. Morfologinen tila Uoman pituus 0,9 km  

(~2 % rumpuputkessa / ~98 % avouo-
massa) 
Uoman kaltevuus: lähes 1,7 % (131 - 
115 m m.p.y.)  
Purkupaikka: Herajoki 
  
Rakenteet: kolme merkittävää rum-
pua (3x metsätie) 

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti 
muokattu  

5. Hydrologinen tila Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: -  
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysi-
kaalis-kemiallisen vedenlaadun tulok-
sia. 

7. Ekologinen tila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uoman latvaosat sijoittuvat Hiirenkal-
lion länsipuolelle, mäntyvaltaisen tuo-
reen kangasmetsän alueelle, mäkien 
väliseen notkelmaan. Latvaosiltaan 
kohde on vaatimaton talousmetsän 
kuivatusoja eikä se ole luonnontilai-
nen. Kesäaikaan uoma on kuiva. Kas-
villisuus edustaa tavanomaista, tuo-
reen mustikkatyypin kangasmetsän 
kasvillisuutta. Uoman reunoilla ja poh-
jalla kasvaa korpikarhunsammalta.  
  
 
Luontoarvoluokitus:4. Pienvesikoh-
teella ei ole erityisiä luontoarvoja.  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijoittuu pienipiirteiseen metsämaas-
toon, jossa puusto on havupuuval-
taista. Uoma sijoittuu kokonaisuudes-
saan maakunnallisesti arvokkaalle 
maisema-alueelle.  
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Kohde sijaitsee yleiskaavassa 2035 
uudeksi asuinalueeksi osoitetulla alu-
eella A17, Kalmu. Alueen tarkempi 
maakäyttö on määritetty Kalmun 
osayleiskaavassa (lainvoimaisuus 
8.23.2015). 
  
Sijoittuu kokonaan asemakaavoitetun 
alueen ulkopuolelle. 
 
Maat ovat kaupungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet Tulevassa tilanteessa uoma kulkee 
uuden asuinalueen läpi. Koska se on 
valuma-alueen päävirtausreitti, on 
suositeltava säilyttää uoma avo-
ojana. 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Otettava huomioon tulevaisuudessa 
uuden asuinalueen mahdollinen vaiku-
tus alueen vesitasapainoon sekä ve-
den hyödyntämismahdollisuus ele-
menttinä asuinalueella. 
 
Alueelle on laadittu hulevesiselvitys 
(Kalmun osayleiskaava, hulevesiselvi-
tys, 2008). 
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6. Herajoen haara H2 (1.3) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 
21, Vantaanjoen yläosan alueella 
21.02, Vantaan-Herajoen valuma-alu-
eella 21.023.  
Tämä haara sijaitsee Riuttan alueella, 
Kernaalan kylässä. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Herajoen sivuhaara. Se saa al-
kunsa Riuttan alueelta noin Riuttantien 
yläpuolelta ja laskee suoraan Herajo-
keen. 
 
 

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen va-
luma-alueeseen.   
Noin 50 % valuma-alueesta on met-
sää, noin 50 % on peltoa. Alueella on 
yksittäisiä rakennuksia.  
Valuma-alueen pinta-ala 1,25 km². 
  

4. Morfologinen tila Uoman pituus 1,6 km  
(lähes 100 % avouomassa) 
Uoman kaltevuus: lähes 1,1 % (109 - 
91 m m.p.y.) 
Purkupaikka: Herajoki 
  
Rakenteet: kaksi merkittävää rumpua 
(Riuttantie, polku) 
 

Luonnontila-aste: 2. Muokattu 

Uomasta noin 70 metriä on täysin 
luonnontilaisen kaltaista, muilta osin 
uomaa on muokattu. 
  

5. Hydrologinen tila Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: -  
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysi-
kaalis-kemiallisen vedenlaadun tulok-
sia. 

7. Ekologinen tila Latvaosiltaan (n. 70 m) kohde on 
luonnontilaisesti meanderoiva, kausi-
kuiva noro (VeL11§). Muilta osin uo-
maa on kaivettu ja oikaistu ja etenkin 

peltoalueilla uomaa on suoristettu voi-
makkaasti.  
 
Latvaosaltaan uoman ympäristön kas-
villisuus edustaa tuoreen, keskiravin-
teisen käenkaali-oravanmarja (OMaT) 
lehdon (VU), runsasravinteisen vuo-
henputkilehdon (AegT)(EN) ja osittain 
kostean saniaislehdon (NT) kasvilli-
suutta. Kasvillisuudessa esiintyvät 
mm. vuohenputki, hiirenporras, puna-
herukka, taikinanmarja, jänönsalaatti, 
kielo, korpikaisla, harmaaleppä, tuomi, 
pihlaja, haapa ja rauduskoivu.  
 
Metsälain 10§:n erityisen tärkeän 
elinympäristön kriteerit täyttävää pu-
ronvarsilehtoa esiintyy noin 200 met-
rin matkalla. Tältä osin uoman ympä-
ristö täyttää metsälain 10§:n erityisen 
tärkeän elinympäristön kriteerit. Laho-
puuta on alueella runsaasti. Edempänä 
uomaa on oikaistu ja se sijoittuu pel-
toalueille valtaojana. Peltoalueilla uo-
man ympäristössä esiintyy tyypillistä 
piennarlajistoa.  
 
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikoh-
teella on luontoarvoja.  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijoittuu maastonmuodoiltaan loiva-
piirteiseen maaseutumaisemaan, suu-
reksi osaksi peltoaukealle. Ulottuu län-
sireunasta maakunnallisesti arvokkaan 
maisema-alueen reunalle ja lisäksi 
osittain paikallisesti merkittävän kult-
tuuriympäristön (Riuttan kulttuurimai-
sema) alueelle. Alkuosastaan uoma on 
Lumos -kohdetta. 
  
Alue on ollut avointa maisemaa ja 
pääosin viljelty jo 1800 -luvun lopulla 
(lähde Senaatin kartasto 1897). 
  
 

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

 
Kohteen länsiosat sijaitsevat yleiskaa-
vassa 2035 osoitetulla maa- ja metsä-
talousvaltaisella alueella (M) ja itäosat 
uudeksi työpaikka-alueeksi (TP) vara-
tulla alueella.  
Sijoittuu kokonaan asemakaavoitetun 
alueen ulkopuolelle. 
Maat ovat suureksi osaksi kaupungin 
omistuksessa. 
 
  

10. Toimenpiteet Pieni osa uomasta sekä uudisrakenta-
misalueelta sijaitsee pohjavesialueella. 
Hulevesien hallinnan on otettava huo-
mioon, että vain puhtaat hulevedet 
voidaan imeyttää. Hulevesien laadun 
hallinta on erittäin tärkeää myös sen 
vuoksi, että uoma laskee Herajoen 
päähaaraan, joka kulkee pohjavesialu-
een läpi. 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Valuma-alueen etelä- ja länsireunat si-
jaitsevat pohjavesialueella (Herajoki). 
Otettava huomioon työpaikka-alueen 
mahdollinen vaikutus alueen vesitasa-
painoon ja veden laatuun. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RIIHIMÄEN PIENVESISELVITYS  
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki

 

7. Herajoen haara H3 (1.3) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 
21, Vantaanjoen yläosan alueella 
21.02, Vantaan-Herajoen valuma-alu-
eella 21.023.  
Haara virtaa Kernaalan ja Herajoen 
kylissä, Riuttan pohjoispuolella. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Herajoen sivuhaara. Pienve-
sikohde saa alkunsa noin Riuttan-
mäen alueelta ja päättyy noin Sa-
viaholla, josta joki jatkuu vielä noin 
1,1 km ennen Herajokeen purkautu-
mista. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen va-
luma-alueeseen.  
Noin 85 % valuma-alueesta on met-
sää, noin 15 % on peltoa. Alueella on 
yksittäisiä rakennuksia.  
Valuma-alueen pinta-ala ~1 km². 
  

4. Morfologinen tila Uoman pituus 1 km  

(~2 % rumpuputkessa / ~98 % 
avouomassa) 
Uoman kaltevuus: lähes 1,8 % (120 - 
101 m m.p.y.)  
Purkupaikka: Herajoki 

  

Rakenteet: kaksi merkittävää rumpua 
(Kormuntie, Reunalantien sivupolku) 

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti 
muokattu 
  

5. Hydrologinen tila Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: -   

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysi-
kaalis-kemiallisen vedenlaadun tulok-
sia. 
  

7. 
 
  

Ekologinen tila 
 
  

Uomaa on voimakkaasti suoristettu 
eikä se ole luonnontilainen. Latvaosat 
sijoittuvat havupuuvaltaiselle metsä-
alueelle, jossa esiintyy korpisuutta. 

Osa tästä metsäalueesta on rajattu 
Kormun korpi -nimisenä Lumos-koh-
teena (lähde: Riihimäen arvokkaiden 
luontokohteiden kartoitus 2011). Ku-
vio on pääosin tuoretta lehtoa 
(OMaT)(VU) ja paikoin kosteaa käen-
kaali-mesiangervo (OFiT) lehtoa 
(VU). Alueella esiintyy myös kotkan-
siipilehtoa (MatT)(VU). Uoman reuno-
jen kasvillisuutta edustavat mm. hii-
renporras, käenkaali, mesiangervo, 
karhunputki, rentukka, kotkansiipi, 
nokkonen, korpikaisla, vadelma, har-
maaleppä, raita, hieskoivu, metsä-
kastikka ja rönsyleinikki. Uoma on 
metsäalueella paikoin hiekkapohjai-
nen. Uoman loppuosat sijoittuvat pel-
toalueille sekä pellon ja metsän ra-
jaan, jossa voimakkaasti kaivamalla 
muutettu uoma toimii kuivatusojana.  
 
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikoh-
teella on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijoittuu kokonaan havupuuvaltaiselle 
metsäalueelle melko pienipiirteiseen 
maastoon, jossa koillisosa on määri-
telty arvokkaaksi luontokohteeksi 
(LUMOS). Pohjoissivulta ojitettu. Lä-
histöllä vain yksittäisiä rakennuksia.  
Alue on ollut osin viljelty 1800 -luvun 
lopulla (Lähde: Senaatin kartasto 
1897).  
Kohde sijaitsee ulkoilun ydinalueella.    

9. 
 
 
 
 
 
 
  

Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yleiskaavassa 2035 suurimmaksi 
osaksi maa- ja metsätalousvaltaisella 
alueella (M), etelästä sivuaa maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 
erityistä ulkoilun ohjaamisen tarvetta 
ja/tai ympäristöarvoja (MUY, Riutta). 
Lisäksi kohteen läheisyyteen on osoi-
tettu ohjeellinen ulkoilureitti. 
 
Sijoittuu kokonaan asemakaavoitetun 
alueen ulkopuolelle.  
 

   
Maat ovat osaksi kaupungin omistuk-
sessa. 
  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioita-
vaa 

Valuma-alue sijaitsee Herajoen poh-
javesialueella lukuun ottamatta va-
luma-alueen pohjois- ja lounaisosia. 
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8. Epranoja (1.3) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 
21, Vantaanjoen yläosan alueella 
21.02, Vantaan-Herajoen valuma-alu-
eella 21.023. 
Epranoja virtaa Hiivolan ja Herajoen 
kylien alueella. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Herajoen sivuhaara. Se saa 
alkunsa noin 140 m Hirvijärventien 
yläpuolelta ja laskee suoraan Herajo-
keen. Lähtöpisteenä on Vahteran 
(ym. 2005) mukaan pieni tekolampi 
Hiivolassa.  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen va-
luma-alueeseen.  
Noin 55 % valuma-alueesta on met-
sää, noin 40 % on peltoa. Noin 7 % 
on EM -alue (Riihimäen Ajoharjoitte-
lukeskus Oy). Alueella on yksittäisiä 
rakennuksia. 
Valuma-alueen pinta-ala 1,3 km².  

4. Morfologinen tila Uoman pituus 2,5 km  
(~2 % rumpuputkessa / ~98 % 
avouomassa) 
Uoman kaltevuus: lähes 0,7 % (107 - 
90 m m.p.y.) 
Purkupaikka: Herajoki 
  
Rakenteet: kolme merkittävää rum-
pua (Hirvijärventie, Vanha Kormuntie, 
Kormuntie) 
Vuosien 2002 ja 2003 vaihteessa 
Epranojaan tehtiin kaksi kalatietä, ta-
voitteena parantaa taimenen nousua 
Epranojan latvoille. (Vahtera ym. 
2005)  
Luonnontila-aste: 2. Muokattu 

Kohtalaisen pitkiä luonnontilaisesti 
meanderoivia osuuksia, mutta pelto-
alueilla uomaa on suoristettu. 
  

5. Hydrologinen tila Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: -  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla ajan-
kohtaisia fysikaalis-kemiallisen ve-
denlaadun tuloksia. Epranojan ha-
vaintopaikalta 50760 on tehty kerta-
luonteinen näytteenotto joulukuussa 
1991, eikä sitä voida käyttää luotet-
tavasti Epranojan tilan arvioimiseen.  

7. Ekologinen tila Melko kirkasvetinen ja osaksi kova-
pohjainen Epranoja sisältää sekä pe-
rattuja, luonnontilaisia että ennallis-
tettuja osuuksia. Lisäpurontien etelä-
puolella sekä Epranojan luonnonsuo-
jelualueen kahden osa-alueen 
(YSA232331) alueilla Epranojan uoma 
on paikoin luonnontilaisen kaltainen, 
mutta koska uoma ei todennäköisesti 
ole kausikuiva, se ei ole vesilain 
11§:n mukainen kohde (ts. noro).  
 
Uoman reheväkasvuinen ympäristö 
täyttää kuitenkin metsälain 10§:n eri-
tyisen tärkeän elinympäristön kritee-
rit. Hiirenkallion pohjoispuolella uo-
man lähiympäristössä on myös tihku-
pintaa ja lähteisyyttä. Purossa on 
tehty taimenen kutupaikkojen kun-
nostuksia. Myllypakan koskista löy-
dettiin vuonna 2013 uhanalaisen kal-
liosuomusammalen (Porella cor-
daeana) esiintymiä. 
 
Alueen uhanalaisia luontotyyppejä 
ovat savimaiden purot (CR), lähteiköt 
(EN), tuoreet keskiravinteiset lehdot 
(VU), tuoreet runsasravinteiset lehdot 
(CR), kosteat keskiravinteiset lehdot 
(NT), kosteat runsasravinteiset lehdot 
(VU). Kosteaa lehtoa, muun muassa 
käenkaali-mesiangervo (OFiT) tyyp-
piä, on lähdeperäisillä kohdilla, joita 
löytyy etenkin Myllysillan ja Hiirenkal-
lion osuuksilta. Purossa kasvaa mm. 
purolitukkaa ja isonäkinsammalta. Lä-
hiympäristön kasvillisuutta edustavat 
mm. hiirenporras, mesiangervo, taiki-
nanmarja, lehtokuusama, käenkaali, 
ranta-alpi, huopaohdake, imikkä, leh-
totähtimö, suokeltto, kevätlinnun-
silmä, kotkansiipi ja korpi-imarre. 
Lehtoalueilla on paikoin hyvin run-
saasti lahopuustoa. Kohde on myös 
potentiaalinen esim. lahokaviosam-
malen (EN) kasvupaikaksi.  
 
Epranojan alueelta on rajattu myös 
Epranoja -niminen Lumos-kohde, joka 
käsittää 3 osa-aluetta (lähde: Riihi-
mäen arvokkaiden luontokohteiden 
kartoitus 2011).  

  
 

Luontoarvoluokitus: 2. Pienvesikoh-
teella on merkittäviä luontoarvoja. 
 
  

  
 

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijaitsee pohjoisosassa sekä lyhyen 
matkaa keskivaiheilla pellolla tai pel-
lon reunassa, muilta osin metsäisellä 
alueella avoimessa tai puoliavoimessa 
maisemassa. Maasto laskee itään 
kohti Herajokea. Epranojan tuntu-
massa on vain yksittäisiä rakennuk-
sia. Uomassa 3 erillistä Lumos-koh-
detta. 
  
Epranoja virtaa kahden luonnonsuoje-
lualueen poikki. Uoma alittaa joitakin 
teitä rummulla. 
  
Sijoittuu suurimmaksi osaksi maakun-
nallisesti arvokkaalle maisema-alu-
eelle ja lisäksi osittain paikallisesti 
merkittävän kulttuuriympäristön (He-
rajoen kylä ja Vanhan Kormuntien 
asutus) alueelle. 
  
Maisema on ollut osin hyvin saman-
kaltaista, melko avoin ja ympärillä 
laajoja viljelyalueita jo 1800 -luvun 
lopulla. Epranoja alitti Vanhan Kor-
muntien jo tuolloin. (Lähde: Senaatin 
kartasto 1897) 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Kohde sijaitsee lähes kokonaisuudes-
saan yleiskaavan 2035 mukaisella 
maa- ja metsätalousvaltaisella alu-
eella (M). Epranojan varrelle on myös 
perustettu kahdesta erillisestä alu-
eesta muodostuva luonnonsuojelu-
alue, joka on osoitettu yleiskaavassa 
2035 merkinnällä SL. Luonnonsuoje-
lualueen itäisemmän osan läheisyy-
dessä sijaitsee myös muinais-muisto-
kohde (SM 751). Lisäksi uoman poh-
joisosa sijoittuu alueelle, jonne on va-
rauduttu sijoittamaan uusia kaupallis-
ten palvelujen alueita (KM-1).   
 
Kohde sijaitsee osittain myös Kalmun 
osayleiskaava-alueella, jossa 
Epranoja on osoitettu vesialueeksi 
(W) ja sen eteläpuoli osa-alueeksi, 
jolla on erityistä suojeluarvoa (sl). 
Sijoittuu kokonaan asemakaavoitetun 
alueen ulkopuolelle. 
 
Maat ovat osaksi kaupungin omistuk-
sessa. 
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10. Toimenpiteet Uoma sekä uudisrakentamisalueelta 
sijaitsee kokonaan pohjavesialueella. 
Hulevesien hallinnan on otettava huo-
mioon, että vain puhtaat hulevedet 
voidaan imeyttää. Hulevesien laadun 
hallinta on erittäin tärkeää, erityisesti 
koskien ajoharjoittelurata-aluetta (EM) 
ja kaupallisten palvelujen aluetta (KM-
1), joissa hulevesien epäpuhtauksien 
määrän on arvioitu olevan liikenteen 
vuoksi verrattain iso. Tulevassa tilan-
teessa uoma kulkee uuden kaupallis-
ten palvelujen alueen läpi. Koska se 
on valuma-alueen päävirtausreitti, on 
suositeltava säilyttää uoma avo-
ojana.  
  

11. Muuta huomioita-
vaa 

Lähes koko valuma-alue sijaitsee 
pohjavesialueella (Herajoki). 
Kaupan alue tulee todennäköisesti 
vaikuttamaan tulevaisuudessa alueen 
vesitasapainoon ja mahdollisesti 
myös veden laatuun, mikä tulee ottaa 
huomioon hulevesien hallinnan suun-
nittelussa. 
 
Alueelle on laadittu hulevesiselvitys 
(Kalmun osayleiskaava, hulevesiselvi-
tys, 2008). 
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9. Epranoja haara H1 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 
21, Vantaanjoen yläosan alueella 
21.02, Vantaan-Herajoen valuma-alu-
eella 21.023.  
Tämä haara sijoittuu Hiivolan kylään. 

  

2. Vesistön luonne Joki on Epranojan sivuhaara. Se saa 
alkunsa Vantaan-Herajoen ja Paalijoen 
vedenjakajan rajalta, Suokorvenmäen 
läheltä ja laskee suoraan Epranojan 
päähaaraan. 
   

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen va-
luma-alueeseen.   
Valuma-alue on maatalouskäytössä 
(60 %) ja metsää (40 %). Alueella on 
yksittäisiä rakennuksia.  
Valuma-alueen pinta-ala 1,1 km². 
  

4. Morfologinen tila Uoman pituus 2 km  
(~1 % rumpuputkessa / ~99 % 
avouomassa) 
Uoman kaltevuus: lähes 1 %  (125 - 
105 m m.p.y.)  
Purkupaikka: Epranoja 
  
Rakenteet: kaksi merkittävää rumpua 
(Oravaharjuntie, Hirvijärventie) 

 
Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti 
muokattu.  
Uoman luonnontilaiset osuudet sijoit-
tuvat Hiivolan pohjoispuolelle. Muilta 
osin uomaa on suoristettu. 
  

5. Hydrologinen tila Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: -   

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysi-
kaalis-kemiallisen vedenlaadun tulok-
sia. 

7. Ekologinen tila Uoman latvaosat sijoittuvat tuoreen ja 
lehtomaisen kankaan talousmetsäalu-
eelle, jossa uoma on kaivettu ja suo-
ristettu metsätalouden kuivatusojaksi 

eikä se ole luonnontilainen. Hirvijär-
ventien itä- ja länsipuolella sekä Uu-
dentalonmäen alueella uoman luon-
nontila on parempi. Kausikuivassa no-
rossa (VeL11§) on tällä osuudella 
myös hiekka- ja kivikkopohjaisia koh-
tia.  
 
Tien itäpuolella uoman varsi on rehe-
vää suurruoholehtoa (OFiT) ja hiiren-
porraslehtoa (AthT), jossa valtapuita 
ovat harmaaleppä, tuomi, koivu ja 
haapa, lisäksi kerroksellisessa lehti-
puustossa on tervaleppää, halavaa, 
raitaa ja mustuvapajua. Pensastossa 
vallitsevat taikinamarja, lehtokuusama 
ja punaherukka. Kenttäkerroksen val-
talajeja ovat käenkaali, mesiangervo, 
ranta-alpi, lehtotähtimö, suokeltto, ke-
vätlinnunsilmä, nokkonen, hiirenpor-
ras, rönsyleinikki ja korpi-imarre. La-
hopuuta on kohtalaisesti. Tämä alue 
on myös liito-oravalle (VU, luontodi-
rektiivi IV(a)) soveltuvaa ympäristöä. 
Tien länsipuolella pääkasvillisuustyyppi 
on vuohenputki (AegT) tyypin tuore 
lehto (EN) ja uoma sijoittuu syvään ja 
jyrkkärinteiseen notkoon.  
 
Uoman ympäristö täyttää metsälain 
10§:n erityisen tärkeän elinympäristön 
kriteerit. Uoman luonnontilainen osuus 
on rajattu Mahlamäen purolehto-nimi-
senä Lumos-kohteena (lähde: Riihi-
mäen arvokkaiden luontokohteiden 
kartoitus 2013). 
 
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikoh-
teella on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijaitsee suurimmaksi osaksi tasaisella 
pellolla suoraviivaisena uomana, etelä-
osa metsäalueella, joka on maaston-
muodoltaan osin kumpuilevaa. Uoman 
tuntumassa on vain yksittäisiä raken-
nuksia.  
  
Sijoittuu lähes kokonaisuudessaan 
maakunnallisesti arvokkaalle mai-
sema-alueelle ja lisäksi osittain maa-
kunnallisesti merkittävän Hiivolan kar-
tanon ja kulttuurimaiseman alueelle. 
Pohjoisosassa on kaksi erillistä Lumos-
kohdetta.  

Maisema on ollut osin samankaltaista 
jo 1800 -luvun lopulla, vaikka viljely-
ala uoman lähiympäristössä oli pie-
nempi. (lähde Senaatin kartasto 1897) 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 alue sijoittuu ko-
konaisuudessaan maa- ja metsäta-
lousvaltaiselle alueelle (M).  
Kokonaan asemakaavoitetun alueen 
ulkopuolelle. 
Maat eivät ole kaupungin omistuk-
sessa. 
  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Valuma-alueen pohjoisosa sijaitsee 
pohjavesialueella (Herajoki). 
 
Alueelle on laadittu hulevesiselvitys 
(Kalmun osayleiskaava, hulevesiselvi-
tys, 2008). 
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10. Epranoja haara H2 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 
21, Vantaanjoen yläosan alueella 21.02,  
Vantaan-Herajoen valuma-alueella 
21.023.  
Haara sijaitsee Hiivolan kylässä. 

  

2. Vesistön luonne Joki on Epranojan sivuhaara. Se saa al-
kunsa Hiivolan alueen metsäalueelta ja 
laskee lammen kautta Epranojaan. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen va-
luma-alueeseen.   
Valuma-alueesta suurin osa on metsää 
(>60 %), noin 35 % on peltoa. Alueella 
on yksittäisiä rakennuksia.  
Valuma-alueen pinta-ala ~5 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 2,1 km  
(lähes 100 % avouomassa)  
Uoman kaltevuus: lähes 1 % (125 -105 
m m.p.y.) 
Purkupaikka: Epranoja 
  
Rakenteet: kaksi merkittävää rumpua 
(Hiivolan kartanontie, Hiivolantien sivu-
polku) 
  
Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muu-
tettu 
Uoma on luonnontilaisen kaltainen aino-
astaan Epranojan LUMOS-kohteen alu-
eella, muutoin uomaa on suoristettu voi-
makkaasti. 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: -   

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaa-
lis-kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 

7. Ekologinen tila Uoman latvaosat sijoittuvat talousmetsä-
alueelle ja peltoalueille, joissa uomaa on 

ruopattu metsätalouden kuivatusojaksi 
eikä se ole luonnontilainen.  
 
Uudentalonmäen metsän pohjoispuolella 
uoman varsi on rehevää suurruoholehtoa 
(OFiT)(NT) ja osin tuoretta runsasravin-
teista lehtoa (VU) ja hiirenporraslehtoa 
(NT). Kasvillisuutta edustavat mm. jä-
nönsalaatti, mustakonnanmarja, hiiren-
porras, rentukka, rönsyleinikki, ojakel-
lukka, tuomi, mustuvapaju, raita, korpi-
imarre, taikinanmarja, punaherukka ja 
sinivuokko. Ojassa kasvaa isonäkinsam-
malta. Rannassa kasvaa vehkaa. Oja si-
joittuu hyvin syvään ja jyrkkäreunaiseen 
uomaan, jota voi olla aikoinaan ruo-
pattu. Lahopuuta on alueella kohtalai-
sesti. Kasvillisuus on kehittynyt kohti 
luonnonmukaista tilaa ja uoman ympä-
ristö täyttää metsälain 10§:n erityisen 
tärkeän elinympäristön kriteerit.  
 
Kohde on rajattu myös Epranoja-nimi-
senä LUMOS -kohteen osa-alueena 
(lähde: Riihimäen arvokkaiden luonto-
kohteiden kartoitus 2011).  
 
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijaitsee suurimmaksi osaksi tasaisella 
pellolla suoraviivaisena uomana, etelä-
osa metsäalueella, joka on maastonmuo-
doltaan osin kumpuilevaa. Uoman tuntu-
massa on vain yksittäisiä rakennuksia.  

Uoma alittaa pienen kylätien rummulla.  
Sijoittuu lähes kokonaisuudessaan maa-
kunnallisesti arvokkaalle maisema-alu-
eelle ja lisäksi osittain maakunnallisesti 
merkittävän Hiivolan kartanon ja kult-
tuurimaiseman alueelle. Osittain Lumos -
kohdetta. 
  
Maisema on ollut osin samankaltaista jo 
1800 -luvun lopulla, jyrkkäpiirteiset alu-
eet eivät ole soveltuneet viljelyyn 
(Lähde: Senaatin kartasto 1897). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 alue sijoittuu koko-
naisuudessaan maa- ja metsätalousval-
taiselle alueelle (M).  
  
Sijoittuu kokonaan asemakaavoitetun 
alueen ulkopuolelle. 
 
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Valuma-alueen itäosa sijaitsee pohjave-
sialueella (Herajoki).  
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11. Vantaanjoen sivuhaara H3 (1.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 
21, Vantaanjoen yläosan alueella 21.02,  
Vantaan-Herajoen valuma-alueella 
21.023. 
Tämä haara virtaa Huhtimossa, Karan 
kylässä. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Vantaanjoen sivuhaara. Pienve-
sikohta saa alkunsa Huhtimon alueelta ja 
päättyy radan pohjoispuolelle. Uoma 
ulottuu noin 1,7 km Peltosaaren länsi-
puolelle ennen purkautumista Vantaan-
jokeen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen va-
luma-alueeseen.  
Suurin osa valuma-alueelta on metsää 
(~50 %), noin 35 % on asuinalueena. 

Valuma-alueen pinta-ala 0,36 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 0,68 km  
(~5% putkessa / ~95 % avouomassa) 
Uoman kaltevuus: lähes 2,3 %  (109 - 
94 m m.p.y.) 
Purkupaikka: Vantaanjoki 
  
Rakenteet: kuusi merkittävää rumpua 
(nimetön katu, Kokonkatu, Mesikatu, 
Näätäkatu, Saukonkatu, Huhtimonkatu) 
ja 1 lampi. 
Luonnontila-aste: 2. Muokattu 

  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: 
Sivuhaaran H3 jatkouoma virtaa Riihi-
mäen keskustan tulvariskialueen läpi. Hj. 
Elomaan kadun eteläpuolella (Peltosaa-
rella) on havaittu tulvimisalue (Riihi-
mäen yleiskaava-alueen hulevesiselvitys, 
2013). 
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaa-
lis-kemiallisen vedenlaadun tuloksia.  

7. Ekologinen tila Uoma saa alkunsa Huhtimon alueella jo 
toimintansa lopettaneelta ampumaradal-
ta, ja meanderoi osittain luonnontilaisen 
kaltaisena hyvin lyhyellä matkalla Ko-

konkadun pohjois- ja eteläpuolilla. Ko-
konkadun pohjoispuolella uoma on ka-
pea ja kivikkoinen ja osin mutapohjai-
nen. Tällä osalla omaa on selvemmin 
joskus kaivettu. Uomaa reunustaa tuo-
reen käenkaali-oravanmarja (OMaT) 
(VU) ja kostean saniaislehdon (NT) kas-
villisuus; soreahiirenporras, mesian-
gervo, punaherukka ja metsäkorte. Kult-
tuurivaikutteisuudesta kertovat kyläkel-
lukka ja nokkonen. Alueella kasvaa myös 
haitallista vieraslajia, jättipalsamia (hai-
tallinen vieraslaji (EU)). Kokonkadun 
pohjoispuolella uoman ympäristö täyttää 
metsälain 10§:n erityisen tärkeän 
elinympäristön kriteerit. Kokonkadun 
eteläpuolella uoma jatkuu hyvin lyhyen 
matkaa ennen laskemistaan pieneen 
lampeen. Uoman reunoilla kasvaa mesi-
angervoa, korpikastikkaa, kurjenmiek-
kaa, hiirenporrasta, nokkosta ja melko 
runsaasti jättipalsamia. Lammen etelä-
puolella uomaa on ruopattu ja se sijoit-
tuu piha-alueille. Huhtimonkadun etelä-
puolella uoma on lyhyellä matkalla luon-
nontilainen, leveähkö, matala ja sora-
pohjainen. Uomaa ympäröivä kasvilli-
suus on tuoretta, osin kulttuurivaikut-
teista vuohenpurki (AegT)(EN) lehtoa. 
Alueella kasvaa runsaasti tuomea ja har-
maaleppää. Kasvillisuutta edustavat me-
siangervo, korpikaisla, rentukka, vuo-
henputki, nokkonen sekä jättipalsami. 
Pian Huhtimonkadun alituksen jälkeen 
uoma on johdettu hulevesiviemäriin, 
jossa se alittaa radan. Peltosaaren alu-
eella uoma sijoittuu radan läheisyyteen, 
voimakkaasti luonnontilaltaan muutet-
tuna avo-ojana.  
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Kohde sijaitsee osaksi pientalovaltaisella 
asuinalueella ja viheralueen (Lumos -
kohde) kupeessa. Pohjoisessa saa al-
kunsa ampumaradalta, jonka toiminta 
on päättynyt. Pääosin ojamainen uoma. 
Kokonkadun eteläpuolelle uomaan liittyy 
padottu allas, jossa myös kuivaan aikaan 
runsaasti vettä. Altaasta vesi virtaa pois 
kapeana ojamaisena uomana asuinalu-
een halki. 

Alittaa katuja rummulla. 

  
Vesi on osittain asuinympäristössä näky-
vänä aiheena ja toimii näkyvänä ele-
menttinä. 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohteen pohjoisosa 
sijaitsee uudeksi asuinalueeksi tarkoite-
tulla alueella (A4, Ampumarata) sekä vi-
heralueella (V), jonka on tunnistettu ole-
van osa viherrakenteen perusrunkoa. 

Eteläosa sijoittuu asuin- ja virkistysalu-
eiksi asemakaavoitetulle alueelle. 
Kaupunki omistaa osan maista. 
  

10.  Toimenpiteet Purouomaan suunnitellaan hulevesien 
hallintatoimenpiteitä muuttuvan maan-
käytön johdosta. Alueella aiemmin si-
jainneen ampumaradan mahdollinen vai-
kutus veden laatuun tulee selvittää. Hu-
levesien hallinnassa on otettava huomi-
oon, että uudisrakentamisalue sijaitsee 
uoman yläjuoksulla ja näin ollen vaikut-
taa hulevesien määrään ja laatuun ole-
massa olevan asuinalueen (Peltosaari) 
läpi kulkevassa uomassa. 
 

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Pohjoisosaan suunnitellun täydennysra-
kentamisen mahdollinen vaikutus vesita-
sapainoon saattaa ulottua uomaan, jol-
loin on syytä varautua hulevesien hallin-
tatoimenpiteisiin.     
                                              
Kohde sijoittuu tulevalle täydennysra-
kentamisalueelle kokonaisuudessaan, 
mikä voi lisätä veden viivytystarvetta. 
Nykytilassaankin puro sijoittuu osaksi 
asuinalueelle ja varsinainen suurempi vi-
heralue sen yhteydessä on LUMOS -
kohde.                      
 
Lampi/ patoallas voisi olla näyttävä aihe 
virkistysalueella/ puistossa – nyt se si-
joittuu pääosin piiloon puuston sekaan. 
Yhdeltä sivulta kapean kaistaleen kautta 
saavutettavissa helposti. 
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12. Kokonpuro (Vantaanjoen sivuhaara H4; 1.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02,  Van-
taan-Herajoen valuma-alueella 21.023. 
Tämä haara virtaa Kokon ja Huhtimon 
alueilla, Karan kylässä. 
  

2. Vesistön luonne Kohde kuuluu Vantaanjokeen sivuhaa-
raan. Se saa alkunsa Karan alueelta met-
sästä ja loppuu Uusi Karhintien lähellä. 
Uoma jatkaa vielä noin 1,2 km ennen 
Vantaanjokeen purkautumista. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen valuma-
alueeseen.  
Valuma-alueesta suurin osa (yli 70 %) on 
metsää, noin 30 % on asuinaluetta 
(Kokko). 
Valuma-alueen pinta-ala 0,75 km².   

4. Morfologinen 
tila 
  

Uoman pituus 0,92 km  

(~3 % rumpuputkesa, ~97 % avouo-
massa) 
Uoman kaltevuus: lähes 1,7 %  (111 - 95 
m m.p.y.) 
Purkupaikka: Vantaanjoki 

  

Rakenteet: neljä merkittävää rumpua 
(tonttitie, Lylytie, Kokonkatu, Suksitie) 
 
Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu. 
Uoman pohjoisosat Huhtimon-Kokon väli-
sellä alueella (Lylytien ja Kokonkadun ym-
päristöt) mutkittelevat kuivatusojina tont-
tien läpi. Uoman alkuperä ei välttämättä 
tällä osin ole aivan luontainen. Myös 
muilta osin uomaa on kaivettu ja suoris-
tettu. Hiihtäjäntien eteläpuolelle sijoittuva 
osuus uomasta myötäilee vanhaa pu-
rouomaa, joka näkyy myös mm. 1960-lu-
vun kartoissa (lähde: Maanmittauslaitok-
sen vanhat kartat). 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: 
Sivuhaaran H4 jatkouoma virtaa Riihi-
mäen keskustan tulvariskialueen läpi. Ra-
dan eteläpuolella (Urheilupuiston ja Uusi 
Karhintien välillä) on havaittu tulvimisalue  
(Riihimäen yleiskaava-alueen hulevesisel-
vitys, 2013).  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaa-
lis-kemiallisen vedenlaadun tuloksia. Pu-
ron Vantaanjoenpuolinen osuus (ala-
juoksu), jota selvityksessä ei ole mukana, 
lienee Kokonpuroa, ja siltä on otettu näyt-
teitä (havaintopaikka 62924 Kokonpuro 
0,5) vuonna 2003. Tuloksia ei käsitellä 
tässä selvityksessä. 
  

7. Ekologinen tila Uoman pohjoisosat Huhtimon-Kokon väli-
sellä alueella (Lylytien ja Kokonkadun ym-
päristöt) sijoittuvat pääosin rakennetulle 
alueelle, missä uoma mutkittelee kaivet-
tuna kuivatusojana tonttien läpi. Uoman 
alkuperä ei välttämättä tällä osin ole aivan 
luontainen. Suksitien ja Uusi Karhintien 
välisellä osuudella uoma sijoittuu ilmei-
sesti vanhan tiilitehtaan savenottoalu-
eelle, joka on nykyisellään maaperältään 
hyvin kosteaa ja kasvillisuudeltaan ryteik-
köistä aluetta. Alueella kasvaa nuori lehti-
puuvaltainen sekapuusto ja kasvillisuus 
edustaa paikoin kostean suurruoholehdon 
(OFiT)(NT) kasvillisuutta. Alueella esiinty-
viä kasvilajeja ovat mm. ratamosarpio, 
mesiangervo, pullosara, röyhyvihvilä ja 
korpikaisla. Avovesilampareissa esiintyy 
pikkulimaskaa. Alue on rajattu Huhtimon 
savilammikot-nimisenä Lumos-kohteena 
(lähde: Riihimäen arvokkaiden luontokoh-
teiden kartoitus 2011).  Uoma ei tälläkään 
alueella liene ainakaan koko matkaltaan 
luontainen vaan mahdollisesti uomaa on 
siirretty ja osin keinotekoisesti kaivettu. 
Alueella risteilee myös useita muita uo-
mia. Hiihtäjäntien eteläpuolelle sijoittuva 
osuus uomasta myötäilee vanhaa pu-
rouomaa, joka näkyy myös mm. 1960-lu-
vun kartoissa. Uomaa on kuitenkin voi-
makkaasti ruopattu eikä se ole luonnonti-
lassa. Kivikkoisen uoman ympäristön kas-
villisuus on hyvin rehevää ja kulttuurivai-
kutteista, tuoretta lehtoa; mm. harmaa-
leppä, hieskoivu, haapa, vaahtera, puna-
herukka ja korpikaisla. Uoman voimak-
kaasti luonnontilaltaan muutetut eteläosat 
sijoittuvat korttelialueille.  
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Virtaa suureksi osaksi pientaloalueen 
poikki ojamaisena uomana, mutta saa al-
kunsa havupuuvaltaisesta metsästä. Uusi 
Karhintien mutkan kohdalla uoma ulottuu 
Lumos-kohteen koillisreunaan. 

Uoman alkuosa sijoittuu alueelle, jossa ul-
koilureittejä ja yhteys mm. Hatlammin-
suolle. 

  
9. Maankäytön ti-

lanne ja tarpeet 
Kohde sijoittuu kokonaan alueelle, joka on 
yleiskaavassa 2035 osoitettu uudeksi 
asuinalueeksi (A7, Kokko etelä).  
Sijoittuu lähes kokonaan asemakaavoite-
tun alueen ulkopuolelle. Eteläosasta ulot-
tuu asemakaavan mukaisen lähivirkistys-
alueen (VL) reunaan. 
 
Maat ovat osin kaupungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet Hulevesien hallinnassa on otettava huomi-
oon, että uudisrakentamisalue sijaitsee 
uoman yläjuoksulla, ja näin ollen vaikut-
taa hulevesien määrään ja laatuun ole-
massa olevan asuinalueen (Peltosaari) läpi 
kulkevassa uomassa. 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Suunnitellulla täydennysrakentamisella on 
todennäköisesti vaikutusta alueen vesita-
sapainoon, minkä vuoksi alueella on syytä 
varautua hulevesien hallintatoimenpitei-
siin.  
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13. Vantaanjoen sivuhaara H5 (1.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Van-
taan-Herajoen valuma-alueella 21.023. 
Tämä haara virtaa Uhkolan pohjoispuolella 
Erkylän ja Karhin kylissä. 

  

2. Vesistön 
luonne 

Joki on Vantaanjoen sivuhaara. Se saa al-
kunsa Karhintien läheltä Taipalen alueelta 
ja laskee koulun lähellä suoraan Vantanjo-
keen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen valuma-
alueeseen.   
Valuma-alueesta suurin osa (noin 70 %) on 
asuinaluetta, noin 20 % on metsää ja 10 % 
on peltoa.  
Valuma-alueen pinta-ala 0,54 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,1 km  

(~8% rumpuputkessa, ~92 % avouomassa)  
Uoman kaltevuus: lähes 1,5 % (105 - 88 m 
m.p.y.)  
Purkupaikka: Vantaanjoki 
  
Rakenteet: kuusi rumpua (metsätie, 2x pel-
totie, Rajamäentie, rata, Palojoentie), yksi 
silta, yksi salaoja. 
  
Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: 
Sivuhaaran H5 radan eteläpuolella sijait-
seva osa virtaa Riihimäen keskustan tulva-
riskialueen läpi. Kerran tuhannessa vuo-
dessa tapahtuvan sadetapahtuman tulva-
vaaravyöhyke ulottuu vain uoman lähiym-
pärille noin Palojoentiehen asti. 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaalis-
kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 

7. Ekologinen tila Uoman latvaosat sijoittuvat tuoreen ja leh-
tomaisen kankaan metsäalueelle. Tällä alu-
eella uoman luonnontilaa on voimakkaasti 
muutettu kaivamalla ja suoristamalla. 
Uoma on pieni ja sen alkupää on kesäai-
kaan kuiva. Hieman etelämpänä, Taipaleen 
alueella uoma muuttuu leveämmäksi, ja 
sen reunat ovat jyrkät. Tällä alueella uo-
maa reunustava kasvillisuus edustaa tuo-
reen käenkaali-oravanmarja (OMaT) lehdon 
kasvillisuutta. Puuston muodostavat n. 15 –
vuotiaat hieskoivut, haavat, harmaalepät ja 
raidat. Alikasvoksena on kuusta ja vaahte-
ran taimia.  Kenttäkerroksen kasvillisuuden 
valtalaji on soreahiirenporras. Muuta lajis-
toa uoman lähiympäristössä edustavat mm. 
rönsyleinikki, kultapiisku, mustikka, mesi-
angervo ja metsäkorte. Uoman läheltä löy-
dettiin myös uhanalaisen ja erityisesti suo-
jellun lahokaviosammalen esiintymä (EN). 
Lajista ei ole Riihimäen alueelta tiettävästi 
aiempia havaintoja.  Alueella on kohtalai-
sesti lahopuuta (kantoja, riukumaapuuta, 
yksittäisiä kookkaampia maapuita). Uoman 
varrelle sijoittuu kaivoksi rengastettu lähde, 
josta virtaa pieni, kivinen mutta luonnonti-
laltaan muutettu lähdepuro. Puron alueella 
kasvaa lähdesammalia. Etelämpänä uoma 
jatkuu salaojana peltoalueen halki. Radan 
eteläpuolella uoma sijoittuu varttuneelle se-
kametsäalueelle, joka on rajattu Uhkolan 
metsä -nimisenä LUMOS kohteena, jonka 
arvot ovat lähvirkistys- ja opetuskohteena 
(lähde: Riihimäen arvokkaiden luontokoh-
teiden kartoitus 2013). Tälläkin osuudella 
uoman luonnontilaa on voimakkaasti muu-
tettu. Uoma laskee Vantaanjokeen alueella, 
jossa on laajat jättipalsamikasvustot (hai-
tallinen vieraslaji (EU)). 
  
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella on 
luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Pohjoisosassa joki virtaa vaihtelevassa 
maastossa osin havupuuvaltaisessa met-
sässä ja osin pellolla. Eteläosasta se liittyy 
pientalovaltaisen asuinalueen väliseen met-
säiseen viherkaistaleeseen liittyen Vantaan-
jokeen viheralueella. Vantaanjoki on tässä 
Lumos -kohdetta. Uoma on pieni ja ojamai-
nen – lisäksi melko syvällä ja sitä on vaikea 
havaita metsäisessä maisemassa. 
Uoma alittaa katuja ja radan rummulla. 
Virkistysarvo jää melko vähäiseksi, varsi-
naisia ulkoilureittejä ei ole. 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tar-
peet 

Yleiskaavassa 2035 alue sijoittuu rautatien 
pohjoispuolella maa- ja metsätalousvaltai-
selle alueelle (M) ja radan eteläpuolella jo 
rakennetulle asuinalueelle (A) ja virkistys-
alueelle (V).  
Radan eteläpuolella sijoittuu asemakaavoi-
tetulle alueelle, lähivirkistysalueelle (VL) ja 
suojaviheralueelle (EV). 
Maat osin kaupungin omistuksessa (etelä-
osa). 
  

10. Toimenpiteet Purouomaan suunnitellaan hulevesien hal-
lintatoimenpiteitä muuttuvan maankäytön 
johdosta. Hulevesien hallinnassa on ottet-
tava huomion, etta uudisrakentamisalue si-
jaitsee uoman yläjuoksulla ja vaikuttaa hu-
levesien määrään sekä laatuun olemassa 
olevan asuinalueen (Koivuranta) läpi kulke-
vassa uomassa. 
  

11. Muuta huomi-
oitavaa 

Lahokaviosammal on erityisesti suojeltu, 
luontodirektiivin liitteen II laji ja erittäin 
uhanalainen (EN). Erityisesti suojeltavan la-
jin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan 
hävittäminen tai heikentäminen on kiel-
letty. Tämä kielto tulee voimaan, kun elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli 
ELY-keskus on määritellyt lajin esiintymis-
paikan rajat ja antanut päätöksensä tie-
doksi alueen omistajille ja haltijoille. 
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14. Vantaanjoen sivuhaara H6 (1.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Van-
taan-Herajoen valuma-alueella 21.023. 
Tämän haaran alkupiste on Hausjärven 
kunnan puolella, Riihimäellä sijainti on 
Koivurannan alue Vantaan kylässä. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Vantaanjoen sivuhaara. Se saa al-
kunsa Riihiniityn alueen eteläreunalta ja 
laskee suoraan Vantaanjokeen. Joen tun-
tumassa sijaitsee lähdekohde II. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen valuma-
alueeseen.  
Valuma-alueesta suurin osa (noin 50 %) 
on metsää, noin 40 % on peltoaluetta ja 
10 % on asuinaluetta (Koivuranta). Noin 
60 % valuma-alueesta Hausjärven kunnan 
alueella.  
Valuma-alueen pinta-ala 3,2 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 2 km  

(~3% rumpuputkessa, ~97 % avouomassa) 
Uoman kaltevuus: lähes 0,5 % (100 - 89 
m m.p.y.) 
Purkupaikka: Vantaanjoki 

  

Rakenteet: yhdeksän merkittävää rumpua 
(Karhumäentie, 2x tie, rata, metsätie, 
tonttitie, Kiljavantie, Toukolantie, tontti-
tie). 
Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu 

Uoma on säilyttänyt luonnontilaisuutensa 
parhaiten Hausjärven ja Riihimäen kun-
tien rajan tuntumassa, noin 50 metrin 
matkalla. Muutoin uomaa on voimakkaasti 
muokattu. 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: 
Sivuhaaran H6 radan eteläpuolella sijait-
seva osa virtaa osittain Riihimäen keskus-
tan tulvariskialueen läpi. Kerran tuhan-
nessa vuodessa tulvavaaravyöhyke ulot-
tuu Vantaanjoesta melkein Toukolan-
tiehen asti, Toukolantien pohjoispuolella 
vain uoman lähiympäristöön.  
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaa-
lis-kemiallisen vedenlaadun tuloksia.  

7. Ekologinen tila Uoma laskee Riihimäen alueelle Hausjär-
ven kunnan puolelta lehtomaisessa kuusi-
kangasmetsässä. Kunnanrajan tuntu-
massa uoman luonnontilaisuutta on muu-
tettu joskus kaivauksin, mutta uoma 
meanderoi yhä loivasti. Savipohjaisessa 
uomassa virtaava vesi on kirkasta. Uomaa 
ympäröivän tuoreen käenkaali-oravan-
marja (OMaT)(VU) lehdon kasvillisuuden 
muodostavat soreahiirenporras, huopaoh-
dake, käenkaali, oravanmarja, nokkonen, 
taikinanmarja, lillukka ja ahomansikka. 
Tältä osin uoman ympäristö täyttää Met-
sälain 10§:n erityisen tärkeän elinympä-
ristön kriteerit.  
Uoma sivuaa Lumos kohteena rajattua 
metsäaluetta: Peltomäki, vanha 
metsä/liito-oravakohde (lähde: Riihimäen 
arvokkaiden luontokohteiden kartoitus 
2004-2005). Metsäalueen eteläpuolella 
uoma sijoittuu pelto- ja asutusalueille, 
missä sitä on voimakkaasti suoristettu. 
Rautatien eteläpuolella uoman välittö-
mään läheisyyteen sijoittuu luonnontilai-
sen kaltainen (VeL11§) Ojalan lähde. Uo-
man varrella esiintyy haitallista vierasla-
jia, komealupiinia. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Pohjoisosasta puro virtaa osin pellolla ja 
osin metsän reunassa. Eteläosassa se liit-
tyy näkyvänä aiheena pientalovaltaiseen 
asuinalueeseen ja sen katuverkkoon liit-
tyen Vantaanjokeen viheralueella.  Van-
taanjoen uoma on tässä Lumos -kohdetta. 
Virkistysalueella uoma on osin niin sy-
vällä, että se ei luontaisesti tule näkyväksi 
osaksi virkistysaluetta. Lisäksi se hukkuu 
helposti rehevän kasvillisuuden sekaan. 
Uoma alittaa katuja ja radan rummulla.  
Paikoin uoma on otettu osaksi asuinalu-
etta ja katumiljöötä vähän rakennetum-
pana uomana. Tässä vedellä selkeästi 
suuri merkitys. Lyhyellä osuudella vesi on 
näkyvänä hulevesiaiheena, johon on lii-
tetty kosteikkoistutuksia ja jopa suihku-
lähde. 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu poh-
joisoasaltaan maa- ja metsätalousvaltai-
selle alueelle (M) ja eteläosaltaan jo ra-
kennetulle asuinalueelle (A) sekä virkis-
tysalueelle (V). 

Eteläosa sijoittuu alueelle, joka on asema-
kaavoitettu asumiseen sekä lähivirkistys-
alueeksi (VL). 
 
Maat osin kaupungin omistuksessa (etelä-
osa). 
  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Vettä voitaisiin hyödyntää virkistysalueella 
näkyvämpänä aiheena. 
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    II  Ojalan lähde (1.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02,  Van-
taan-Herajoen valuma-alueella 21.023. 
Lähde sijaitsee Koivurannassa, Vantaan 
kylässä. 
  

2. Vesistön luonne Lähde sijaitsee Vantaanjoen H6 sivuhaa-
rassa, noin 50 m rata-alueesta etelään. 

  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Vantaan-Herajoen valuma-
alueeseen.  
  

4. Morfologinen 
tila 

Purkupaikka: Vantaanjoen sivuhaaraan 
H6, ~200 m radan alittavan rummun ala-
juoksulla. 
  

Luonnontila-aste: 1. Luonnontilainen tai 
lähes luonnontilainen.  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
 

Tulvaherkkyys: -   
6. Fysikaalis-kemi-

allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla (ajankoh-
taisia/lainkaan) fysikaalis-kemiallisen ve-
denlaadun tuloksia. 
  

7. Ekologinen tila Ojalan lähde on säilyttänyt luonnontilansa 
hyvin (Vel11§). Lähde sijoittuu metsäkol-
mioon, jonka koko on noin 0,3 hehtaaria, 
jatkuen osana isompaa metsäkuviota. 
Metsäkolmiossa on useita kosteita painan-
teita ja kivien ympärillä on seisova vesi. 
Edustavin lähde sijaitsee 20 metrin 
päässä viljelemättömästä pellosta ja osin 
umpeenkasvaneesta ojasta. Junarata kul-
kee 40 metrin päässä lähteestä. Kasvilli-
suutta edustavat mustikka, puolukka, kor-
pikaisla, peltokorte, hiirenporras, karhun-
putki, metsämansikka, kurjenjalka, mesi-
angervo, luhtalemmikki, rönsyleinikki, 
kultapiisku, kastikka, pallosara. Pohjaker-
roksessa esiintyy lehtisammalia.  
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
 
 
 
 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijoittuu pienehköjen peltoaukeiden vä-
lissä olevaan metsäsaarekkeeseen. 
 
Alue on maastoltaan melko tasainen. 
Pientalovaltaista asutusta on lähellä, koh-
teen eteläpuolella. 
 
Läheisyydessä, metsikön poikki kulkee 
virkistysreittejä.  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu maa- 
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

Alueella ei ole asemakaavaa. 

Alueen maat eivät ole kaupungin omistuk-
sessa. 
  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 
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15. Paalijoki (2.1) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Paali-
joen valuma-alueella 21.025. 
Paalijoki saa alkunsa Paalijärvestä, ja vir-
taa Kytäjärven ja Arolammin kylissä, yh-
tyen Vantaanjokeen Hyvinkään puolella. 
  

2. Vesistön 
luonne 

Joki on päähaara. Se saa alkunsa Paalijär-
vestä ja laskee Vantaan kaupungin puolella 
suunnilleen Alimattilan alueella Vantaanjo-
keen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-alueeseen.  

Suurin osa valuma-alueesta on metsä- (77 
%) tai maatalouskäytössä (17 %). Paalijär-
ven osuus on noin 5 %.  Alueella on yksit-
täisiä rakennuksia. Iso osa joesta kulkee 
osittain savi- tai hietalaaksossa. 
Kohden valuma-alueen pinta-ala on 14 
km².  Koko Paalijoen valuma-alueen pinta-
ala on 34,8 km2  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 10,7 km  

(lähes 100 % avouomassa) 

Uoman kaltevuus: lähes 0,2 % (80 - 96 m 
m.p.y.) 
Purkupaikka: Paalijärvi 

Pinta-ala (Paalijärvi): 0,76 km2 

  

Tilavuus (Paalijärvi): ~1,2 hm3 (keski-
syvyys 1,6 m, lähde: Järviwiki) 

Rakenteet: yhdeksän merkittävää rumpua 
(Paalijärventie, metsätie, peltotie, Ret-
kiojantie, Koskelantie, metsätie, Paarijoen-
tie, Usmintie, Mustankiventie), yksi pohja-
pato Paalijärven luusuassa, yksi silta (met-
sätie). 
  

Luonnontila-aste: 2. Muokattu 

Uomaa on kauttaaltaan kaivettu, mutta se 
on monin paikoin säilyttänyt meanderoivan 
luonteensa. 
  
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: - 

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla ajankoh-
taisia fysikaalis-kemiallisen vedenlaadun 
tuloksia. Paalijoki 10,3 (639) ja Paalijoki 
8,5 (61677, kertaluonteinen) -havaintopai-
koilta on analyysituloksia 1981-2003, eikä 
näitä voida käyttää ajantasaisen tilanteen 
arviointiin. Uomassa on näytteenottopaikka 
61676 Paalijoki 9,5, mutta siltä ei ole 
otettu yhtään näytettä.  Joen vedenlaatua 
on tarkkailtu Paalijärven luusuasta vain sa-
tunnaisesti, mm. syyskuussa 2002, jolloin 
joessa todettiin kalakuolemia (Vahtera ym. 
2005). Paalijoen vedenlaatu heijastelee 
paljolti rehevän Paalijärven tilaa (Vahtera 
ym. 2005).  
  

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ekologinen tila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Paalijärvestä laskevaan Paalijoen uomaan 
on Paalijoentien länsipuolelle rakennettu 
pieni pohjapato. Paalijoen latvaosat sijoit-
tuvat osittain peltoalueille ja uomaa on 
tältä osin oikaistu. Uomaa reunustaa re-
hevä ruoho- ja heinäkasvillisuus sekä pai-
koin pensaikko. Kasvillisuutta edustavat le-
veäosmankäämi, rantakukka, raita, har-
maaleppä, kiiltolehtipaju, myrkkykeiso, 
rantakukka, ulpukka, maitohorsma, pelto-
ohdake, ruokohelpi, rohtovirmajuuri, jouhi-
sara, nurmirölli ja luhtakastikka.  Eteläm-
pänä uoman muoto on peltoalueidenkin 
keskellä luonnonmukaisempi ja uoma 
meanderoi voimakkaasti. Eteläosastaan 
paikoin hyvin kivikkoinen uoma sijoittuu 
metsäalueelle ja sivuaa Paalijoen kanjonin 
luonnonsuojelualuetta (YSA245463).  
 
Uomaa on kaivettu, mutta se meanderoi 
yhä melko voimakkaasti. Uoman länsipuo-
lella on laajat avohakkuut, jotka ulottuvat 
uomaan reunaan saakka. Perämetsän alu-
eella uoma sijoittuu kallioiden väliseen sa-
vikkolaaksoon, jossa uoman ympärille on 
muodostunut paikoin alavaa tulvaniittyä. 
Kohde on rajattu myös Paalijoen kanjoni ja 
metsät -nimisenä Lumos-kohteena (lähde: 
Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden 
kartoitus 2011). 
 
Kasvillisuutta edustavat mm. ratamosarpio, 
myrkkykeiso, mesiangervo, rohtovirma-
juuri, ruokohelpi, nurmirölli, jouhisara, oja-
sorsimo, huopaohdake, rentukka, kivikko-
alvejuuri ja punaherukka. 
  

Alueella on myös pieniä kotkansiipikasvus-
toja. Uoman lähiympäristö on tiheää pen-
saikkoa; harmaaleppää, kiiltolehtipajua ja 
haapaa. Lähellä Hyvinkään kaupungin ra-
jaa uoma risteää Seitsemän veljeksen 
vaellusreitin kanssa ja uoman yli on raken-
nettu pieni silta. Uoman ympäristö tällä 
alueella on rehevää, hiirenporras- ja mesi-
angervovaltaista, kosteaa saniais- ja suur-
ruoholehtoa (OFiT)(NT) (Metsälain 10§ eri-
tyisen tärkeä elinympäristö) ja lehtomaista 
kangasta. Paalijoki voi toimia tärkeänä 
ekologisena yhteytenä. 
 
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella on  
luontoarvoja. 
  

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maisema- ja 
virkistysarvot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pohjoisessa joki saa alkunsa Paalijärvestä 
ja virtaa suureksi osaksi jo pellon reuna-
alueella kiertäen metsäisiä mäkiä - paikoin 
keskellä viljelymaisemaa.  Koko eteläosa 
sijoittuu voimakaspiirteiseen karuun, kalli-
oiseen maastoon - erämaamaisemaan. Alu-
eella ei ole asutusta. Puusto on havupuu-
valtaista. Uoma alittaa yksittäisiä tieosuuk-
sia.  
Pohjoisosassa joki virtaa paikallisesti mer-
kittävän Retkiojan kylän ja peltomaiseman 
poikki ja keskivaiheilla maakunnallisesti 
merkittävän Isolan kartanon ja kulttuuri-
maiseman poikki. Jo 1800-luvun lopulla 
osittain viljelymaiseman ympäröimää har-
vaan asuttua maisemaa (lähde Senaatin 
kartasto 1897). 
  
Sijoittuu Kytäjärven retkeilyalueelle, joka 
on Riihimäellä luonnon ydinaluetta. Alu-
eella ulkoilureittejä (Seitsemän veljeksen 
vaellusreitti). 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maankäytön ti-
lanne ja tar-
peet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kohteen pohjoisosa sijaitsee alueella, jolla 
on voimassa Riihimäen yleiskaavan 2035 
mukainen merkintä maa- ja metsätalous-
valtainen alue (M). Yleiskaavaehdotuksessa 
2035 kohteen eteläosaan esitettiin merkin-
tää maa- ja metsätalousvaltaisesta alu-
eesta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamis-
tarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MUY) sekä 
uutta luonnonsuojelualuetta (SL).  Nämä 
merkinnät jätettiin kuitenkin hyväksymisen 
ulkopuolelle (KV 29.5.2017 § 65) ja näin 
ollen kohteen eteläosissa on voimassa 
yleiskaavan 2010 mukainen aluevaraus-
merkintä maa- ja metsätalousalue (MT).  
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Lisäksi kohteen eteläosa on osa arvokasta 
geologista muodostumaa, joka on osoitettu 
yleiskaavassa 2035 merkinnällä ge. 
 
Sijoittuu kokonaan asemakaavoitetun alu-
een ulkopuolelle.  
 
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Hyvä opastettu ulkoilureittiverkko helpot-
taa alueella retkeilyä ja säästää luontoa pi-
tämällä retkeilijät ohjatulla reitillä. Vesi tuo 
paljon lisäarvoa erämaamaisemaan ulkoili-
joiden näkökulmasta katsottuna. Avohak-
kuut heikentävät kohteen arvoa. 

 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla olevalla kartalla tarkennus 
Paalijoesta. 
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16. Paalijoki haara H1 (2.2) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Paali-
joen valuma-alueella 21.025. 
Tämä haara sijaitsee Arolammin kylän alu-
eella. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Paalijoen sivuhaara. Se saa al-
kunsa Salmisensuon alueen paikkeilta ja 
laskee suunnilleen Mäensyrjän kohdalla 
Paalijokeen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-alueeseen. 

Suurin osa valuma-alueesta on metsää 
(~80 %), noin 20 % on peltoaluetta. Alu-
eella on yksittäisiä rakennuksia. Iso osa 
joesta sijoittuu savilaaksoon. 
Valuma-alueen pinta-ala 1,2 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,3 km  

(~8 % rumpuputkessa / ~92 % avouo-
massa) 
Uoman kaltevuus: lähes 0,9 % (102 - 90 
m m.p.y.) 
Purkupaikka: Paalijoki 

  

Rakenteet: kaksi merkittävää rumpua (Hä-
meenlinnantie/Helsinginväylä, Paarijoen-
tie). 
  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu 
Uoma sijoittuu pääosin peltoalueille, jossa 
uoman linjausta on oikaistu. 

  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: -  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaalis-
kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 

  
 
  

7. 
 
 
 
  

Ekologinen tila 
 
 
 
  

Uoma sijoittuu lähes kokonaisuudessaan 
peltoalueille, missä se on ruopattu pellon 
kuivatusta palvelevaksi valtaojaksi. Uoma 
ei ole luonnontilainen. Uomaa reunustava 

kasvillisuus edustaa peltoalueilla tyypil-
listä, typpikuormituksesta hyötyvää pien-
narlajistoa; pujo, maitohorsma, peltosau-
nio, leskenlehti, röyhyvihvilä, voikukka ja 
nurmipuntarpää. Kohteen alueella ei ole 
luonnonsuojelualueita tai muita aiemmin 
tunnistettuja luonnon arvokohteita.  
 
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Uoma alittaa Hämeenlinnantien ja Helsin-
ginväylän. Isojen teiden länsipuolella uoma 
on suoraviivainen ja sijoittuu kokonaan loi-
vapiirteiseen maastoon, avoimeen viljely-
maisemaan. Teiden itäpuolella virtaa havu-
puuvaltaisessa metsässä. Alueella ei ole 
asutusta. Puusto on havupuuvaltaista.   
Hämeenlinnantien eteläpuolella virtaa 
maakunnallisesti merkittävän Isolan karta-
non ja kulttuurimaiseman alueella. 

Jo 1800-luvun lopulla osittain viljelymaise-
man ympäröimää harvaan asuttua maise-
maa (lähde Senaatin kartasto 1897). Hä-
meenlinnantietä ja Helsinginväylää ei tuol-
loin vielä ollut. 
  
Sijoittuu Kytäjärven retkeilyalueen itäsi-
vulle. 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu koko-
naan maa- ja metsätalousvaltaiselle alu-
eelle (M). 
  
Sijoittuu kokonaan asemakaavoitetun alu-
een ulkopuolelle.  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa.   

10. Toimenpiteet 
 

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Hämeenlinnantien ja Helsinginväylän mah-
dollinen vaikutus veden laatuun. 
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17. Paalijoki haara H2 (2.2) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Paali-
joen valuma-alueella 21.025.  
Tämä haara sijaitsee pääasiallisesti Kytä-
järven kylän alueella. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Paalijoen sivuhaara. Se saa al-
kunsa Paalijoen alueelta noin Multasuon ja 
Pikku-Kypärän lammen väliltä ja laskee 
Retkiojan alueella suoraan Paalijokeen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-alueeseen.  

Suurin osa valuma-alueesta on metsää (~ 
95 %), noin 5 % on peltoa. Osa uomasta 
kulkee Multasuon (saraturvetta) alueen 
läpi.  
Valuma-alueen pinta-ala 0,77 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,7 km  

(lähes 100 % avouomassa) 

Uoman kaltevuus: lähes 1,6 % (119 - 91 
m m.p.y.)  
Purkupaikka: Paalijoki 

  

Rakenteet: kaksi merkittävää rumpua 
(Pikku-Kypäräntie, metsätie). 

  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu 
  

Metsä- ja peltoalueilla uoman linjausta on 
kauttaaltaan voimakkaasti suoristettu. 
Kohteella ei ole luonnontilaisia osuuksia.  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaalis-
kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 

7. Ekologinen tila Uoma sijoittuu tuoreen ja lehtomaisen 
kankaan havupuuvaltaiselle talousmetsä-
alueelle, joka on osittain päätehakattu. 
Uoma on kaivettu metsätalouden kuiva-
tusojaksi eikä se ole luonnontilainen. Ka-
peassa uomassa virtaava vesi on kirkasta. 
Uoman ympäristö on kapealti kosteaa sa-
niaislehtoa (NT) ja osin tuoretta keskira-
vinteista lehtoa (NT). Uomaa reunustavaa 
kasvillisuutta edustavat mm. hiirenporras, 
nokkonen, metsäkastikka, punaherukka, 
rönsyleinikki, harmaaleppä, pihlaja ja 
hieskoivu. Peltoalueella uoman reunoilla 
kasvaa tyypillistä piennarlajistoa. Kohteen 
alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai 
muita aiemmin tunnistettuja luonnon ar-
vokohteita. 
 
Luontoarvoluokitus: 4. Kohteella ei ole eri-
tyisiä tunnettuja luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Pohjoisosasta puro virtaa osin pellolla ja 
osin metsäisellä erämaa-alueella. Asutusta 
ympäristössä ei juuri ole.  
Jo 1800-luvun lopulla osin viljelymaiseman 
ympäröimää harvaan asuttua maisemaa 
(lähde Senaatin kartasto 1897). Hämeen-
linnantietä ja Helsinginväylää ei tuolloin 
vielä ollut.  
 

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Kohde sijaitsee pääosin alueella, jolla on 
voimassa Riihimäen yleiskaavan 2010 mu-
kainen aluevarausmerkintä maa- ja met-
sätalousalue (MT). Yleiskaavaehdotuk-
sessa 2035 kohteen eteläosan sijoittumis-
alueelle esitettiin merkintää maa- ja met-
sätalousvaltaisesta alueesta, jolla on eri-
tyistä ulkoilun ohjaamistarvetta ja/tai ym-
päristöarvoja (MUY), mutta se jätettiin 
kuitenkin hyväksymisen ulkopuolelle (KV 
29.5.2017 § 65). Pieni osa kohteen poh-
joisosasta sijaitsee alueella, jolla on voi-
massa yleiskaavan 2035 mukainen mer-
kintä maa- ja metsätalousvaltainen alue 
(M).  
  
Sijoittuu kokonaan asemakaavoitetun alu-
een ulkopuolelle.  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 
 
 
  

10. Toimenpiteet 
 
 
  

  
 
 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Opastetun ulkoilureittiverkon kehittäminen 
helpottaisi alueella retkeilyä ja säästäisi 
luontoa pitämällä retkeilijät ohjatulla rei-
tillä. Vesi tuo lisäarvoa erämaamaisemaan 
ulkoilijoiden näkökulmasta katsottuna. 
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18. Paalijoki haara H3 (2.3) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Paali-
joen valuma-alueella 21.025.  
Tämä haara sijaitsee Herajoen kylän alu-
eella. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Paalijoen sivuhaara. Se saa al-
kunsa Vantaanjoen-Herajoen ja Paalijoen 
vedenjakajien rajalta Suokorvenmäen lä-
heltä ja laskee kutakuinkin Päiväkiven ja 
Mäenpään välillä suoraan Paalijokeen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-alueeseen.  

Suurin osa valuma-alueesta on metsä- (70 
%) ja maatalouskäytössä (27 %). Noin 3 
% sijoittuu Valion tehtaan alueelle. Alu-
eella on yksittäisiä rakennuksia.  
Valuma-alueen pinta-ala 5,1 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 4,6 km  

(~1 % rumpuputkessa, ~99 % avouo-
massa)  
Uoman kaltevuus: lähes 0,7 % (125 - 94 
m m.p.y.)  
Purkupaikka: Paalijoki 

  

Rakenteet: kuusi merkittävää rumpua (tie, 
Kalliolantie, 2 x peltotie, Retkiojantie, pel-
totie). 
  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu 
Metsä- ja peltoalueilla uoman linjausta on 
kauttaaltaan voimakkaasti suoristettu. 
Kohteella ei ole luonnontilaisia osuuksia. 

  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: -  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaalis-
kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 
 
 
 
 
  

7. Ekologinen tila Uoma on leveä (1,5-2m) ja sijoittuu pää-
osin peltoalueille. Savipohjaista uomaa on 

suoristettu ruoppaamalla melko voimak-
kaasti eikä se ole luonnontilainen. Kasvilli-
suutta edustavat korpikaisla, nokkonen, 
vesihierakka, ranta-alpi, hiirenporras ja 
korpikastikka. Uoma on paikoin hyvin pen-
soittunut (mm. kiiltolehtipaju, hieskoivu, 
harmaaleppä, raita). Kohteen alueella ei 
ole luonnonsuojelualueita tai muita aiem-
min tunnistettuja luonnon arvokohteita. 
  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja. 

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Pohjoisosasta puro virtaa osin pellolla ja 
osin havupuuvaltaisella metsäalueella. 
Maastoltaan pohjoisessa mäkistä – ete-
lässä viljelyalueilla maasto on loivapiirtei-
nen. Alue on harvaanasuttua. Uoma alittaa 
yksittäisiä teitä rummulla.  
Jo 1800-luvun lopulla osittain viljelymaise-
man ympäröimää maisemaa (lähde Se-
naatin kartasto 1897).  
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu maa- 
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle.  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 

10. Toimenpiteet Purouomaan tulee suunnitella hulevesien 
hallintatoimenpiteitä muuttuvan maankäy-
tön johdosta. Uusien teollisuusalueiden hu-
levesien tehokas hallinta on erityisesti 
otettava huomioon. 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 
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19. Paalijoki haara H4 (2.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02,  
Paalijoen valuma-alueella 21.025.  
Tämä haara sijoittuu Hiivolan kylän alu-
eelle. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Paalijoen sivuhaara. Se saa al-
kunsa Paalijärven Kulopalanteenmäen 
alueen paikkeilta ja laskee noin 320 m 
päässä Paalijärven eteläosasta Paalijo-
keen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-aluee-
seen.   
Suurin osa valuma-alueesta on metsää 
(65 %), 35 % on peltoaluetta. Alueella on 
yksittäisiä rakennuksia.  
Valuma-alueen pinta-ala 0,8 km². 
  

4. Morfologinen tila Uoman pituus 1,7 km  

(~5 % rumpuputkessa, ~95 % avouo-
massa)  
Uoman kaltevuus: lähes 1,5 % (122 - 96 
m m.p.y.)  
Purkupaikka: Paalijoki 

  

Rakenteet: neljä merkittävää rumpua 
(Jokelantie, 3x Joensuun maatilan alue), 
yksi salaoja (Jokelantien alapuolella). 
  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu 
Metsä- ja peltoalueilla uoman linjausta on 
kauttaaltaan voimakkaasti suoristettu. 
Kohteella ei ole luonnontilaisia osuuksia. 

  

5. Hydrologinen tila Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: - 
 
 
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaa-
lis-kemiallisen vedenlaadun tuloksia. Uo-
massa on näytteenottopaikka (61675 
Paalijoki 10,0+0,2), mutta siltä ei ole 
otettu yhtään näytettä. 
  

7. Ekologinen tila Uoma sijoittuu latvaosiltaan tuoreen ja 
lehtomaisen kankaan havupuuvaltaiselle 
talousmetsäalueelle, joka on osittain pää-
tehakattu. Uoma on kaivettu metsätalou-
den kuivatusojaksi eikä se ole luonnonti-
lainen. Peltoalueilla uomaa on niin ikään 
oikaistu ja osittain uoma on sijoitettu sa-
laojiin. Metsäalueella uoman kasvilli-
suutta edustavat mm. ranta-alpi, hiiren-
porras ja korpikaisla. Peltoalueilla esiintyy 
tyypillistä fosforipitoisuutta sietävää pien-
narlajistoa. Kohteen alueella ei ole luon-
nonsuojelualueita tai muita aiemmin tun-
nistettuja luonnon arvokohteita. 
  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella 
ei ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja. 

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Pohjoisosasta puro virtaa osin pellolla ja 
osin havupuuvaltaisella metsäalueella. Al-
kuosuudella maasto on melko jyrkkäpiir-
teinen, etelässä suhteellisen tasainen. 
Alueella on yksittäisiä rakennuksia. 
Uoma alittaa yksittäisiä pikkuteitä rum-
mulla. 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu maa- 
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle.  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 

  

10. Toimenpiteet   

11.  Muuta huomioi-
tavaa 
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20. Paalijärvi tulopuro T1 (2.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Paali-
joen valuma-alueella 21.025.  
Tämä haara sijaitsee Hiivolan kylän alueella. 

  

2. Vesistön luonne Oja on Paalijärven tulopuro. Se saa alkunsa 
noin 1,6 km järven pohjoispuoliselta metsä-
alueelta ja laskee noin 150m Paalijärventien 
eteläpuolella Paalijärveen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-alueeseen.  

Suurin osa valuma-alueesta on metsää (80 
%), 20 % on peltoaluetta. Alueella on yksit-
täisiä rakennuksia.  
Valuma-alueen pinta-ala 1,8 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 2,4 km  

(~2 % rumpuputkessa, ~98 % avouo-
massa) 
Uoman kaltevuus: lähes 1,2 % (125 - 96 m 
m.p.y.)  
Purkupaikka: Paalijärvi 

  

Rakenteet: viisi merkittävää rumpua (2x 
metsätie, Vähäjärventie, Hirvijärventie, 
Paalijärventie). 
  

Luonnontila-aste: 2. Muokattu. 

  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: -  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä Paalijärven tulopurosta ei ole saata-
villa ajankohtaisia fysikaalis-kemiallisen ve-
denlaadun tuloksia. Näytteenotot Paalijärvi 
tulo-oja 2 -havaintopaikalta (65677) ovat 
vuosilta 2003-2005 eikä niitä voida käyttää 
puron tämänhetkisen tilan arviointiin. 
  

7. 
 
 
  

Ekologinen tila 
 
 
  

Uoman latvaosa mutkittelee vähävetisenä 
norona havupuuvaltaisella tuoreen ja lehto-
maisen kankaan havumetsäalueella. Uomaa 
on suoristettu ja se palvelee metsätalous-

alueen kuivatusojana.  Kasvillisuutta edus-
tavat mm. soreahiirenporras, metsäkorte, 
suo-orvokki ja rönsyleinikki. Alajuoksulla, 
ennen peltoalueita, uoman ympäristössä 
esiintyy tuoretta käenkaali-oravanmarja 
(OMaT) lehtoa (VU). Kasvillisuutta edusta-
vat mm. käenkaali, oravanmarja, punahe-
rukka, lillukka ja vadelma. Lisäksi uoman 
reunoilla esiintyy mm. luhtavuohennokkaa, 
korpi-imarretta, mesiangervoa, rentukkaa, 
korpikaislaa, ja vesialueella näkinsammalta. 
Vähäiseltä matkalta uoman ympäristö täyt-
tää metsälain 10§:n erityisen tärkeän 
elinympäristön kriteerit. Loppuosa uomasta 
sijoittuu peltoalueille, missä uoman lin-
jausta on voimakkaasti suoristettu. Kohteen 
alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai 
muita aiemmin tunnistettuja luonnon arvo-
kohteita.  
 
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella on 
luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Pohjoisosasta puro virtaa havupuuvaltaisella 
metsäalueella ja laskee peltoaukeiden 
kautta suoristettuna Paalijärveen. Viljellyt 
pellot ulottuvat lähelle Paalijärven rantaa.  
 
Pohjoisessa maasto on pienipiirteinen, 
mutta muuttuu melko tasaiseksi saavutta-
essa viljelyalueille. Alueella on yksittäisiä 
rakennuksia ja rakennusryhmiä, jotka eivät 
sijoitu purouoman tuntumaan. Uoma alittaa 
useita tielinjoja, joista osa on vanhoja lin-
jauksia. (Kuninkaankartasto, Senaatin kar-
tasto 1897) 
  

Sijoittuu kokonaisuudessaan paikallisesti 
merkittävän Vähäjärven-Paalijärven laakson 
alueelle.  

  
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytäjär-
ven alue). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu maa- ja 
metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulkopuo-
lelle. 

Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 
 
 
  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 
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21. Paalijärvi tulopuro T2 (2.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Paali-
joen valuma-alueella 21.025.  
Tämä tulopuro tuo vettä Vähäjärvestä 
Paalijärveen Pojansillassa, Hiivolan ky-
lässä. 
  

2. Vesistön luonne Oja on Paalijärven tulopuro. Se saa al-
kunsa Vähäjärvestä ja laskee suoraan Paa-
lijärveen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-alueeseen.  

Suurin osa valuma-alueesta on metsä- (50 
%) ja maatalouskäytössä (30 %), Vähä-
järvi muodostaa noin 20 % valuma-alu-
eesta. Alueella on yksittäisiä rakennuksia. 
Valuma-alueen pinta-ala 0,7 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 0,34 km  

(~3 % rumpuputkessa, ~97 % avouo-
massa) 
  
Uoman kaltevuus: lähes 0,6 % (98 - 95 m 
m.p.y.)  
Purkupaikka: Paalijärvi 

Pinta-ala (Vähäjärvi): 0,13 km2 

Tilavuus (Vähäjärvi): - 

  

Rakenteet: yksi merkittävä rumpu (Hirvi-
järventie). 
  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu.  
Uoma sijoittuu peltoalueille ja sen linjaus 
on hyvin suoraviivainen.  
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä Paalijärven tulopurosta ei ole saata-
villa ajankohtaisia fysikaalis-kemiallisen 
vedenlaadun tuloksia. Näytteenotot Paali-
järvi tul oja 1 -havaintopaikalta (65678) 
ovat vuosilta 2003-2005 eikä niitä voida 
käyttää puron tämänhetkisen tilan arvioin-
tiin.  

7. Ekologinen tila Uoman linjaus on hyvin suoraviivainen ja 
sitä on aikoinaan oikaistu. Peltoalueille si-
joittuvan uoman reunoilla kasvaa kapeana 
reunuksena hieskoivua, haapaa, harmaa-
leppää, raitaa ja kiiltolehtipajua. Kasvilli-
suutta edustavat mm. kurjenmiekka, jär-
viruoko, leveälehtinen osmankäämi, järvi-
korte ja ranta-alpi. Kohteen alueella ei ole 
luonnonsuojelualueita tai muita aiemmin 
tunnistettuja luonnon arvokohteita.  
  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja.  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Puro yhdistää Vähäjärven ja Paalijärven 
toisiinsa. Uoma on suhteellisen lyhyt ja si-
joittuu kokonaan peltoaukeiden väliselle 
alueelle melko loivaan maastoon. Uoma 
alittaa vanhan tielinjauksen. (Kuninkaan-
kartasto, Senaatin kartasto 1897)  
Sijoittuu lähes kokonaisuudessaan paikalli-
sesti merkittävän Vähäjärven-Paalijärven 
laakson alueelle.  
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu maa- 
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle. 
  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa.  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 
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22. Paalijärvi tulopuro T3 (2.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Paali-
joen valuma-alueella 21.025.  
Tämä tulopuro sijaitsee Paalijärven länsi-
puolella, Kytöjärven kylän alueella. 

  

2. Vesistön luonne Oja on Paalijärven tulopuro. Se saa al-
kunsa Raiskionlammen itäpuolelta ja las-
kee suoraan Paalijärveen.  
Tulopuro tuo vettä Raiskionlammesta ja 
sitä ympäröivältä suoalueelta. 

  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-alueeseen.  

Valuma-alue on kokonaan metsäkäytössä. 

Valuma-alueen pinta-ala 0,42 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,2 km  

(~2 % rumpuputkessa, ~98 % avouo-
massa) 
Uoman kaltevuus: lähes 1,8 % (117 - 95 
m m.p.y.)  
Purkupaikka: Paalijärvi  
Pinta-ala (Raiskionlampi): 0,003 km2  
Tilavuus (Raiskionlampi): -  

  

Rakenteet: kolme merkittävää rumpua (2 
x metsätie, Hirvijärventie). 

  

Luonnontila-aste: 2. Muokattu 

Uoman itäosat ovat luonnontilaisen kaltai-
set. 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä Paalijärven tulopurosta ei ole saata-
villa ajankohtaisia fysikaalis-kemiallisen 
vedenlaadun tuloksia. Kertaluonteinen 
näytteenotto Paalijärvi tul oja 3 -havainto-
paikalta (65676) on vuodelta 2004 eikä 
sitä voida käyttää puron tämänhetkisen ti-
lan arviointiin. 
  

7. Ekologinen tila Kohteen pohjoisosat sijoittuvat Lumos-
kohteelle Raiskionlampi ja suoalue (lähde: 
Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden 
kartoitus 2011), joka on myös kaksi eril-
listä metsätalouden ympäristötukikoh-
detta. Uoma sivuaa isovarpu- ja kangasrä-
mealuetta suoristettuna kuivatusojana. 
Paikoin uoma on hyvin matala ja samma-
leinen. Hirvijärventien länsipuolella toden-
näköisesti ainakin ajoittain kausikuiva 
uoma meanderoi lähes luonnontilaisena, 
kivikkoisena norona noin sadan metrin 
matkalla ja täyttää vesilain 11§:n vesi-
luontokohteen kriteerit. Kasvillisuus on re-
hevää, kosteaa saniaislehtoa (FT)(NT). 
Valtalaji on hiirenporras. Lisäksi alueella 
kasvaa mm. korpi-imarretta, käenkaalia, 
punaherukkaa ja metsäkortetta. 
  
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Puro virtaa kokonaisuudessaan pääosin 
havupuuvaltaisella metsäalueella. Maasto 
on mäkinen. Uoma saa alkunsa Raiskion-
lammesta, jonka ympäristö on soinen. 
Alueella ei ole rakennuksia. Ennen Paali-
järveen laskemista uoma alittaa vanhan 
tielinjan (Senaatin kartasto 1897, Kunin-
kaankartasto).  Uoman alkuosa on Lumos 
-kohdetta. 

 
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytä-
järven alue). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Kohde sijaitsee alueella, jolla on voimassa 
Riihimäen yleiskaavan 2010 mukainen 
aluevarausmerkintä maa- ja metsätalous-
alue (MT). Yleiskaavaehdotuksessa 2035 
alueelle esitetty merkintä maa- ja metsä-
talousvaltainen alue, jolla on erityistä ul-
koilun ohjaamistarvetta ja/tai ympäristö-
arvoja (MUY) jätettiin hyväksymisen ulko-
puolelle (KV 29.5.2017 § 65). 
  
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle. 
  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa.  

10. Toimenpiteet   
 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Hyvä opastettu ulkoilureittiverkko helpot-
taa alueella retkeilyä ja säästää luontoa 
pitämällä retkeilijät ohjatulla reitillä. Vesi 
tuo lisäarvoa erämaamaisemaan ulkoilijoi-
den näkökulmasta katsottuna.  
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23. Kunausoja (2.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Paali-
joen valuma-alueella 21.025. 
Tämä puro virtaa Hiivolan kylän alueella, 
Vähäjärven länsipuolella. 
  

2. Vesistön luonne Kohde on oja. 
Kunausojan pääuomaksi on laskettu Äi-
jänojan haarasta alaspäin oleva uoma. 
Haara H2 saa alkunsa Epranojan latvojen 
kanssa samoilta seuduilta, koukkaa Lopen 
kunnan puolella ja sivuaa Kunaussuota, 
kunnes pääuoma laskee Riihimäellä Vähä-
järveen. Kunausoja on Vähäjärveen tule-
vista ojista tärkein. Kunausojassa on 
kolme tähän selvitykseen otettua haaraa, 
haarat H1 ja H2 sekä Äijänoja. Kunausojan 
varteen on tehty laskeutusaltaita ja oja-
kosteikko vesistökuormituksen vähentä-
miseksi JÄRKI-hankkeen aikana 2005 sekä 
vuosina 2014-2015 (Riihimäen kaupungin 
www-sivut; Jutila 2006; Vahtera 2018). 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-alueeseen.  

Suurin osa valuma-alueesta on metsää (65 
%), 35 % on peltoaluetta. Alueella on yk-
sittäisiä rakennuksia.  
Valuma-alueen pinta-ala 1,7 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 2,3 km  

(~2 % rumpuputkessa, ~98 % avouo-
massa)  
Uoman kaltevuus: lähes 0,6 % (108 - 95 
m m.p.y.)  
Purkupaikka: Vähäjärvi  

Rakenteet: seitsemän merkittävää rumpua 
(metsätie, laskeutusaltaan poistoputki, 
tonttitie, 2x peltotie, 2x metsätie), yksi 
laskeutusallas ja yksi kosteikko.  

Luonnontila-aste: 2. Muokattu 
  
Uoma meanderoi luonnontilaisena, mutta 
uomaa on kuitenkin aikoinaan kaivettu. 
Uomassa on myös pieni pohjapato.  
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: -  

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 
 
 
 
 
 
  

Vedenlaadun tuloksia on kuudesta mit-
tauspisteestä, joista piste 65685 Ku-
nausoja altaan jälkeen valikoitui näytteen-
ottojen tuoreuden vuoksi tähän selvityk-
seen. Tuloksia on vuosilta 2005, 2012 ja 
2018, muilta paikoilta tuloksia on satun-
naisemmin vuosilta 2004-2005 sekä haa-
raksi H2 määritellyltä Kunaussuon koh-
dalta yksi näytteenotto huhtikuulta 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulosten valossa Kunausojan vesi on lop-
pukesästä ja syksyllä 2018 ollut ravin-
teikasta, humuksista ja sameaa. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Typen pitoisuudet ovat luonteenomaisella 
tasolla viljelysvaltaisen valuma-alueen jo-
kivedelle. Sameus tasolla 24-48 FNU ker-
too sameasta ja hiukkasista vedessä: jo 
tasolla 5 FNU sameus silminnähtävää, jos-
kin virtavedet ovat jo luonnostaan järvive-
siä sameampia, sillä ne virratessaan irrot-
tavat penkoilta partikkelimaista ainesta 
veteen. Veden väriä tai kiintoaineksen 
määrää ei ollut määritetty, mutta sekä 
korkea kokonaistyppipitoisuus (yli 1000 
ug/l) sekä biologinen hapenkulutus kertoo 
tasosta, joka sopii runsashumuksiselle (yli 
20 mg/l) tai jätevesillä kuormitetulle vesis-
tölle, mitä mikrobiologinen tila voisi indi-
koida. Happitila on alentunut siitä, mitä 
veteen täysin hapettuneena näissä lämpö-
tiloissa voi happea liueta. Sähkönjohta-
vuus on peltovaltaisten alueiden jokivesien 
tasoa. Jonkin verran veteen on päässyt 
ulosteperäistä bakteeria heikentämään ve-
den hygieenistä laatua, joka vähäsateisena 
vuonna on todennäköisemmin peräisin jä-
tevedestä kuin laitumilta runsaasta sa-
teenjälkeisestä huuhtoutumisesta johtuen. 
Kunausojaksi selvityksessä määritelty 
osuus virtaa maaperällä, joka maaperä-
kartan mukaan on hiesua tai hiekkamoree-
nia, mutta vesiä kertyy latvahaaroista niin 
pelloilta, metsätalousalueilta kuin ojitetulta 
suoltakin, ja nämä maankäyttömuodot 
heijastelevat vedenlaatuun. (Näytteenotot 
27.8.2018, 3.10.2018; Ympäristöhallinnon 
Hertta-tietokanta, SYKEn avoin tieto; Vah-
tera 2018) 
  

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekologinen tila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uoman länsiosat sijoittuvat puustoltaan 
varttuneelle, kuusivaltaiselle talousmetsä-
alueelle. Uoma on hyvin kivikkoinen ja 
meanderoi jonkin verran, mutta uomaa on 
aikoinaan kaivettu eikä se ole täysin luon-
nontilassa. Koskelan tilakeskuksen etelä-
puolelle sijoittuu lyhyt luonnontilaisen kal-
tainen osuus. Metsäalueilla uomaa reunus-
tava kasvillisuus edustaa kosteaa suurruo-
holehtoa (OFiT)(NT) sekä saniaislehtoa 
(FT)(NT) ja se täyttää metsälain 10§ eri-
tyisen tärkeän elinympäristön kriteerit. 
Uomassa on myös savikkoisempia kohtia, 
joilla kasvillisuus on ruoho- ja heinäval-
taista; korpikastikka, ojasorsimo, luhta-
vuohennokka, ratamosarpio ja rentukka. 
Uoman länsiosaan on tehty pieni luonnon-
kivinen pohjapato ja patoallas. Uoman alu-
eelle sijoittuu myös Lumos-kohde  

Kunausoja, syvyys 0,1 m 27.8.2018 3.10.2018 VUOSI 2018
TYPPI kokonais ug/L 1800 1400 1600
TYPPI NH4-N ug/L 9 16 13
FOSFORI kokonais ug/L 230 90 160
FOSFORI PO4 ug/L 24 19 22
SAMEUS FNU 48 24 36
pH 6,9 6,9 7
Hapenkulutus CODMn mg O2/L 25 22 24
Lämpötila 'C 17 6,7 12
Sähkönjohtavuus mS/m 11,2 11,2 11
Liukoinen happi mg/L 6,1 8,2 7
Hapen kyllästysaste % 63 67 65
E. coli kpl/100ml 310 310
Suolistoperäiset enterokokit 
kpl/100ml

100 100
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Kunausoja (lähde: Riihimäen arvokkaiden 
luontokohteiden kartoitus 2011).  
 
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Laskee Vähäjärveen mutkitellen vaihtele-
vassa maisemassa; peltoaukeita, met-
säsaarekkeita ja pieniä rakennusryhmiä. 
Pienipiirteinen maisema. Ympäröivät met-
sät havupuuvaltaisia. Sijoittuu kokonai-
suudessaan paikallisesti merkittävän Vä-
häjärven-Paalijärven laaksoon. Uoman 
pohjoissivulla sijaitsee vanha tielinja (Ku-
ninkaankartasto). Uoman alkuosassa, Äi-
jänojan liittymiskohdan paikkeilla Lumos-
kohde. 
  
Voimajohtolinja seurailee uomaa peltomai-
sessa melko pitkän osuuden. 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu maa- 
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M).   

Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle. 
  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 

10. Toimenpiteet Ulkoista kuormitusta Kunausojan kautta 
Vähäjärveen tulee edelleen vähentää.  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Kunausoja on ollut mukana JÄRKI-hank-
keessa osana Paalijärven kunnostusta 
2002-2006, ja toimenpiteiden ansiosta 
Paalijärven vesi kirkastui, kunnes vuonna 
2012 vesi oli samentunut jälleen. Alueella 
toimii aktiivinen Paalijärven ja Vähäjärven 
suojeluyhdistys ry, joka on kunnostanut 
Paalijärven padon ja edistänyt järveen 
kohdistuvan kuormituksen vähentämistä 
Kunausojaan rakennetuilla laskeutusal-
tailla (Vahtera 2018).  
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24. Kunausoja haara H1 (2.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Paali-
joen valuma-alueella 21.025. 
  
Tämä haara virtaa Hiivolan ja Kytöjärven 
kylissä. 
  

2. Vesistön luonne Oja on Kunausojan sivuhaara. Se saa al-
kunsa Suolijärven-Hirvijärven ja Paalijoen 
vedenjakajan reunalta ja laskee noin 450 
m Vähäjärven luoteispuolella Kunaus-
ojaan. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-aluee-
seen.  
Suurin osa valuma-alueesta on metsää 
(90 %), 10 % on peltoaluetta. 

Valuma-alueen pinta-ala 0,71 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,55 km   
(~3 % rumpuputkessa, ~97 % avouo-
massa) 
  
Uoman kaltevuus: lähes 2 % (127 - 97 m 
m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Kunausoja 
  
Rakenteet: kuusi merkittävää rumpua (3x 
metsätie, peltotie, Pojansillantie, metsä-
tie). 
  
Luonnontila-aste: 2. Muokattu 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä Kunausojan haarasta ei ole saata-
villa fysikaalis-kemiallisen vedenlaadun 
tuloksia. 
  

7. 
 
 
  

Ekologinen tila 
 
 
  

Kivikkoinen uoma sijoittuu tuoreen ja leh-
tomaisen kankaan havupuuvaltaiselle ta-
lousmetsäalueelle, joka on osittain pääte-
hakattu. Uoma on kaivettu talousmetsien 

ja osin myös viljelyalueiden kuivatusojaksi 
eikä se ole luonnontilainen. Latvaosiltaan 
uoma on kesäaikaan lähes kuiva. Lähem-
pänä Kunausojaa uoman kasvillisuus 
edustaa kapealla vyöhykkeellä saniaisleh-
toa (FT)(NT), jonka valtalaji on hiirenpor-
ras, mutta Pohjansillantien läheisyydessä 
kasvaa myös kotkansiipityypin runsasra-
vinteista kosteaa lehtoa (MatT)(VU). Uo-
man pohjoisosa on rajattu mukaan  Lu-
mos-kohteeseen Vähäjärven eteläranta ja 
puro (lähde: Riihimäen arvokkaiden luon-
tokohteiden kartoitus 2004-2005). Koh-
teen alueelta on hakattu viime vuosien ai-
kana puustoa. Alueella on myös tuoretta 
käenkaali (OMaT) lehtoa (VU) ja lehtokor-
pea (VU).  
 
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Pohjoisosasta puro virtaa suhteellisen voi-
makaspiirteisessä maastossa, havupuu-
valtaisessa metsä maisemassa.  Laskee 
peltoalueella Kunausojaan.  Alittaa paikal-
lisen tielinjan. Sijoittuu pohjoisosaltaan 
paikallisesti merkittävän Vähäjärven-Paa-
lijärven laaksoon. Rakennuksia ei ole lä-
hettyvillä. Uoman pohjoisosassa Lumos-
kohde. 
  
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytä-
järven alue). 

  
9. Maankäytön ti-

lanne ja tarpeet 
Kohde sijaitsee pääosin alueella, jolla on 
voimassa Riihimäen yleiskaavan 2010 mu-
kainen aluevarausmerkintä maa- ja met-
sätalousalue (MT). Yleiskaavaehdotuk-
sessa 2035 tälle alueelle esitettiin merkin-
tää maa- ja metsätalousvaltaisesta alu-
eesta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamis-
tarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MUY), 
mutta se jätettiin kuitenkin hyväksymisen 
ulkopuolelle (KV 29.5.2017 § 65). Pieni 
osa kohteen pohjoisosassa sijaitsee alu-
eella, jolla on voimassa yleiskaavan 2035 
mukainen merkintä maa- ja metsätalous-
valtainen alue (M). 
  
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle. 
  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 

  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 
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25. Äijänoja (2.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02,  Paa-
lijoen valuma-alueella 21.025.  
Äijänoja sijaitsee Hiivolan ja Kytöjärven 
kylien rajalla. 
  

2. Vesistön luonne Oja on Kunausojan sivuhaara. 

Lyhyehkö Äijänoja virtaa soistuman läpi ja 
laskee Kunausojaan lähellä Riihimäen itä-
rajaa. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-alueeseen.  

Suurin osa valuma-alueesta on metsää (95 
%), 5 % on peltoa.  
Valuma-alueen pinta-ala 0,38 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 0,3 km  

(~1 % rumpuputkessa, ~99 % avouo-
massa) 
  
Uoman kaltevuus: lähes 2,3 % (114 - 107 
m m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Kunausoja 

  

Rakenteet: yksi rumpu (metsätie). 

  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu  
Korpialueella uomaa on syvennetty ja suo-
ristettu voimaperäisesti. Reunat ovat hyvin 
jyrkät ja kasvittomat. 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä Kunausojan haarasta ei ole saata-
villa fysikaalis-kemiallisen vedenlaadun tu-
loksia.  

7. Ekologinen tila Äijänojan kivikkoista uomaa on voimak-
kaasti suoristettu, eikä uoma ole missään 
kohtaa luonnontilainen. Uoma sijoittuu 
kuusivaltaisen korpimuuttuman alueelle. 
Uoman lähiympäristö on hiirenporrasval-
taista kosteaa saniaislehtoa (FT)(NT) ja 
täyttää ainakin paikoin metsälain 10§ eri-
tyisen tärkeän elinympäristön kriteerit. Uo-
massa kasvaa lehväsammalia ja sen pohja 
on paikoin hiekkaa. Alueella on kohtalai-
sesti lahopuustoa. Maastoinventoinneissa 
uoman alueelta löydettiin kahdelta kasvu-
paikalta erittäin uhanalaista ja erityisesti 
suojeltua lahokaviosammalta. 
  
Luontoarvoluokitus: 2. Pienvesikohteella 
on merkittäviä luontoarvoja. 

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Kunausojaan laskeva lyhyt uoma, joka saa 
alkunsa soiselta metsäalueelta. Pienellä 
osuudella rajautuu toiselta sivulta peltoau-
keaan, mutta pääosin sijoittuu metsään. 
Alittaa pikkutien (metsätie tms.). 

Sijoittuu paikallisesti merkittävän Vähäjär-
ven-Paalijärven laakson eteläreunaan. 
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytä-
järven alue). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu maa- 
ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 

Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle. 
  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 

  

10. Toimenpiteet   

  

11. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Muuta huomioi-
tavaa 
 
 
 
 
 
 
  

Lahokaviosammal on erityisesti suojeltu, 
luontodirektiivin liitteen II laji ja erittäin 
uhanalainen (EN). Erityisesti suojeltavan 
lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan 
hävittäminen tai heikentäminen on kiel-
letty. Tämä kielto tulee voimaan, kun elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli 

ELY-keskus on määritellyt lajin esiintymis-
paikan rajat ja antanut päätöksensä tie-
doksi alueen omistajille ja haltijoille.  
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26. Kunausoja haara H2 (2.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Vantaanjoen yläosan alueella 21.02, Paali-
joen valuma-alueella 21.025.  
Haara virtaa pääasiallisesti Hiivolan kylän 
alueella. 
  

2. Vesistön luonne Kohde on oja. 
  
Tämä haara saa alkunsa Epranojan latvo-
jen kanssa samoilta seuduilta, koukkaa Lo-
pen kunnan puolella ja sivuaa Kunaus-
suota, kunnes liittyy pääuomaan (Ku-
nausoja) ja laskee Riihimäellä Vähäjär-
veen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Paalijoen valuma-alueeseen.  

Suurin osa valuma-alueesta on metsää (95 
%), 5 % on peltoaluetta. Alueella on yksit-
täisiä rakennuksia.  
Valuma-alueen pinta-ala 6,7 km².  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 5,8 km  

(lähes 100 % avouomassa)  
Uoman kaltevuus: lähes 0,4 % (130 - 108 
m m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Kunausoja 

  

Rakenteet: viisi merkittävää rumpua (3x 
metsätie, Kallelantie, peltotie). 

  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu. 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä Kunausojan haarasta ei ole saatavilla 
ajankohtaisia fysikaalis-kemiallisen veden-
laadun tuloksia. Kertaluonteinen näytteen-
otto Kunaussuon havaintopaikalta (65681) 
on huhtikuulta 2004 eikä sitä voida käyttää 
puron tämänhetkisen tilan arviointiin. 

7. Ekologinen tila Uoma mutkittelee havupuuvaltaisella ta-
lousmetsäalueella, mutta sitä on suoris-
tettu eikä se ole luonnontilainen. Uomassa 
kasvaa korpikarhunsammalta ja korpirah-
kasammalta. Uoma sivuaa Lumos-kohtee-
seen Hiivolan metsät kuuluvaa korpikoh-
detta (lähde: Riihimäen arvokkaiden luon-
tokohteiden kartoitus 2004-2005). Eteläm-
pänä uoma sijoittuu peltoalueille ja sen lin-
jausta on voimakkaasti suoristettu. 
   
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Saa alkunsa havupuuvaltaiselta metsäalu-
eelta, jossa uomaan liittyy useita pienem-
piä sivupuroja– rajautuu täällä pienialai-
seen Lumos -kohteeseen. Koukkaa sitten 
naapurikunnan puolelle, josta palaa Riihi-
mäelle peltoaukean kautta ja liittyy Ku-
nausojaan maastoltaan hyvin tasaisella 
alueella. Riihimäen puolella uoman lähei-
syydessä ei ole asutusta.  
  
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytäjär-
ven alue). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu maa- ja 
metsätalousvaltaiselle alueelle (M).  
  
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle. 
  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 

  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 
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27. Kypäränoja (3.2) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Kytäjärven alueella 21.03, Suolijärven-
Hirvijärven valuma-alueella 21.033. 
  
Kypäränoja sijaitsee Kytöjärven ja Kytä-
järven kylien rajalla. 
  

2. Vesistön luonne Kypäränoja on Suolijärven tulopuro.  
Kypäränoja laskee Suolijärveen sen itäi-
simmässä lahdenpohjukassa, Kypärlah-
dessa. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Suolijärven-Hirvijärven va-
luma-alueeseen.  
  
Suurin osa valuma-alueesta on metsää 
(98 %), noin 2 % on vakavesialuetta 
(Kiiskilampi, Iso-Kypärä ja Kaksoslammit). 
Uoma kulkee osittain hiekkamoreeni- sekä 
hietalaaksossa. 
  
Valuma-alueen pinta-ala 4,7 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,3 km  

(lähes 100 % avouomassa) 
  
Uoman kaltevuus: lähes 0,7 % (98 - 89 m 
m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Kypärälahti 

  

Rakenteet: kaksi merkittävää rumpua 
(metsätie, Suolijärventie). 
  

Luonnontila-aste: 1. Luonnontilainen tai 
lähes luonnontilainen. 
  
Uoma meanderoi lähes koko matkaltaan 
luonnontilaisen kaltaisena. Uoman alku-
päässä on lyhyt oikaistu osuus. Uomaa on 
voitu aikoinaan kaivaa muiltakin osin, 
mutta se on silti säilyttänyt ominaispiir-
teensä. Uoman ympäristö on metsätalous-
käytössä, eikä uoman varren kasvillisuus 
siten ole luonnontilaista.  
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: -  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla ajankoh-
taisia fysikaalis-kemiallisen vedenlaadun 
tuloksia. Kertaluonteinen näytteenotto Ky-
päränoja 0,4:n havaintopaikalta (66055) 
on marraskuulta 2006 eikä sitä voida 
käyttää puron tämänhetkisen tilan arvioin-
tiin. 
  

7. Ekologinen tila Kohteen luonnontila on hyvä ja uoma 
meanderoi voimakkaasti, vaikka sitä on 
todennäköisesti joskus myös kaivettu. Uo-
man pohja on hiekkaa, mutta vedessä on 
voimakas humusleima. Uomassa kasvaa 
näkinsammalta. Uoman varren kasvilli-
suutta edustavat mm. metsäalvejuuri, 
käenkaali, mesiangervo, nuokkutalvikki, 
rönsyleinikki, kevätpiippo, suo-orvokki, 
vadelma.  
 
Kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus on 
paikoin niukkaa tiheän puuston aiheutta-
man varjostuksen vuoksi. Suolijärventien 
länsipuolella kasvillisuus muuttuu koste-
aksi suurruoholehdoksi, jonka valtalaji on 
mesiangervo.  
 
Uomassa kasvaa myös korpikaislaa. 
Kohde on mahdollinen vesilain 11§:n tar-
koittama vesiluontokohde, mikäli uoma on 
kausikuiva (ts. noro). 
  
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Saa alkunsa soiselta alueelta ja virtaa ha-
vupuuvaltaisen metsäalueen poikki suh-
teellisen loivapiirteisessä maastossa – mo-
lemmilla sivuilla pienipiirteistä maastoa 
sekä jyrkänteitä. Lähialueella ei ole asu-
tusta.   
 
Alittaa kaksi pientä, paikallista tieosuutta. 
 
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytä-
järven alue). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Kohde sijaitsee alueella, jolla on voimassa 
Riihimäen yleiskaavan 2010 mukainen 
aluevarausmerkintä maa- ja metsätalous-
alue (MT). Yleiskaavaehdotuksessa 2035 
alueelle esitettiin merkintää maa- ja met-
sätalousvaltaisesta alueesta, jolla on eri-
tyistä ulkoilun ohjaamistarvetta ja/tai ym-
päristöarvoja (MUY), mutta se jätettiin  
 
Kohde sijoittuu suurimmaksi osaksi (Suoli-
järven puoleisessa päässä) alueelle, jolla 
on ranta-asemakaava. Kohde sijoittuu alu-
eelle, joka on osoitettu asemakaavassa 
metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun oh-
jaamistarvetta ja ympäristöarvoja. Metsä-
hoitotoimenpiteet tulee suorittaa maise-
malliset tekijät huomioonottaen (MU-1). 
 
kuitenkin hyväksymisen ulkopuolelle (KV 
29.5.2017 § 65). 
 
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa.   

10. Toimenpiteet   

   

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Hyvä opastettu ulkoilureittiverkko helpot-
taa alueella retkeilyä ja säästää luontoa 
pitämällä retkeilijät ohjatulla reitillä. Vesi 
tuo lisäarvoa erämaamaisemaan ulkoilijoi-
den näkökulmasta katsottuna. Suolijärven 
ranta-asukkaat ovat perustaneet vuonna 
2005 alueelle oman vesiensuojeluyhdis-
tyksen (Vahtera ym. 2005).   
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28. Lepänoja (3.3) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Kytäjärven alueella 21.03, Suolijärven-Hir-
vijärven valuma-alueella 21.033.  
Lepänoja sijatsee Kytöjärven ja Kytäjärven 
kylien rajalla. 
  

2. Vesistön luonne Lepänoja on Suolijärven tulopuro.  
Lepänoja laskee Suolijärveen sen pohjois-
rannalla. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Suolijärven-Hirvijärven va-
luma-alueeseen.  
  
Valuma-alue on kokonaan metsää. Suurin 
osa uomasta kulkee savilaaksossa.  

Valuma-alueen pinta-ala 1,6 km².  
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 0,78 km  

(lähes 100 % avouomassa)  
Uoman kaltevuus: lähes 1,4 % (100 - 89 m 
m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Suolijärvi 

  

Rakenteet: yksi merkittävä rumpu (metsä-
tie). 
  

Luonnontila-aste: 2. Muokattu. 

  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla ajankohtai-
sia fysikaalis-kemiallisen vedenlaadun tu-
loksia. Kertaluonteinen näytteenotto Le-
pänoja 0,3:n havaintopaikalta (66054) on 
marraskuulta 2006 eikä sitä voida käyttää 
puron tämänhetkisen tilan arviointiin. 
  

7. Ekologinen tila Lepänojan uomaa on kauttaaltaan suoris-
tettu ja syvennetty metsätalousalueen kui-
vatusojaksi, mutta paikoin se on säilyttänyt 
meanderoivaa luonnettaan. Uoma sijoittuu 
noin 200 metrin matkalla Vatsian luonnon-
suojelualueen reunalle (YSA204738) sora-
tien vierelle. Luonnonsuojelu-alueenkin 
kohdalla uoman ympäristö on voimakkaasti 
käsiteltyä ja puusto nuorehkoa. Uoman 
varren kasvillisuutta edustavat mm. puna-
herukka, taikinanmarja, oravanmarja, 
käenkaali ja metsäalvejuuri. Luonnonsuoje-
lualuetta sivuavalla osuudella uoma on hy-
vin kivikkoinen ja uomassa virtaava vesi 
kirkasta. Alajuoksulla uoma sijoittuu nuo-
reen, korpimaiseen kuusimetsään, jossa 
uoma meanderoi hieman enemmän, mutta 
ei kuitenkaan ole luonnontilassa. 
  
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella on 
luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Virtaa havupuuvaltaisen metsäalueen 
poikki pienipiirteisessä maastossa, jossa 
kalliojyrkänteitä. Sijoittuu osittain yksityi-
selle luonnonsuojelualueelle. Lähialueella ei 
ole asutusta.   
Uoma alittaa kaksi pikkutietä. 
  
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytäjär-
ven alue). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Kohde sijaitsee alueella, jolla on voimassa 
Riihimäen yleiskaavan 2010 mukainen 
aluevarausmerkintä maa- ja metsätalous-
alue (MT). Yleiskaavassa 2035 kohdetta si-
vuaa luonnonsuojelualue (SL). Yleiskaava-
ehdotuksessa 2035 alueelle esitettiin mer-
kintää maa- ja metsätalousvaltaisesta alu-
eesta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamis-
tarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MUY), 
mutta se jätettiin kuitenkin hyväksymisen 
ulkopuolelle (KV 29.5.2017 § 65). 
  
Kohde sijoittuu alueelle, jolla on ranta-ase-
makaava. Kohde sijoittuu alueelle, joka on 
osoitettu asemakaavassa metsätalousalu-
eeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja 
ympäristöarvoja. Metsähoitotoimenpiteet 
tulee suorittaa maisemalliset tekijät huomi-
oonottaen (MU-1). Kohde sivuaa asema-
kaavan mukaista luonnonsuojelualuetta.  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet   

  

  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Hyvä opastettu ulkoilureittiverkko helpottaa 
alueella retkeilyä ja säästää luontoa pitä-
mällä retkeilijät ohjatulla reitillä - vesi tuo 
lisäarvoa erämaamaisemaan. Suolijärven 
ranta-asukkaat ovat perustaneet vuonna 
2005 alueelle oman vesiensuojeluyhdistyk-
sen (Vahtera ym. 2005).  
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29. Välioja (3.4)  

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Kytäjärven alueella 21.03, Suolijärven-Hir-
vijärven valuma-alueella 21.033.  
Välioja sijaitsee Kytöjärven kylässä. 
  

2. Vesistön 
luonne 

Välioja on joki.  
Välioja yhdistää Vatsianjärven ja Suolijär-
ven, ja sen laskupaikka sijaitsee Suolijär-
ven pohjoisrannalla. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Suolijärven-Hirvijärven va-
luma-alueeseen.  
Suurin osa valuma-alueesta on metsää 
(96 %), noin 4 % on vakavesialuetta (Vat-
sianjärvi, lampi). Alueella on yksittäisiä ra-
kennuksia.  
Valuma-alueen pinta-ala 2,3 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,3 km  
(lähes 100 % avouomassa)  
Uoman kaltevuus: lähes 0,2 % (91 - 89 m 
m.p.y.)  
Purkupaikka: Suolijärvi  
Pinta-ala (Vatsianjärvi): 0,09 km2  
Tilavuus: - 
  
Rakenteet: kolme merkittävää rumpua 
(metsätie, Metsokalliontie, tonttitie). 

  
Luonnontila-aste: 2. Muokattu  
Uoman vartta on rakennettu ja alueella on 
myös hevoslaitumia. 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
Vesistön säännöstelystä vastaava Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut (HSY) per-
kaa ajoittain Väliojaa ojan vedenjohtoky-
vyn säilyttämiseksi, sillä reitti on osa pää-
kaupunkiseudun varavesijärjestelmää 
(Vahtera 2018).  
Tulvaherkkyys: - 
  

  6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Veden laatua tarkkailtu vuodesta 2006 
(piste 66056, yhteensä 12 näytteenottoa, 
Hämeen ELY).  
Havaintopaikka: Välioja 0,6; ETRS-
TM35FIN 6727072 – 373850 
  

  
 

 
Väliojan vedenlaatu riippuu suurelta osin 
yläpuolisista Vatsian- ja Hirvijärvistä. Hir-
vijärven vedenlaatu on ollut erinomaista. 
Etenkin pienessä ja lämpötilakerrostumat-
tomassa Vatsianjärvessä vesi vaihtuu var-
sin nopeasti ja Hirvijärvestä juoksutetaan 
Kenkiänkoskeen vettä. Näytteenottopai-
kalla on kokonaissyvyys vaihdellut 0,2-0,4 
m, mikä kertoo uomassa virtaavan veden 
määrän vaihtelusta kuivana kesäkautena. 
Väliojan vesi on ollut näytteenottovuonna 
lievästi sameaa (1-5 FNU), muttei vielä 
silminnähden samentunutta.  
 
Maannostietokannan mukaan Välioja vir-
taa maaperällä, joka vaihtelee kivennäis-
maalajeissa hiesusta ja hienosta hiedasta 
hiekkamoreeniin ja eloperäisistä saratur-
peella. Fosfaattifosforin määrä on elo- ja 
lokakuun näytteissä ollut alle määritysra-
jan, ja ravinnetulokset vähä- ja keskira-
vinteisen rajoilla. Sähkönjohtavuus on jo-
kivesille luonteenomaista alhaisempi 
(yleensä 10-20 mS/m), mikä kertoo vä-
häisestä kuormituksesta. Happitilanne on 
kesällä ollut kevättä ja syksyä heikompi ja 
heijastellut Vatsianjärven alentunutta hap-
pitilannetta kesällä 2018. Hygieenisessä 
laadussa on havaittu bakteeripitoisuuksia, 
jotka voivat olla Väliojan varrella laidunta-
vista eläimistä tai asumajätevesistä peräi-
sin.  (Näytteenotot 26.3.2018, 27.8.2018, 
3.10.2018; Ympäristöhallinnon Hertta-tie-
tokanta, SYKEn avoin tieto) 
 
 
 
 
  

 
7. Ekologinen tila Väliojan uoma on leveä ja se meanderoi 

loivasti metsäalueella. Alueella on useita 
tontteja ja rantoja on rakennettu ja niille 
sijoittuu myös laitumia. Uoman kasvilli-
suutta edustavat mm. korpikaisla, ren-
tukka, leveäosmankäämi, järviruoko, kel-
takurjenmiekka ja vehka. Uomaa ympäröi-
vän metsän kasvillisuus on lehtomaista; 
lehtokuusamaa, tuomea, pihlajaa, har-
maaleppää, taikinanmarjaa, soreahiiren-
porrasta, jänönsalaattia, kieloa, sinivuok-
koa, rönsyleinikkiä, sormisaraa, musta-
konnanmarjaa, metsäimarretta, vuohen-
putkea ja käenkaalia. Uoman alueella kas-
vaa myös haitallista vieraslajia (EU), jätti-
palsamia. Väliojan pohjoispää sivuaa Miika 
Rock`n luonnonsuojelualuetta.  Välioja on 
rajattu myös Lumos-kohteena (lähde: Rii-
himäen arvokkaiden luontokohteiden kar-
toitus 2010).  
  
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Laskee Vatsianjärvestä Suolijärveen osin 
pienipiirteisessä metsäisessä maastossa ja 
osin peltoaukeiden poikki. Uoma alittaa 
joitakin pikkuteitä. Uoman loppuosa on lä-
hes kokonaan Lumos-kohdetta ja alkuosa 
rajautuu etelässä suojelualueeseen (Lu-
mos). Sijoittuu pohjoisosastaan paikalli-
sesti arvokkaan Vatsian kylä ja Kenkiän 
kulttuurimaisema-alueelle. Vatsianjärvi lä-
hialueineen on Lumos-kohde. 
Jo 1800-luvun lopulla Vatsianjärven koillis- 
ja luoteissivulla oli viljelymaata. (lähde 
Senaatin kartasto 1897).  
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Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytä-
järven alue). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tar-
peet 

Kohde sijaitsee alueella, jolla on voimassa 
Riihimäen yleiskaavan 2010 mukainen 
aluevarausmerkintä maa- ja metsätalous-
alue (MT) ja loma-asuntoalue (RA). Yleis-
kaavaehdotuksessa 2035 alueelle esitettiin 
merkintää maa- ja metsätalousvaltaisesta 
alueesta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaa-
mistarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MUY), 
mutta se jätettiin kuitenkin hyväksymisen 
ulkopuolelle (KV 29.5.2017 § 65). 
  
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulko-
puolelle. 
  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 

  

10. Toimenpiteet   

  

  

11. Muuta huomi-
oitavaa 

Hyvä opastettu ulkoilureittiverkko helpot-
taa alueella retkeilyä ja säästää luontoa 
pitämällä retkeilijät ohjatulla reitillä - vesi 
tuo lisäarvoa erämaamaisemaan.  
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30. Vatsianjärvi tulopuro T1 (3.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Kytäjärven alueella 21.03, Suolijärven-
Hirvijärven valuma-alueella 21.033. 
  
Tämä tulopuro sijaitsee Kytöjärven ky-
lässä. 
  

2. Vesistön luonne Kohde on puro. 
  
Tulopuro saa alkunsa Hirvijärvestä, Ken-
kiänlahden pohjukasta, ja puro kulkee 
Kenkiän asutuksen ja Kenkiänkosken 
kautta Vatsianjärveen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Suolijärven-Hirvijärven va-
luma-alueeseen.  
  
Suurin osa valuma-alueesta on metsää 
(87 %), noin 10 % peltoaluetta. Alueella 
on kaksi lampea (Myllylammi ja Kalaton-
lammi), vakavesialueen osuus on noin 3 
%. Alueella on yksittäisiä rakennuksia. 
Valuma-alueen pinta-ala 0,96 km².  
  

4. Morfologinen tila Uoman pituus 1,03 km  

(~1 % rumpuputkessa, ~99 % avouo-
massa) 
  
Uoman kaltevuus: lähes 1,5 % (105 - 90 
m m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Vatsianjärvi 
  
Pinta-ala (Hirvijärvi): 4,3 km2 

  
Tilavuus: ~60,2 hm3 (14 m keskisyvyy-
den perusteella, Järviwiki) 
  

Rakenteet: kaksi merkittävää rumpua 
(Kenkiäntie, nimetön tie), kaksi patoa 
(Hirvijärven säännöstelypato, Ken-
kiänkoski). 
  

Luonnontila-aste: 2. Muokattu  
Uomaa on suoristettu, jonka lisäksi uo-
massa on pato. Padon ja Kenkiäntien vä-
listä Kenkiänkosken uomaa on todennä-
köisesti keinotekoisesti kivetty. 
  

5. Hydrologinen tila Keskivirtaama (l/s): Kesäaikana veden 
virtaus Hirvijärvestä vaihtelee noin 150-
300 l/s ja talvella virtaama voi ylittää 500 
l/s. Maaliskuussa 2018 Hirvijärven lähtö-
virtaama, 140 l/s, ja elokuussa, 150 l/s, 
olivat selvästi keskimääräistä alhaisempia 
vähäsateisuuden takia.  (Vahtera 2018) 
Vesistön säännöstelystä vastaava Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut (HSY) per-
kaa ajoittain uomaa vedenjohtokyvyn säi-
lyttämiseksi, sillä reitti on osa pääkau-
punkiseudun varavesijärjestelmää (Vah-
tera 2018). 
  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaa-
lis-kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 

7. Ekologinen tila Hirvijärvestä laskevan Vatsianjärven tulo-
puron uomaa on suoristettu. Uoma on 
latvoiltaan hyvin leveä ja savipohjainen. 
Alueelle sijoittuvan padon alapuolella, ts. 
Kenkiänkosken alueella uoma on kapea ja 
erittäin kivikkoinen (todennäköisesti kei-
notekoinen). Kenkiänkoskessa virtaava 
vesi on erittäin kirkasta. Alueella esiintyy 
tuoretta lehtoa (HeOT), jonka kasvilli-
suutta edustavat mm. taikinanmarja, va-
delma, haisukurjenpolvi, vehka, rentukka 
ja vesitähti.  
 
Uomassa kasvaa myös näkinsammalta. 
Kenkiäntien itäpuolella uoman ympäristöä 
on avohakattu ja yleisilme on ryteikköi-
nen. Puuston muodostavat harmaaleppä 
ja raita. Lisäksi uoman ympäristössä kas-
vaa pajuja ja vadelmaa.  
 
Luontotyyppi alueella on tuore lehto (VU). 
Lähempänä Vatsianjärveä joessa kasvaa 
vitoja, rantakukkaa sekä ranta- ja terttu-
alpea. Uoma on rajattu myös Lumos-koh-
teena Kenkiänkoski (lähde: Riihimäen ar-
vokkaiden luontokohteiden kartoitus 
2010).  
  
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella 
on luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Pohjoisosasta puro virtaa Jyrkkäpiirtei-
sessä maastossa ja laskee peltoaukean 
poikki loivapiirteisessä maastossa Vat-
sianjärveen. Alueella on yksittäisiä raken-
nuksia. Pellolla uoman linjaus on suoravii-
vainen, muilta osin melko luonnontilaisen 
oloinen. Sijoittuu suureksi osaksi paikalli-
sesti arvokkaan Vatsian kylä ja Kenkiän 
kulttuurimaisema-alueelle. Uoma alittaa 
vanhan tielinjauksen, joka näkyy mm. 
1800 -luvun kartalla (Senaatin kartasto 
1897) – lisäksi alittaa yksittäisiä kylä-
teitä. Uoma on kokonaisuudessaan Lu-
mos-kohde, lisäksi myös Vatsianjärvi lä-
hialueineen on Lumos-kohde. Uoman 
pohjoissivulla sijaitseva yksityinen suoje-
lualue on myös Lumos -kohde. 
  
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytä-
järven alue). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Kohde sijaitsee alueella, jolla on voi-
massa Riihimäen yleiskaavan 2010 mu-
kainen aluevarausmerkintä maa- ja met-
sätalousalue (MT). Yleiskaavaehdotuk-
sessa 2035 alueelle esitettiin merkintää 
maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta, 
jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistar-
vetta ja/tai ympäristöarvoja (MUY), 
mutta se jätettiin kuitenkin hyväksymisen 
ulkopuolelle (KV 29.5.2017 § 65). Alu-
eella on voimassa yleiskaavan 2035 mer-
kinnät ohjeellisesta ulkoilureitistä ja yh-
dystiestä. 
  
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen rajalle 
Hirvijärven kohdalla – tässä uoman etelä-
puoli rajautuu asemakaavoitettuun aluee-
seen. Muilta osin sijoittuu asemakaavoi-
tetun alueen ulkopuolelle. 
  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 

  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Hyvä opastettu ulkoilureittiverkko helpot-
taa alueella retkeilyä ja säästää luontoa 
pitämällä retkeilijät ohjatulla reitillä - vesi 
tuo lisäarvoa erämaamaisemaan.  
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31. Vatsianjärvi tulopuro T2 (3.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Kytäjärven alueella 21.03, Suolijärven-Hirvi-
järven valuma-alueella 21.033.  
Kohde sijaitsee osin Kytöjärven kylässä ja 
osin Hyvinkään puolella. 
  

2. Vesistön luonne Kohde on puro.  
Tulopuro saa vetensä Hyvinkään Pojanjär-
vestä ja yhtyy tulopuroon T1 Vatsianjärven 
länsipuolella. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Suolijärven-Hirvijärven va-
luma-alueeseen.   
Suurin osa valuma-alueesta on metsää (80 
%), noin 20 % vakavesialuetta (Pojanjärvi). 
Alueella on yksittäisiä rakennuksia.  
Kohteen valuma-alueen pinta-ala 3,06 km², 
josta Pojanjärven valuma-alueen koko on 
noin 2 km2. 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,85 km  

(lähes 100 % avouomassa)  
Uoman kaltevuus: lähes 0,6 % (100 - 90 m 
m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Vatsianjärven tulopuro T1   
Pinta-ala (Pojanjärvi ja sen valuma-alue): 

Pojanjärvi: 0,23 km2 / Pojanjärven valuma-
alue: 2,01 km2 

  
Tilavuus: - 

  

Rakenteet: viisi merkittävää rumpupaikkaa 
(Hapulahdentie, 2x metsätie, 2x peltotie). 

  

Luonnontila-aste: 2. Muokattu.  
Uomaa on kaivettu ja suoristettu, mutta 
etenkin lähellä kunnanrajaa uoma meande-
roi yhä kohtalaisesti.  
   

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaalis-
kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 

7. Ekologinen tila Kirkasvetinen purouoma sijoittuu lähes ko-
konaisuudessaan metsäalueelle. Uoman lin-
jausta on oikaistu, mutta se mutkittelee yhä 
melko luonnontilaisena valtaosan matkaa. 
Luonnontilaisimmat osuudet sijoittuvat lä-
helle kunnanrajaa.  
 
Uoman pohja on soraa ja kivikkoa. Uoman 
ympäristössä esiintyy tuoretta lehtoa, jonka 
kasvillisuutta edustavat mm. hiirenporras, 
käenkaali, rönsyleinikki, mesiangervo, kor-
piorvokki, lehtokuusama, taikinanmarja ja 
nokkonen. Uoman lähiympäristö täyttää ai-
nakin paikoin metsälain 10§:n erityisen tär-
keän elinympäristön kriteerit. Kohteen alu-
eella ei ole luonnonsuojelualueita tai muita 
aiemmin tunnistettuja luonnon arvokohteita.  
 
Luontoarvoluokitus: 3. Kohteella on luonto-
arvoja. 
  

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Saa alkunsa Hyvinkään puolelta ja laskee 
Vatsianjärven tulopuroon T1. Suurimmaksi 
osaksi sijoittuu metsäiseen maisemaan alu-
eelle, jossa yksittäisiä pienehköjä peltoau-
keita.  Purouomaan laskee useita pienempiä 
puroja ympäröivästä mäkisestä maastosta. 
Pohjoisosasta puro virtaa osin pellolla ja 
osin havupuuvaltaisella metsäalueella.   
Uoma alittaa yksittäisiä pikkuteitä. Voima-
johtolinja seurailee uoman linjaa lähes koko 
matkan.  
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytäjär-
ven alue).  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Kohde sijaitsee alueella, jolla on voimassa 
Riihimäen yleiskaavan 2010 mukainen alue-
varausmerkintä maa- ja metsätalousalue 
(MT).  
 
Yleiskaavaehdotuksessa 2035 alueelle esi-
tettiin merkintää maa- ja metsätalousvaltai-
sesta alueesta, jolla on erityistä ulkoilun oh-
jaamistarvetta ja/tai ympäristöarvoja 
(MUY), mutta se jätettiin kuitenkin hyväksy-
misen ulkopuolelle (KV 29.5.2017 § 65).  
  
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulkopuo-
lelle. 
  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 
 
 
  

10. Toimenpiteet 
 
 
  

  

  

  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Hyvä opastettu ulkoilureittiverkko helpottaa 
alueella retkeilyä ja säästää luontoa pitä-
mällä retkeilijät ohjatulla reitillä - vesi tuo li-
säarvoa erämaamaisemaan.   
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32. Hirvijärvi tulopuro T1 (3.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Kytäjärven alueella 21.03, Suolijärven-Hir-
vijärven valuma-alueella 21.033.  
Kohde sijaitsee Kytöjärven kylässä. 

  

2. Vesistön luonne Kohde on puro.  
Tulopuro tuo vettä Pikkujärveksi kutsutusta 
Vähäjärvestä Hirvijärveen Hirvijärven poh-
joispuolella. Puro kulkee pellon halki. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Suolijärven-Hirvijärven va-
luma-alueeseen.  
Suurin osa valuma-alueelta on metsää (80 
%), noin 13 % on peltoaluetta, vakavesi-
alueen osuus on noin 20 % (Vähäjärvi). 
Alueella on yksittäisiä rakennuksia. Uoma 
kulkee savilaaksossa. 
Valuma-alueen pinta-ala 0,6 km².  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 0,56 km   
(~2 % rumpuputkessa, ~98 % avouo-
massa) 
Uoman kaltevuus: lähes 0,2 % (105 - 104 
m m.p.y.)  
Purkupaikka: Hirvijärvi  
Pinta-ala (Vähäjärvi): 0,13 km2 

Tilavuus: - 

  

Rakenteet: yksi merkittävä rumpu (Hirvijär-
ventie), yksi laskeutusallas. 

  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu.  
Uoma on suoristettu ja sitä on syvennetty. 
Uomaan on kaivettu laaja laskeutusallas, 
jonka alueella uoman savikkoreunat ovat 
hyvin jyrkät.  
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 
 
 
 
 
  

Veden laatua tarkkailtu vuodesta 2015 
(piste 82356, näytteenottoja 5 kpl, Hämeen 
ELY).  
Havaintopaikka: Hirvijärvi tulo-oja, ETRS-
TM35FIN 6728851 – 371426  

  
 

 
Tämä tulopuro kulkee saven päällä koko 
matkan (Maannostietokanta), ja se näkyy 
mm. veden sameutena, joka voidaan jo sil-
mällä nähdä (yli 5 FNU). Puron yläpuolinen, 
pienehkö Vähäjärvi on lievästi rehevä, ja 
järvestä laskevassa vedessä voi olla myös 
leväsamennusta kasvukauden aikana ote-
tuissa näytteissä. Ravinnetulokset ylittävät 
luonnontilaisen veden pitoisuudet. Happiti-
lanne on ajoittain ollut huono, kyllästysaste 
30-40 % siitä, mitä lämpötilaan suhteutet-
tuna veteen voi happea liueta. Puroveden 
hygieeninen laatu vaihtelee, ja on etenkin 
kesäkuussa 2015 ja syyskuussa 2017 on ol-
lut heikentynyt. Puroon tulee puhdistettua 
jätevettä seurakunnan leirikeskuksesta, 
mutta puronvarren karjanlaidunnuksen ja 
puhdistetun jäteveden vaikutuksia ei ole 
mahdollista erottaa toisistaan (Männynsalo 
2020, Vahtera 2018). Ulkoisesta ravinne- ja 
orgaanisen aineksen kuormituksesta viesti-
vät mm. kohonneet sähkönjohtavuus, ha-
penkulutus ja kiintoaineen pitoisuus. (Näyt-
teenotot 24.6.2015, 11.11.2015, 
27.4.2016, 21.6.2016, 14.9.2017; Ympäris-
töhallinnon Hertta-tietokanta, SYKEn avoin 
tieto).  
 
 
 
  

 
 

7. Ekologinen tila Lehmälaitumien halki virtaavaa uomaa on 
suoristettu koko matkaltaan. Uoman etelä-
osaan on kaivettu laaja laskeutusallas, 
jonka alueella kasvillisuus on niukkaa (pää-
asiassa ruderaattilajistoa). Uoma laskee 
Hirvijärveen harmaaleppävaltaisen metsä-
luhdan läpi. Luhdan alueella uoma on mata-
lampi ja leveämpi ja se sijoittuu metsälain 
10§:n erityisen tärkeän elinympäristön kri-
teerit täyttävälle alueelle. Kohteen alueella 
ei ole luonnonsuojelualueita tai muita aiem-
min tunnistettuja luonnon arvokohteita.  
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella on 
luontoarvoja.  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Saa alkunsa Vähäjärvestä ja laskee Hirvi-
järveen tasaisessa maastossa. Suuri osa 
uomasta sijoittuu peltoaukealle. Ennen Hir-
vijärveen laskemista uoma alittaa vanhan 
tielinjan, joka näkyy jo 1800 -luvun kartalla 
(Senaatin kartasto 1897). Jo tuolloin alu-
eella oli peltoviljelyä. 
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytäjär-
ven alue). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Kohde sijaitsee alueella, jolla on voimassa 
Riihimäen yleiskaavan 2010 mukainen alue-
varausmerkintä maa- ja metsätalousalue 
(MT). Yleiskaavaehdotuksessa 2035 alueelle 
esitettiin merkintää maa- ja metsätalous-
valtaisesta alueesta, jolla on erityistä ulkoi-
lun ohjaamistarvetta ja/tai ympäristöarvoja 
(MUY), mutta se jätettiin kuitenkin hyväk-
symisen ulkopuolelle (KV 29.5.2017 § 65). 
Alueella on voimassa yleiskaavan 2035 
merkintä yhdystiestä.  
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulkopuo-
lelle.  
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Hyvä opastettu ulkoilureittiverkko helpottaa 
alueella retkeilyä ja säästää luontoa pitä-
mällä retkeilijät ohjatulla reitillä - vesi tuo 
lisäarvoa erämaamaisemaan.  
 
Hirvijärven pohjoisrannalla sijaitsevan seu-
rakunnan leirikeskuksen jätevedenpuhdis-
tamo johti puhdistetut vetensä tähän ojaan 
syyskuun 2019 loppuun saakka, ja koska 
vesien johtaminen puroon päättyi, päättyi 
myös vedenlaadun tarkkailu purosta (Män-
nynsalo 2020).  
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33. Hirvijärven tulopuro T2 (3.4) 

1. Sijainti Kohde on Vantaanjoen vesistössä nro 21, 
Kytäjärven alueella 21.03, Suolijärven-Hir-
vijärven valuma-alueella 21.033. 
  
Puro sijaitsee Kytöjärven kylässä, lähellä 
Riihimäen länsirajaa. 
  

2. Vesistön luonne Kohde on puro.  
Puro laskee Hirvijärveen sen pohjoisran-
nalla. Purossa ei ole haaroja. 

  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Suolijärven-Hirvijärven va-
luma-alueeseen.  
  
Suurin osa valuma-alueesta on metsää 
(~85 %), noin 15 % on peltoaluetta. Alu-
eella on yksittäisiä rakennuksia (mm. Ran-
tala). 
  
Valuma-alueen pinta-ala 0,51 km².  
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus: 0,96 km  

(~2 % rumpuputkessa, ~98 % avouo-
massa)  
Uoman kaltevuus: lähes 0,6 % (109 - 104 
m m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Hirvijärvi 

  

Rakenteet: kaksi merkittävää rumpua (tie, 
Hirvijärventie). 
  
Eroosiovauriot: Hirvijärventien pohjoispuoli-
sella karjanlaitumella on eroosiovaurioita 
erityisesti karjan kulkureittien alueella. 
  
Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu. 
  
Uoman linjausta peltoalueella on suoristettu 
ja osa uomasta on johdettu rumpuun karjan 
kulkureittien kohdalla.  
   

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaalis-
kemiallisen vedenlaadun tuloksia. Peltoalu-
eella laidunnetaan karjaa ja karjan kulku-
reittien osalta uoma on johdettu rumpuun. 
Kulkureitin liettymisen vuoksi uomaan valuu 
rankkasateiden ja sulamisvesien aikaan pin-
tavesien mukana runsaasti kiintoainesta ja 
ravinteita.  
  

7. Ekologinen tila Hirvijärventien pohjoispuolella uoma sijoit-
tuu peltoalueille sekä metsänreunohin. Uo-
man linjaus on suoristettu ja sitä on syven-
netty. Peltoalueella laidunnetaan karjaa ja 
karjan kulkureittien osalta uoma on joh-
dettu rumpuun. Hirvijärventien eteläpuolella 
uoma sijoittuu hyvin lyhyellä matkalla luon-
nontilaisempaan, kivikkoiseen uomaan ja 
uoman lähiympäristön kasvillisuutta edusta-
vat mm. taikinanmarjaa, käenkaalia ja ora-
vanmarjaa. Uomassa kasvaa vehkaa ja ve-
sitähteä. Uoma sijoittuu tältä osin mökin pi-
hapiiriin. Kohteen alueella ei ole luonnon-
suojelualueita tai muita aiemmin tunnistet-
tuja luonnon arvokohteita. 
  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja. 

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Puro virtaa osin pellolla ja osin metsäalueen 
reunassa melko tasaisessa maastossa. Hir-
vijärven rannassa yksittäisiä rakennuksia. 
Ennen Hirvijärveen laskemista uoma alittaa 
vanhan tielinjan, joka näkyy jo 1800 -luvun 
kartalla (Senaatin kartasto 1897).  
Sijaitsee Riihimäen viheralueohjelmassa 
tunnistetulla luonnon ydinalueella (Kytäjär-
ven alue). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Kohde sijaitsee alueella, jolla on voimassa 
Riihimäen yleiskaavan 2010 mukainen alue-
varausmerkintä maa- ja metsätalousalue 
(MT) ja loma-asuntoalue (RA). Yleiskaava-
ehdotuksessa 2035 alueelle esitettiin mer-
kintää maa- ja metsätalousvaltaisesta alu-
eesta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamis-
tarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MUY), 
mutta se jätettiin kuitenkin hyväksymisen 
ulkopuolelle (KV 29.5.2017 § 65). Alueella 
on voimassa yleiskaavan 2035 merkintä yh-
dystiestä.  
Sijoittuu asemakaavoitetun alueen ulkopuo-
lelle.  

 
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 

10. Toimenpiteet Hirvijärventien pohjoispuoleiselta karjanlai-
tumelta johtuu kiintoaines- ja ravinnepitoi-
sia pintavesiä puroon, erityisesti karjan kul-
kureiteiltä. Alueella on tarve eroosiosuo-
jausrakenteille. 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Hyvä opastettu ulkoilureittiverkko helpottaa 
alueella retkeilyä ja säästää luontoa pitä-
mällä retkeilijät ohjatulla reitillä - vesi tuo 
lisäarvoa erämaamaisemaan.  
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34. Punkanjoki (4.1) 

1. Sijainti Kohde on Kokemäenjoen vesistössä nro 35, 
Puujoen alueella 35.82, Punkanjoen valuma-
alueella 35.829. 
  
Siirtolan ja Hirvenojan alueilla Ryttylän ky-
lässä, sivuten Sammalistonsuota. 

  

2. Vesistön  Kohde on joki. 
  

  luonne Haarat sijoittuvat Lopen, Janakkalan ja Riihi-
mäen alueille, ja alkupisteenä voidaan pitää 
Makkarahuhdansuota Lopen Kormulla. Joki 
laskee Ryttylässä Puujokeen. 
  

    Jokeen yhdistyy yhteensä 22 haaraa. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Punkanjoen valuma-alueeseen 
Kokemäenjoen pää- 

  
 

vesistössä (35), joka on jaettu Puujoen ve-
sistöalueesta (35.82).  
  

  
 

Kohteen valuma-alueen pinta-ala on noin 
25,8 km2. Koko Punkanjoen valuma-alueen 
pinta-ala on 42 km². (Laine 2017)  

  
 

Valuma-alue koostuu suurelta osin viljel-
lyistä pelloista, lisäksi joki kulkee 

  
 

asutuksen läpi ja sivuaa Sammalistonsuota, 
joka on ollut turvetuotannossa vuodesta 
1975. Riihimäen pohjoiset kaupunginosat 

  
 

kuuluvat valuma-alueeseen. (Laine 2017) 
      

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 13,9 km  
(lähes 100 % avouomassa) 
  
Uoman kaltevuus: lähes 0,2 % (110 - 80 m 
m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Puujoki  

Rakenteet: yhdeksän merkittävää rumpua 
(metsätie, peltotie, Punkantie, tie, Helsingin-
väylä, 3x tie, Riihiviidantie), 11 siltaa (Hel-
singintie, 2x peltotie, Majamäentie, 2x pelto-
tie, rata, polku, peltotie, Koulutie, Vanha Ky-
lätie, Ohikulkutie). 
  
Hämeen ELY-keskuksen mukaan eroosio on 
yksi näkyvimpiä ongelmia (Laine 2017). 

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu. 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Hämeen ELY-keskuksen mukaan erityisesti 
kesäaikaan vettä on joessa vähän ja virtaus 
lähes olematonta (Laine 2017).  
  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Veden laatua tarkkailtu vuodesta 1974 jat-
kuen edelleen (piste 2026 Punkanjoki 7,1 
ennen turvetuotantoaluetta; Punkanjoen pis-
teistä tämä valikoitui mukaan tulosten tuo-
reuden ja sen perusteella, että piste on Rii-
himäen alueella, muita tuloksia noin 30 v. 
takaa, Hämeen ELY). Punkanjokea ja siihen 
laskevaa Riihiviidanojaa tarkkaillaan osana 
Kekkilä Oy:n Sammalistonsuon kuormitus- 
ja vesistötarkkailua.   
  

  
 

Havaintopaikka: Punkanjoki 7,1 ETRS-
TM35FIN: 6740026-376887  

  
 

 
Maannostietokannan mukaan Punkanjoki saa 
alkunsa rahkaturpeen peittämältä Makkara-
huhdansuolta, kulkee hiekkaisen harjualueen 
läpi sekä saraturvepohjaisten peltojen halki 
sivuten turvetuotantoalue Sammaliston-
suota, ja suurimman osan matkasta joki si-
jaitsee savikolla, jolla laskee Puujokeen. 
Nämä maankäyttömuodot sekä maaperä 
heijastuvat jokiveden laatuun tehden siitä 
runsasravinteisen ja sameuden ja humuksen 
värittämän (väriluku 26-170 g/l Pt; järvive-
dessä yli 90 g/l Pt runsashumuksinen).  
 
Punkanjoen vedessä on 2019 ollut sameutta, 
jopa 43 FNU (savisten alueiden isoissa joissa 
tulva-aikaan sameus n. 100 FNU) sekä kiin-
toainetta: nämä voivat kertoa paitsi haja-
kuormituksesta pelloilta, myös rantojen 
eroosiosta. Sameus lienee ajankohtien (sula-
misvedet) perusteella enemmän savisuutta 
kuin levää. Veden värillisyydestä kertoo 
myös korkea rautapitoisuus: keväinen arvo 
lähestyy erittäin sameaksi arvioidun jokive-
den arvoja (3000-6000 ug/l).  
 
Eroosio lisää rautaa vedessä. Väriluku voisi 
olla turpeentuotannon vesien vuoksi korke-
ampikin, havaintopaikan sijainti on kuitenkin 
ennen turvetuotantoalueen vesien purku-
paikkaa Siirtolan kylässä. 
  

  
 

Runsaasti viljellyillä alueilla joki- ja ojave-
sien typpipitoisuus on luokkaa 2000-4000 
ug/l, ollen korkeimmillaan silloin, kun perus-
tuotanto eli levät eivät sitä ole kuluttamassa 
kasvuunsa; maankäyttö ja ravinnetulokset 
ovat tässä linjassa. Samoin pH osoittaa kas-
vukaudella perustuotannon nostaneen sen 
yli neutraalin, kun suomalaiset vedet luon-
nostaan ovat happamia. Korkeahko sähkön-
johtavuus eli veteen liuenneiden ionien 
määrä kertonee kuormituksesta, joka voi 
olla hajakuormitusta pelloilta ja metsätalou-
desta tai jätevesikuormaa.  
 
Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa 
vuosille 2016-2021 Punkanjoen ekologinen 
tila on luokiteltu tyydyttävälle tasolle ja ke-
miallinen tila hyväksi. (Lähde: näytteenotot 
10.5.2019, 19.8.2019 ja 30.9.2019, Ympä-
ristöhallinnon Hertta-tietokanta, SYKEn 
avoin tieto, Hämeen vesienhoidon toimenpi-
deohjelma vuosille 2016–2021)   
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7. Ekologinen tila Punkanjoen uoma sijoittuu Riihimäen kau-
pungin alueella valtaosin peltoalueille, jossa 
uomaa on ruopattu ja oikaistu melko voi-
makkaasti eikä se ole luonnontilainen. Pen-
kat ovat jyrkät ja joki virtaa syvällä uo-
massa. Uoman pientareiden kasvillisuus 
edustaa tyypillisiä, maaperän suuresta fosfo-
ripitoisuudesta hyötyviä peltoympäristöjen 
lajeja; mm. pelto-ohdake, pujo, juolavehnä, 
nokkonen, koiranputki ja nurmipuntarpää.  
 
Uoman reunoilla kasvaa myös leveälehtistä 
osmankäämiä, rohtovirmajuurta, rantakuk-
kaa ja järvikortetta. Vesialueella esiintyy 
uistinvitaa ja rantapalpakkoa. Siirtolan alu-
eella uoma sijoittuu rakennettujen alueiden 
tuntumaan ja uoman reunoilla esiintyy myös 
puutarhalajistoa mm. haitalliseksi vierasla-
jiksi luokiteltua ruttojuurta.  
 
Punkanojen alueella esiintyy myös isosor-
simoa. Kohteen alueella ei ole luonnonsuoje-
lualueita tai muita aiemmin tunnistettuja 
luonnon arvokohteita. 
  

  
 

Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja. 
  

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Sijoittuu hyvin loivapiirteiseen ja avoimeen 
viljelymaisemaan, Sammalistonsuon kupee-
seen. Uoma on Riihimäellä suoraviivainen. 
Asutusta ei ole joen välittömässä läheisyy-
dessä. Liittyy Riihiviidan kartanon ja kulttuu-
rimaiseman maakunnallisesti merkittävään 
kohdealueeseen sekä Siirtolan kylän paikalli-
sesti merkittävään kohdealueeseen. Luontai-
sen mataluuden ja runsaan vesikasvillisuu-
den takia uoma tukkeutuu haitaten myös 
joen virkistyskäyttöä ja heikentäen joen 
maisema-arvoa.  
 
Nykyisin joki on niin umpeenkasvanut, ettei 
siinä ole mahdollista meloa, soutaa tai edes 
kalastaa, ja uimapaikkakin on jäänyt pois 
käytöstä (Laine 2017).  
  

  
 

Virtasi jo 1800-luvun lopulla lähes koko Rii-
himäen kaupungin alueen osuudella Samma-
listonsuolla (joka oli tuolloin hyvin laaja) tai 
sen reunalla – vain länsireunalla oli viljely-
maisemaa (lähde Senaatin kartasto 1897). 
 
 
 
  

9. 
 
 
 
 
 
 
  

Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 
 
 
 
 
 
 
  

Yleiskaavassa 2035 joki sijoittuu kokonaan 
maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M) 
ja sivuaa kehitettävää ulkoilun ja retkeilyn 
ydinaluetta. 
   
Kokonaan asemakaavoitetun alueen ulko-
puolella. 
 
Maat eivät ole kaupungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa 
vuosille 2016–2021 on Punkanjoessa suun-
niteltu rantojen eroosionsuojausta (suunnit-
telu ja toteutus). Punkanjoen kuntoa voitai-
siin parantaa parhaiten puuttumalla ulkoisen 
kuormituksen lähteisiin.  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Punkanjoelle on laadittu kunnostussuunni-
telma Vanajavesikeskuksessa vuonna 2017, 
ja se koskee lähinnä jokiosuutta Ryttylän 
taajamassa (Laine, Elina. Punkanjoen kun-
nostussuunnitelma. Vanajavesikeskus, 
2017). Punkanjoella toimii myös kunnostus-
perkauksia suorittava Punkanjoen perkaus-
yhtiö.  
  

  Sammalistonsuon turvetuotantoalueella on 
voimassa kalataloudellinen velvoitetarkkai-
luohjelma 2015 alkaen. Ohjelmaa on tarkoi-
tus toteuttaa joka kolmas vuosi Punkanjoella 
tehtävillä koeravustuksilla ja sähkökoekalas-
tuksilla vuoteen 2021 asti. Vuonna 2015 ka-
lansaalis oli erittäin vähäinen eikä yhtään ra-
pua saatu. (Laine 2017).   
  

    

Laineen (2017) mukaan Punkanjoen suurin 
ongelma on rehevyys, umpeenkasvu ja hai-
tallisen aggressiivisesti tilaa muulta kasvilli-
suudelta vievän vieraslaji isosorsimon leviä-
minen Puujoen ja Siirtolan kylän välissä. 
Kunnostushanke isosorsimon poistamiseksi 
ja joen ruoppaamiseksi on vireillä Hämeen 
ELY-keskuksessa.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RIIHIMÄEN PIENVESISELVITYS  
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki

 

 
  



RIIHIMÄEN PIENVESISELVITYS  
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki

 

35. Punkanoja (4.3) 

1. Sijainti Kohde on Kokemäenjoen vesistössä nro 35, 
Puujoen alueella 35.82, Punkanjoen va-
luma-alueella 35.829. 
  
Punkanoja virtaa Karan ja Ryttylän kylien 
alueella. 
  

2. Vesistön luonne Joki on Punkanjoen sivuhaara. 
  
Se lähtee Kuulojanalueen rajalta ja laskee 
noin Hirvenojan kylän länsipuolella Punkan-
jokeen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Punkanjoen valuma-aluee-
seen Kokemäenjoen pää- 
vesistössä (35), joka on jaettu Puujoen ve-
sistöalueesta (35.82).   

Alue on ~42 % metsä- ja ~30 % peltovilje-
lykäytössä, noin 13 % on suota. Noin 11 % 
on asuinalue ja 4 % teollisuus- sekä liiketoi-
mintaaluetta. 
  
Kohteen valuma-alueen pinta-ala on 6,5 
km², koko Punkanojan valuma-alueen koko 
on 8,8 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 4,8 km   
(~8 % putkessa, ~92 % avouomassa)  
Uoman kaltevuus: lähes 0,4 % (99 - 80 m 
m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Punkanjoki 

  

Rakenteet: 16 merkittävää rumpua (niistä 3 
Lahdentien ja 2 radan alittavaa). 
 

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu.  

5. 
 
  

Hydrologinen 
tila 
 
  

Keskivirtaama (l/s): - 
 
Tulvaherkkyys: 
  

 
Suurimmassa osassa Punkanjokea sekä si-
vuhaaroissa on havaittu tulvimisongelmia 
(Riihimäen yleiskaava-alueen hulevesiselvi-
tys, 2013). Joen keskimääräinen kaltevuus 
on melko pieni ja uomassa on monta mer-
kittävää rumpua, joiden kapasiteetti voi ai-
heuttaa padotusta ja tulvimista. 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla ajankohtai-
sia fysikaalis-kemiallisen vedenlaadun tulok-
sia. Punkanojaa on seurattu kolmella ha-
vaintopisteellä (2024, 2025, 2030) vuosina 
1974-1996. Tässä selvityksessä käytettä-
viksi noin 25 vuotta vanhat tulokset ovat 
liian vanhoja eivätkä enää kerro ojan nyky-
tilasta. 
  

    Fortum Waste Solutions Oy:n (vuoteen 
2016 Ekokem Oy Ab, Ekokem-Palvelu Oy) 
Kuulojan kiertotalouskeskuksen alueen toi-
mintojen vesistövaikutusten velvoitetarkkai-
lua tehdään yhdellä havaintopaikalla Pun-
kanojassa ja Hatlamminsuonojassa. Vesi-
näytteiden lisäksi puroista otetaan myös se-
dimenttinäytteitä. Vuoden 2018 raportissa 
mainittiin fosforin kohonnut pitoisuus aiem-
masta (Fortum Waste Solutions Oy 2018).   
  

7. Ekologinen tila Punkanoja laskee Punkanjokeen peltoaluei-
den halki. Uomaa on voimakkaasti ruopattu 
ja suoristettu eikä se ole luonnontilassa. 
Lahdentien ympäristössä uoma mutkittelee, 
mutta sitä on ruopattu. Osittain uoma sijoit-
tuu salaojiin / hulevesiviemäriin. Uoman 
varrelle sijoittuvat Lumos-kohteet Samma-
listonsuo sekä Kaunolan savilammikot 
(lähde: Riihimäen arvokkaiden luontokohtei-
den kartoitus 2004-2005). Sammaliston-
suon kohde on luonnontilaltaan muuttunutta 
ruohoista turvekangasta.  
  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja. 

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Joen alkupää on lännessä, josta se laskee 
Lahdentien suuntaan teollisuus-/ ja varasto-
alueen ja Lahdentien välisen peltokaistaleen 
kautta tien ali sen pohjoispuoliselle pellolle. 
Joki mutkittelee etelässä Lahdentien mo-
lemmilla puolilla, jossa maisemassa näkyvät 
myös suuret voimajohtolinjat.  
  

Avoimilla alueen osilla joen läsnäolo hah-
mottuu maisemassa, vaikka vesi ei näy. 
Metsäisillä, paikoin tiheäpuustoisilla osuuk-
silla joen olemassaolo täytyy tietää, jotta 
sen havaitsee. Lahdentien ja rautatien ris-
teysalueen kohdilla sijoittuu Lumos -koh-
teen pohjoisreunaan, samoin Sammaliston-
suon koillisreunassa ulottuu Lumos -kohteen 
reunaan. 
  
Virtasi jo 1800-luvun lopulla hyvin laaja-
alaisen Sammalistonsuon reunalla, osin 
suolla – uoman itäpuoli oli tuolloin jo vilje-
lyssä (Senaatin kartasto 1897). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 joki sijoittuu pohjoi-
sessa maa- ja metsätalousvaltaiselle alu-
eelle (M) ja kehitettävälle ulkoilun ja retkei-
lyn ydinalueelle, muilta osin teollisuus- ja 
varastoalueelle (T) ja osin viheralueelle (V) 
sekä virkistysalueelle (V-1). 
  
Kulkee osittain alueella, joka on asemakaa-
voitettu teollisuusrakennusten korttelialu-
eeksi (T) ja osittain suojaviheralueella (EV). 
 
Maat eteläosan työpaikka-alueen kohdalla 
kaupungin omistuksessa, muilta osin ei. 
  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Alueelle on laadittu 2016 hulevesiselvitys 
(Punkanjoen valuma-alueen hulevesiselvi-
tys, SITO). Sen perusteella Punkanojan noin 
radan alajuoksulla sijaitsevan osuuteen on 
arvioitu tulevan merkittäviä muutoksia vir-
taamaan, kuormitukseen ja kehittämistar-
peeseen. Muutamia keskitettyjä hulevesien 
hallintarakenteita sekä rumpumitoituksen 
korjaamista (Lahdentie) on esitetty päähaa-
ralle. Koko Punkanojan esitetty viivytystila-
vuus on 14 320 m3.  
 
Teollisuus- ja varastoalueen toiminnan mah-
dollinen vaikutus veden laatuun tulee ottaa 
huomioon. 
 
Kehitettävällä ulkoilun ja retkeilyn ydinalu-
eelle sekä virkistysalueelle (V-1) veden hyö-
dyntämiseen viihtyisyyttä lisäävänä ele-
menttinä tulisi kiinnittää huomiota.      
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36. Punkanojan haara H1 

1. Sijainti Kohde on Kokemäenjoen vesistössä nro 35, 
Puujoen alueella 35.82, Punkanjoen va-
luma-alueella 35.829. 
  
Tämä haara virtaa Karan kylän alueella. 

  

2. Vesistön luonne Joki on Punkanojan sivuhaara. Se lähtee 
Suontaustan alueelta Lahden tien eteläpuo-
lella noin Reka Kaapelin tehdasalueen lä-
hellä Punkanojaan. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Punkanjoen valuma-aluee-
seen. 
  
Suurin osa valuma-alueesta on metsää  
(~95 %), noin 2 on % peltoa ja 3 % on 
asuinaluetta. 
  
Valuma-alueen pinta-ala 2,3 km².  
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,42 km  

(~4 % rumpuputkessa, ~96 % avouo-
massa) 
  
Uoman kaltevuus: lähes 1,8 % (115 - 90 m 
m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Punkanoja 

  

Rakenteet: viisi merkittävää rumpua (Tal-
teentie, metsätie, Upseerikerhontie, pen-
ger, rata, Agantie). 
  

Luonnontila-aste: 2. Muokattu.  
Lumos-kohteen osalta uoma on luonnonti-
lainen. Muilta osin linjausta on suoristettu. 

  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: 
 
Noin Agantien rummun yläjuoksulta purku-
pisteeseen Punkanojaan uomassa on ha-
vaittuja tulvimisongelmia (Riihimäen yleis-
kaava-alueen hulevesiselvitys, 2013). 
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla ajankohtai-
sia fysikaalis-kemiallisen vedenlaadun tu-
loksia. Punkanojan tästä haarasta on otettu 
näytteitä havaintopisteestä 2023 (Punka-
noja 3,8+1,2) sekä selvityksen ulkopuolelle 
jääneestä loppupään osasta pisteeltä 50666 
(Punkanoja 3,8+1,7). Tuloksia on vuosilta 
1974-1996, mutta ne ovat liian vanhoja 
käytettäviksi kuvaamaan puron nykytilaa. 
  

7. Ekologinen tila Punkanoja virtaa maakunnallisesti arvok-
kaaksi Lumos-kohteeksi arvotetun Ojalan 
purolehdon läpi (lähde: Riihimäen arvokkai-
den luontokohteiden kartoitus 2010). Li-
säksi uoman läheisyydessä sijaitsee luon-
nontilainen lähde (Kontinon pohjavesiselvi-
tys). Alue edustaa vanhaa kuusivaltaista 
lehtomaista kangasmetsää, kosteaa lehtoa 
sekä lähdelehtokorpea. Kasvillisuutta edus-
tavat mm. kevätlinnunsilmä, suokeltto, pu-
rolitukka luhtakuirisammal, lettolehväsam-
mal (NT), velholehti, kaislasara (NT), korpi-
sorsimo, korpinurmikka (NT), keuhkosam-
mal ja isonauhasammal (VU).  
 
Alueella esiintyy liito-oravaa (VU, luontodi-
rektiivi IV(a)). Arvokas lähiluontokohde ja 
opetuskohde.  
 
Uoma on Lumos-kohteen alueella pääosin 
luonnontilainen, mutta muilta osin sen 
luonnontilaa on muutettu. 
  
Luontoarvoluokitus: 2 Pienvesikohteella on 
merkittäviä luontoarvoja  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Joen alkupää on kaakossa, josta se laskee 
Lahdentien suuntaan teollisuus-/ ja varas-
toalueen välissä sijaitsevalla, suureksi 
osaksi metsäisellä viheralueella. Uoma si-
jaitsee melko syvällä maastossa ja paikoin 
tiheän puuston keskellä. Uoma alittaa ka-
dun sillalla ja radan rummulla ja siihen liit-
tyy joitakin sivuhaaroja.  
Agantien ja radan välissä uoma on osa Lu-
mos -kohdetta. 
  
Työpaikka-alueita ei ollut vielä 1800-luvun 
lopulla ja uoma sijaitsikin pääosin peltoau-
kealla - maisema on muuttunut merkittä-
västi (lähde Senaatin kartasto 1897).  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu radan 
pohjoispuolella viheralueelle (V) ja etelä-
puolella maa- ja metsätalousvaltaiselle alu-
eelle (M). Pohjoispuolella uoman molem-
milla sivuilla teollisuus- ja varastoaluetta 
(T).  
Radan pohjoispuoli sijoittuu asemakaavoi-
tetulle alueelle, suojaviheralue (EV). 
 
Radan pohjoispuolella maat ovat kaupungin 
omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet   

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Alueelle on laadittu 2016 hulevesiselvitys 
(Punkanjoen valuma-alueen hulevesiselvi-
tys, SITO). Sen perusteella Punkanojan si-
vuhaaran H1 valuma-alueelle on esitetty 
hulevesien hallintarakenteita, mutta ei suo-
raan tähän kohteeseen.        
                                                                          
Työpaikka-alueilla voi olla vaikutusta alu-
een veden laatuun ja vesitasapainoon – ja 
mahdollisella tonttien lisärakentamisella 
myös vesitasapainoon. 
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37. Juppalanlampi (4.4) 

1. Sijainti Kohde on Kokemäenjoen vesistössä nro 
35, Puujoen alueella 35.82, Punkanjoen 
valuma-alueella 35.829. 
  
Juppalanlampi sijaitsee Ryttylän kylän alu-
eella. 
  

2. Vesistön luonne Juppalanlampi on 1,2 hehtaarin kokoinen, 
saven otossa syntynyt lampi. Sen lounais-
kulman tulopuroon kertyy vedet useaa 
haaraa pitkin laajalta kaupunkialueelta 
(Kumela, Harjukylä, Ilomäki). Lammesta 
vedet laskevat Riihiviidanojaa pitkin Pun-
kanjokeen. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Punkanjoen valuma-aluee-
seen.  
Lähes 90 % valuma-alueesta on kaupunki-
maista asuinaluetta, muu alue on metsää. 

Lammen oma osavaluma-alueen pinta-ala 
on noin 2,4 ha, koko Juppalanlampeen 
kuuluvan valuma-alueen koko on noin 5,3 
km². 
  

4. Morfologinen tila Purkupaikka: Riihiviidanoja 
  
Pinta-ala: 0,012 km2  
Tilavuus: - 

  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu.  
Lampi on muodostunut savenoton seurauk-
sena, eikä se ole luonnonmukainen. 

  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
  
Tulvaherkkyys: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. Ekologinen tila Juppalan lampi on 1,2 hehtaarin kokoinen, 
saven otossa syntynyt lampi. Sen lounais-
kulman tulopuroon, kertyy vedet useaa 
haaraa pitkin laajalta kaupunkialueelta. 
Lampi ei siten ole luonnontilainen tai sen 
kaltainen vesilain 11§:n mukainen pien-
vesi. Lammella pesii uhanalaista lintulajis-
toa (mm. liejukana, VU). Rantojen kasvilli-
suutta edustavat mm. vesihierakka, järvi-
korte, keltakurjenmiekka, leveälehtinen os-
mankäämi, rohtovirmajuuri, pelto-ohdake, 
komealupiini (haitallinen vieraslaji) ja val-
kokarhunköynnös (haitallinen vieraslaji). 
 
Luontoarvoluokitus: 3. Pienvesikohteella on 
luontoarvoja.  
 

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijoittuu loivapiirteiseen maastoon ja on 
osa virkistysaluetta, joka toimii myös alu-
een viherkäytävänä. Etelästä, idästä ja län-
nestä rajautuu pientaloalueisiin.  
 
Riihiviidanoja virtaa lammen poikki.  
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde on vesialuetta 
(W), joka on osa laajempaa virkistysalu-
etta/ viherverkkoa. Juppalanlammen poh-
joissivulle on lisäksi esitetty uutta asumista 
(A).  
  
Lampi on aiemmin ollut virkistyskäytössä, 
mutta nykyisin siihen voi päästä viemärei-
den ylivuotovesiä läheiseltä pumppaa-
molta. Maisemallisena elementtinä vähäve-
tisessä kaupungissa lampi on merkitykselli-
nen. 
  
Juppalanlammen ranta-alueen asukkaiden 
aloitteesta lammelle on tehty kunnostus-
suunnitelma, jonka toteuttamisen edelly-
tyksenä on jätevesikuormitusriskin poista-
minen eli jätevesipumppaamon siirtäminen 
pois lammen läheisyydestä (Vahtera ym. 
2005).  
  
Sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle ja on 
osoitettu vesialueeksi. 
 
Maat ovat kaupungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Lammen pohjoispuolelle on yleiskaavassa 
2035 esitetty uutta asutusta. Täydennysra-
kentamisella voi olla vaikutusta alueen ve-
sitasapainoon. Samalla Juppalanlammen 
merkitys osana virkistysaluetta todennä-
köisesti kasvaa. Lampea voisi kehittää vir-
kistysalueen kohokohtana. 
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38. Riihiviidanoja (4.4) 

1. Sijainti Kohde on Kokemäenjoen vesistössä nro 35, 
Puujoen alueella 35.82, Punkanjoen va-
luma-alueella 35.829. 
  
Riihiviidanoja sijatsee Ryttylän kylän alu-
eella. 
  

2. Vesistön luonne Oja saa alkunsa Kumelan Hyttitien reunalta 
ja laskee Siirtolassa Punkanjokeen. Noin 
puolet pituudestaan virtaa asuinalueen läpi. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Punkanjoen valuma-aluee-
seen.   
Suurin osa valuma-alueesta on maatalous- 
(~41 %) ja asuinkäytössä (~37 %), noin 22 
% on metsää. Sammalistonsuon turvetuo-
tantoalueen 128 ha pinta-alalta kuivatusve-
det johdetaan ympäristöluvan mukaisesti 
käsiteltyinä Riihiviidanojaan; kuivatus on 
aloitettu vuonna 1975 (Kekkilä 2018).  
Kohteen valuma-alueen pinta-ala 4,9 km² 
(koko Riihiviidanojan valuma-alue: 9,1 
km²).  
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 5,3 km  

(yli 90 % avouomassa, ~10 % putkessa)   
Uoman kaltevuus: 0,4 % (101 - 81 m 
m.p.y.)  
Purkupaikka: Punkanjoki 

Rakenteet: 20 merkittävää rumpua (2 x 
Vehmaksen leikkipuisto, Oivantie/Vehmak-
sentie, viheralue, Kirjauksentie, Pyytie, Kon-
tiontie, Uramontien sivutie, Uramontie, Ura-
mon koulualue, 2x nimetön tie, Raviradan 
urheilukenttä, Oravankatu, polku, Risteys-
katu, Metsäpirtintie, Lahdentie, peltotie, 
Noskuantie), yksi silta ja pohjapato (Juppa-
lanlammen alajuoksulla, yksi lampi (Juppa-
lanlampi). 
  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu.   

5. 
 
 
  

Hydrologinen 
tila 
 
  

Keskivirtaama (l/s): -  
 
Tulvaherkkyys: 
Suuressa osassa Riihiviidanojaa sekä sen si-
vuhaaroissa H2 ja H3 on havaittu tulvimis-
ongelmia (Riihimäen yleiskaava-alueen hu-
levesiselvitys, 2013). Ojan keskimääräinen 
kaltevuus on melko pieni ja uomassa on 

useita merkittäviä rumpuja, joiden kapasi-
teetti voi aiheuttaa padotusta ja tulvimista. 
Uoman valuma-alueesta merkittävä osuus 
sijoituu taajamaan, jonka läpäisemätön 
pinta-ala vaikuttaa alueelta muodostuvaan 
hulevesimäärään. 
 
Juppalanlammen ja Pohjoisen Rautatienka-
dun välillä, Riihiviidanojan ja Punkanojan 
vedenjakajan ympärillä on havaittu tulvi-
misalue. 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaalis-
kemiallisen vedenlaadun tuloksia. Samma-
listonsuon turvetuotantoalueen vesientark-
kailusta ja kalastonseurannasta tietoja on 
toimitettu Riihimäen kaupungin ympäristön-
suojeluun (Kekkilä 2018), mutta niitä ei ol-
lut nyt käytettävissä. 
  

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ekologinen tila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Riihiviidanoja laskee Punkanjokeen peltoalu-
eiden halki, missä uomaa on voimakkaasti 
ruopattu ja suoristettu eikä se ole luonnon-
tilassa. Uoma sivuaa Sammalistonsuon tur-
vetuotantoaluetta.  
 
Uoman pientareiden kasvillisuus edustaa 
tyypillisiä, maaperän suuresta fosforipitoi-
suudesta hyötyviä peltoympäristöjen lajeja; 
mm. pelto-ohdake, pujo, juolavehnä, nok-
konen, koiranputki ja nurmipuntarpää. Li-
säksi alueella kasvaa mm. ruokohelpeä, ve-
sihierakkaa, komealupiinia (haitallinen vie-
raslaji), seittitakiaista ja korpikastikkaa.  
Paikoin uoman reunat ovat pensoittuneet 
(kiiltolehtipaju, raita, harmaaleppä). Uoman 
varrelle on rakennettu kalasääsken (NT, lin-
tudirektiivin liite I) tekopesä. Uoma sivuaa 
Lumos-kohdetta Siirtolan lammikko, jolla on 
lähinnä opetuskäyttöarvoa (lähde: Riihi-
mäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus 
2004-2005). 
  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja. 
  

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maisema- ja 
virkistysarvot 

Sijoittuu lännessä havupuuvaltaiselle met-
säalueelle ja idässä avoimelle pellolle, osit-
tain ajotien reunassa. Uoma ja on pelto-
osuudella suoraviivainen ja ojamainen, met-
sässä mutkittelee. 
 
Sijoittui 1800-luvun lopulla suureksi osaksi 
laaja-alaisen Sammalistonsuon alueelle. 
(lähde Senaatin kartasto 1897) 
 

 Vesi tuo lisäarvoa asuin- ja virkistysalueelle, 
ja mahdollistaa alueen vetovoimaisuuden 
kehittämisen. 

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu kt 54 
eteläpuolella asuinalueelle (A) ja virkistys-
alueelle (V) sekä uudelle virkistys- ja viher-
alueelle. Pohjoispuolella kohde sijoittuu 
maa-ainesten ottoalueelle, jonka on tarkoi-
tus muuttua pitkällä aikavälillä virkistysalu-
eeksi (EO/V), kehitettävälle ulkoilun ja ret-
keilyn ydinalueelle sekä maa- ja metsäta-
lousvaltaiselle alueelle (M). 
  
Kohteen eteläosa sijoittuu asemakaavoite-
tulle alueelle.  Kohde sijaitsee pääosin ase-
makaavan mukaisilla puisto- (P) ja lähivir-
kistysalueilla (VL). 
 
Kohteen eteläosassa, asemakaavoitetut 
maa-alueet ovat pääosin kaupungin omis-
tuksessa.  

10. Toimenpiteet 
 

11. 
 
  

Muuta huomioi-
tavaa 

Alueelle on laadittu 2016 hulevesiselvitys 
(Punkanjoen valuma-alueen hulevesiselvi-
tys, SITO). Sen perusteella Kiviojan alajuok-
sulla sijaitsevan Riihiviidanojan osuuteen on 
arvioitu vähäinen tuleva muutos virtaa-
maan, kuormitukseen sekä kehittämistar-
peen. Muutamia keskitettyjä hulevesien hal-
lintarakenteita sekä rumpumitoituksen kor-
jaamista (Uramon koulun alueella) on esi-
tetty Riihiviidanojaan ja sen sivuhaaroihin. 
Koko Riihiviidanojan esitetty viivytystilavuus 
on 14 500m3.     
                                                                                     
Uoman lähiympäristöön on yleiskaavassa 
2035 esitetty etelässä uutta asutusta sekä 
työpaikkoja. Täydennysrakentamisella voi 
olla vaikutusta alueen vesitasapainoon, 
minkä vuoksi alueella on syytä varautua hu-
levesienhallintatoimenpiteisiin.                                                          
Turvetuotantoalueen käyttötarkoituksen 
muutos vaikuttaa alueelta ojaan saapuvan 
veden laatuun. 
 
Riihiviidanojaa tulisi kehittää näkyvänä 
osana tulevaa, laajempaa virkistysaluetta 
sekä eläimistön, kasvillisuuden että virkis-
tyskäytön näkökulmista.  
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39. Riihiviidanoja haara H1 (4.4) 

1. Sijainti Kohde on Kokemäenjoen vesistössä nro 
35, Puujoen alueella 35.82, Punkanjoen 
valuma-alueella 35.829. 
  
Tämä haara virtaa pääasiassa Ryttylän ky-
län alueella. 
  

2. Vesistön luonne Oja on Riihiviidanojan sivuhaara. Se saa 
alkunsa Suojalasta, V.O. Mäkisenkadun 
pohjoisosan tuntumasta ja laskee ravira-
dan ja oravankadun välissä Riihivii-
danojaan. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Punkanjoen valuma-aluee-
seen.   
Suurin osa valuma-alueesta on asuinalu-
käytössä (~68 %) ja työpaikka-alueena 
(~2 %), noin 30 % on peltoa ja metsää. 
Valuma-alueen pinta-ala 0,67 km².  
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1 km  

(~5 % rumpuputkessa, ~95 % avouo-
massa)  
Uoman kaltevuus: lähes 1 % (96 - 86 m 
m.p.y.)  
Purkupaikka: Riihiviidanoja 

  

Rakenteet: neljä merkittävää rumpua 
(Uramontie, pp. tie, hv-allas, Risteyskatu), 
1 lampi/hulevesikosteikko/pato tms. 
  

Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu.   

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 
 

Tulvaherkkyys: 
 
Ojan keskimääräinen kaltevuus on melko 
pieni ja uomassa on useita merkittäviä 
rumpuja, joiden kapasiteetti voi aiheuttaa 
padotusta ja tulvimista. Uoman valuma-
alueesta merkittävä osuus sijoittuu taaja-
maan, jonka läpäisemätön pinta-ala vai-
kuttaa alueelta muodostuvaan hulevesi-
määrään. 
 
Riihiviidanojan ympärillä on havaittu tulvi-
misalue. 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaalis-
kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 

7. Ekologinen tila Uoma sijoittuu kaupunkialueelle. Uomaa 
on voimakkaasti kaivettu ja suoristettu 
eikä se ole luonnontilainen. Uoman reu-
noilla on vain vähän kasvillisuutta. Vesi 
virtaa paikoin syvällä uomassa. Virtaus oli 
inventointihetkellä (loppukesä) vähäistä. 
Kasvillisuutta edustavat hietakastikka, pel-
tosaunio, lutukka, pelto-ohdake, maito-
horsma, rönsyleinikki ja säderusokki.  
 
Uoma sivuaa Lumos-kohteena rajattua 
metsäkuviota, joka on rehevä niittymäinen 
haavikko (Lähde: Riihimäen arvokkaiden 
luontokohteiden kartoitus 2004-2005). 
  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja. 

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Sijoittuu pientaloalueiden väliselle virkis-
tyskaistaleelle loivapiirteiseen maastoon. 
Uoma sijoittuu melko kapealle viherkaista-
leelle ja on pääosin suoraviivainen. Ojaan 
liittyy lampi. 
  
Alittaa katuja rummulla. 
  
Sijoittui 1800-luvun lopulla kutakuinkin 
kokonaan tuolloin hyvin laaja-alaisen Sam-
malistonsuon alueelle (lähde Senaatin kar-
tasto 1897). 
  
Antaa mahdollisuuden vesielementin kehit-
tämiseen alueelle vetovoimaisuutta lisää-
väksi aiheeksi ja mahdollistaa hulevesien 
viivytyksen. 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu alu-
eille, jotka on osoitettu asuinalueeksi (A), 
uudeksi asuinalueeksi (A) ja virkistysalu-
eeksi (V). 
  
Sijoittuu lähes kokonaan asemakaavoite-
tulle alueelle, lähivirkistysalue (VL). 
Maat ovat kaupungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet    

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Alueelle on laadittu 2016 hulevesiselvitys 
(Punkanjoen valuma-alueen hulevesiselvi-
tys, SITO). Sen perusteella myös Riihivii-
danojan sivuhaaraan H1 on esitetty keski-
tetty hulevesien hallintarakenne. Arvioitu 
esitetty viivytystilavuus on 500 m3.    
 
Yleiskaavassa 2035 esitetyllä täydennysra-
kentamisella voi olla jonkin verran vaiku-
tusta alueen vesitasapainoon. 
 
Ojaa tulisi kehittää näkyvänä osana virkis-
tysaluetta sekä eläimistön ja kasvillisuu-
den (ekologinen käytävä) että virkistys-
käytön näkökulmista. 
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40. Riihiviidanoja haara H2 (4.4) 

1. Sijainti Kohde on Kokemäenjoen vesistössä nro 
35, Puujoen alueella 35.82, Punkanjoen 
valuma-alueella 35.829.  
Tämä haara virtaa pääasiassa Ryttylän ky-
län alueella. 
  

2. Vesistön luonne Oja on Riihiviidanojan sivuhaara. Se saa 
alkunsa Pallopuiston luoteiskulmassa si-
jaitsevan rummun alajuoksulta ja laskee 
raviradan länsireunalla Riihiviidanojaan 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Punkanjoen valuma-aluee-
seen.   
Suurin osa valuma-alueesta on asuinra-
kentamista sekä palveluja (~85 %), noin 
15 % on metsää.  
Valuma-alueen pinta-ala 2,1 km².  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,24 km  
(~10 % rumpuputkessa / ~90 % avouo-
massa)  
Uoman kaltevuus: lähes 0,6 % (93 - 86 m 
m.p.y.)  
Purkupaikka: Riihiviidanoja 
  
Rakenteet: kuusi merkittävää rumpua (Si-
pusaarentie, Kontiontie, Perjalantien jat-
kotie, Peuranpolku, 2x Raviradan urheilu-
kenttä). 
  
Luonnontila-aste: Voimakkaasti muokattu  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: 
 
Koko Riihiviidanojan haarassa H2 ja sen 
yläjuoksulla sijaitsevan uoman osassa on 
havaittu tulvimisongelmia (Riihimäen 
yleiskaava-alueen hulevesiselvitys, 2013). 
Ojan keskimääräinen kaltevuus on melko 
pieni ja uomassa on monta merkittävää 
rumpua, joiden kapasiteetti voi aiheuttaa 
padotusta ja tulvimista. Uoman valuma-
alueesta merkittävä osuus on taajamaa, 
jonka läpäisemättömän pinnan ala vaikut-
taa alueelta muodostuvaan hulevesimää-
rään. 
 
Kirjauksentien länsipuolella sekä tu-
louoman eteläpuolella on havaittu tulvi-
misalue (Riihimäen yleiskaava-alueen hu-
levesiselvitys, 2013).  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaalis-
kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 

7. Ekologinen tila Latvaosiltaan hyvin vaatimaton uoma on 
kasvipeitteinen. Kasvillisuutta edustavat 
mm. kyläkellukka, ranta-alpi ja nokkonen. 
Uomaa on ruopattu, eikä se ole luonnonti-
lainen. Kohde sivuaa pientä Lumos-koh-
detta, joka on sekapuustoinen metsä-
kohde (Lähde: Riihimäen arvokkaiden 
luontokohteiden kartoitus 2004-2005).  
 
Kohteen luontoarvot ovat heikentyneet ja 
merkitys lähinnä maisemallinen. 
  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä luontoarvoja. 

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijoittuu pientaloalueiden väliseen kape-
aan virkistysalueeseen loivapiirteiseen 
maastoon. Uoma on pääosin suoraviivai-
nen ja ojamainen.  
  
Alittaa katuja ja reittejä rummulla. 
Sijoittui 1800-luvun lopulla kutakuinkin 
kokonaan tuolloin hyvin laaja-alaisen 
Sammalistonsuon alueelle (lähde Senaatin 
kartasto 1897). 
  
Antaa mahdollisuuden vesielementin ke-
hittämiseen alueelle vetovoimaisuutta li-
sääväksi aiheeksi ja mahdollistaa huleve-
sien viivytyksen. 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu ete-
lässä asuinalueelle (A) ja pohjoisessa vir-
kistysalueelle (V). 
   
Alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi 
(VL). 
 
Maat ovat kaupungin omistuksessa. 
  

10. Toimenpiteet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Ojaa tulisi kehittää näkyvänä osana virkis-
tysaluetta sekä eläimistön ja kasvillisuu-
den (ekologinen käytävä) että virkistys-
käytön näkökulmista. 
 
Alueelle on laadittu 2016 hulevesiselvitys 
(Punkanjoen valuma-alueen hulevesiselvi-
tys, SITO). Sen perusteella myös Riihivii-
danojan sivuhaaralle H2 on esitetty keski-
tetty hulevesien hallintarakenne sekä 
rumpumitoituksen korjaamista (Sipusaa-
rentien rumpu). Arvioitu esitetty viivytys-
tilavuus on 3 420 m3. 
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41. Riihiviidanoja haara H3 (4.4) 

1. Sijainti Kohde on Kokemäenjoen vesistössä nro 
35, Puujoen alueella 35.82, Punkanjoen 
valuma-alueella 35.829. 
  
Tämä haara virtaa pääasiassa Ryttylän 
kylän alueella. 
  

2. Vesistön luonne Oja on Riihiviidanojan sivuhaara. Se saa 
alkunsa Lemmenmäentien rummun ala-
juoksulta ja laskee Otsolan ojapuistossa 
Riihiviidanojaan. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Punkanjoen valuma-aluee-
seen.  
  
Suurin osa valuma-alueesta on asuin- 
(~65 %) sekä palvelu- ja liiketoimintakäy-
tössä (~25 %), noin 10 % on metsää.  
Valuma-alueen pinta-ala 0,84 km². 
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 0,75 km  
(~20 % rumpuputkessa / ~80 % avouo-
massa) 
  
Uoman kaltevuus: lähes 1 % (100 - 92 m 
m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Riihiviidanoja 
  
Rakenteet: viisi merkittävää rumpua (Pe-
lastusasema/Sairaala, 2x hv-allas, Konti-
ontie, Kirjauksentie), hulevesipai-
nanne/kosteikko Kontiontie yläjuoksulla. 
  
Luonnontila-aste: 3. Voimakkaasti muo-
kattu. 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): 

  
Tulvaherkkyys: 
Kirjauksentien itäpuolella sijaitsevassa uo-
man osassa on havaittu tulvimisongelmia 
(Riihimäen yleiskaava-alueen hulevesisel-
vitys, 2013). Riihiviidanojan päähaaran 
hulevesikuormitus voi aiheuttaa myös si-
vuhaaran padotusta ja tulvimista. Uoman 
valuma-alueesta merkittävä osuus on taa-
jama, jonka läpäisemättömän pinnan ala 
vaikuttaa alueelta muodostettuun huleve-
simäärään. 
  

6. Fysikaalis-kemi-
allinen veden-
laatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaa-
lis-kemiallisen vedenlaadun tuloksia.  

7. Ekologinen tila Leveähkössä ja syvässä, savipohjaisessa 
uomassa virtasi inventointihetkellä (loppu-
kesä) vain vähän vettä. Uomaa on voi-
makkaasti kaivettu eikä se ole luonnonti-
lainen. Uoman penkereet ovat kasvipeit-
teiset; mm. karvahorsma, korpikastikka, 
mesiangervo ja ranta-alpi. Kohteelle ei si-
joitu luonnonsuojelualueita eikä muita 
aiemmin tunnistettuja luonnon arvokoh-
teita. 
  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella 
ei ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja.  

8. Maisema- ja vir-
kistysarvot 

Sijoittuu pientaloalueiden väliseen kape-
aan virkistysalueeseen loivapiirteiseen 
maastoon, jossa se virtaa myös sairaalan 
tontin poikki. Uoma on melko suoraviivai-
nen ja ojamainen. Sillä on kaksi alkuhaa-
raa.  
  
Alittaa katuja ja reittejä rummulla. 
Sijoittui 1800-luvun lopulla kutakuinkin 
kokonaan tuolloin hyvin laaja-alaisen 
Sammalistonsuon alueelle (lähde Senaatin 
kartasto 1897). 
  
Antaa mahdollisuuden vesielementin ke-
hittämiseen alueelle vetovoimaisuutta li-
sääväksi aiheeksi ja mahdollistaa huleve-
sien viivytyksen. 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu julkis-
ten palvelujen ja hallinnon alueelle (PY) ja 
asuinalueelle (A). 
  
Sijoittuu kokonaan asemakaavoitetulle 
alueelle, sosiaalitointa ja terveydenhuol-
toa palvelevien rakennusten korttelialue 
(YS) ja puistoalue (P).  
 
Maat ovat osittain kaupungin omistuk-
sessa.  

10. Toimenpiteet   
 
 
 
 
 
 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Alueelle on laadittu 2016 hulevesiselvitys 
(Punkanjoen valuma-alueen hulevesiselvi-
tys, SITO). Sivuhaaralle H3 ei ole esitetty 
hulevesien hallintarakenteita eikä rumpu-
mitoituksen korjaustarvetta. Kirjauksen 
paloasema-alueelle on laadittu erillinen 
hulevesiselvitys (WSP Finland Oy, 2010).  
Ojaa tulisi kehittää näkyvänä osana virkis-
tysaluetta sekä eläimistön ja kasvillisuu-
den (ekologinen käytävä) että virkistys-
käytön näkökulmista. 
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42. Kivioja (4.4) 

1. Sijainti Kohde on Kokemäenjoen vesistössä nro 
35, Puujoen alueella 35.82, Punkanjoen 
valuma-alueella 35.829. 
  
Kivioja lähtee Herajoen kylän puolelta, 
koukkaa vähän matkaa Lopen kunnan 
puolella ja palaa Riihimäelle Ryttylän kylän 
alueelle yhtyäkseen Riihiviidanojaan. 
  

2. Vesistön luonne Oja, joka on Riihiviidanojan sekä Punkan-
joen sivuhaara. 
  
Oja saa alkunsa noin 150 m Riihimäenpor-
tin pohjoisreunasta. Riihimäenportin sade-
vesiviemäriverkosto purkaa suoraan ojaan. 
  

3. Valuma-alue Kohde kuuluu Punkanjoen valuma-aluee-
seen.  
  
Suurin osa valuma-alueesta on metsää 
(~70 %), noin 20 % on peltoaluetta ja 5 
% liiketoimintakäytössä. 
  
Valuma-alueen pinta-ala on 0,73 km².  
  

4. Morfologinen 
tila 

Uoman pituus 1,8 km  

(lähes 100 % avouomassa) 
  
Uoman kaltevuus: lähes 0,9 % (100 - 84 
m m.p.y.) 
  
Purkupaikka: Riihiviidanoja 

  

Rakenteet: kolme merkittävää rumpua (2x 
polku, Riihiviidantie). 
  

Luonnontila-aste: 2. Muokattu. 
  
Uomaa on suoristettu ja kaivettu myös lä-
hiaikoina, mutta kivikkoinen uoma on silti 
säilyttänyt osan ominaispiirteistään. 
  

5. Hydrologinen 
tila 

Keskivirtaama (l/s): - 

  
Tulvaherkkyys: - 
  

6. Fysikaalis-ke-
miallinen ve-
denlaatu 

Tästä kohteesta ei ole saatavilla fysikaalis-
kemiallisen vedenlaadun tuloksia. 

7. Ekologinen tila Kiviojan uomaa on ruopattu viime vuosien 
aikana eikä se ole luonnontilassa. Uoma on 
kivikkoinen ja sen pohja on soraa ja hiek-
kaa sekä paikoin savea. Uomassa virtaava 
vesi on kirkasta.  
 
Penkereiden kasvillisuutta edustavat mm. 
leskenlehti, jättipalsami (haitallinen vieras-
laji (EU)), pelto-ohdake, maitohorsma, ki-
vikkoalvejuuri, hiirenporras, pujo, rönsylei-
nikki, voikukka, komealupiini (haitallinen 
vieraslaji), mesiangervo, alsikeapila ja 
nokkonen. Kohteen alueelle ei sijoitu luon-
nonsuojelualueita tai muita aiemmin tun-
nistettuja luonnon arvokohteita. 
  
Luontoarvoluokitus: 4. Pienvesikohteella ei 
ole erityisiä tunnettuja luontoarvoja.  

8. Maisema- ja 
virkistysarvot 

Sijoittuu lännessä havupuuvaltaiselle met-
säalueelle ja idässä avoimelle pellolle, osit-
tain ajotien reunassa. Uoma ja on pelto-
osuudella suoraviivainen ja ojamainen, 
metsässä mutkittelee.  
  
Alittaa tien rummulla. 
  
Sijoittui 1800-luvun lopulla suureksi osaksi 
tuolloin hyvin laaja-alaisen Sammaliston-
suon alueelle (lähde Senaatin kartasto 
1897). 
  

9. Maankäytön ti-
lanne ja tarpeet 

Yleiskaavassa 2035 kohde sijoittuu län-
nessä työpaikka-alueelle (TP) ja idässä 
maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle 
(M).  
  
Sijoittuu kokonaan asemakaavoitetun alu-
een ulkopuolelle. 
 
Maat ovat osittain kaupungin omistuk-
sessa. 
  

10. Toimenpiteet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11. Muuta huomioi-
tavaa 

Alueelle on laadittu 2016 hulevesiselvitys 
(Punkanjoen valuma-alueen hulevesiselvi-
tys, SITO). Sen perusteella Kiviojaan on 
arvioitu kohdistuvan suuria, virtaamaan, 
kuormitukseen ja kehittämistarpeen liitty-
viä muutostarpeita. Keskitetty hulevesien 
hallintarakenne on esitetty kohteen keski-
vaiheille. Arvioitu viivytystilavuus on 1820 
m3. Kiviojaan on lisäksi ehdotettu koko-
naisvaltainen kehittäminen. Riihimäen-
portti I, III-V -alueille on laadittu huleve-
siselvityksiä (A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 
2011). 
 
Työpaikka-alueen rakentamisella on to-
dennäköisesti vaikutusta Kiviojan vesitasa-
painoon. Myös mahdollinen laadullinen vai-
kutus tulee ottaa huomioon. 
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