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1 TAUSTAA 

 

Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma on laadittu 

osana laajaa PISA 2013 -hanketta. PISA 2013 eli Pien-Saimaan kuormituksen vähentämishanke on 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hallinnoima kolmivuotinen ympäristön ja maaseudun tilaa 

parantava kehittämishanke. PISA 2013 -hankkeen tavoitteena on Pien-Saimaan ulkoisen kuormituk-

sen vähentäminen, vesistön ja veden laadun kehityssuunnan muuttaminen, vesistön virkistysarvon 

parantaminen ja vesihuollon turvaaminen. Hankkeen tavoitteena on myös, että hankkeen aikaiset 

toiminnot jäävät pysyviksi käytännöiksi hankkeen päätyttyä. Hankkeen rahoittajia ovat EU:n maaseu-

turahasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenrannan kaupunki ja Raija ja Ossi Tuuliaisen sää-

tiö. 

 

Hankkeessa keskitytään maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen vesistökuormituksen vähentämi-

seen Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueella. Hankkeen keskeisiä toimintatapoja ovat tiedotus, kou-

lutus ja neuvonta. Lisäksi hankkeessa tehdään erilaisia vesiensuojelusuunnitelmia ja -oppaita. Hanke 

toteutetaan yhteistyössä valuma-alueen asukkaiden, maanomistajien ja sidosryhmien kanssa.  

 

Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelman tavoitteena on esittää tarkoituksenmukaisia vesien-

suojeluratkaisuja Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueen ojiin sekä selvittää valuma-alueen metsäta-

louden vesiensuojelun nykytila. Ehdotettujen vesiensuojeluratkaisujen tarkoituksena on metsätalou-

den aiheuttaman ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentäminen. Kuormituksen vähentämisellä 

pyritään Pien-Saimaan veden laadun parantamiseen.  
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2 LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VALUMA-ALUE 

Läntinen Pien-Saimaa on Saimaan matala, rikkonainen ja osin eriytynyt vesialue, jossa veden vaihtu-

vuus on hidasta. Läntinen Pien-Saimaa sijaitsee Lappeenrannan kaupungin sekä Lemin, Savitaipaleen 

ja Taipalsaaren kuntien alueella. Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueen pinta-ala on 260 km
2
. Pien-

Saimaan keskisyvyys on 4,5 metriä ja virtaama on keskimäärin 4 m
3
/s. 

 

Luonnontilaisena Pien-Saimaa on ollut karu ja kirkasvetinen vesistö. Pien-Saimaan tila on heikenty-

nyt selvästi viime vuosikymmeninä. Pien-Saimaan merkittävin ongelma on vesistön rehevöityminen. 

Rehevöitymisen näkyviä oireita ovat leväkukinnat, veden samentuminen, veden näkösyvyyden ale-

neminen, alusveden happivaje ja verkkojen limottuminen. 

 

Läntinen Pien-Saimaa on hajakuormitteinen vesistö. Vesistön merkittävimmät kuormittajat ovat maa- 

ja metsätalous sekä haja-asutus. Lisäksi vesistön kuormitusta aiheuttavat taajamien hulevedet, turve-

tuotanto, laskeuma ja ajoittain myös sisäinen kuormitus. 

 

Pien-Saimaan tilan heikentymisen pysäyttämiseksi ja vesistön tilan parantamiseksi on käynnissä    

Pien-Saimaan kunnostus. Kunnostusta toteutetaan usealla taholla ja monien eri toimijoiden toteutta-

mana.  
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3 METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUN PERUSTEITA 

3.1 METSÄTALOUDEN VESISTÖKUORMITUS 

Metsätalouden vesistökuormitus on hajakuormitusta. Metsätalouden kuormitus kohdistuu usein lat-

vavesiin, joihin kohdistuu yleensä vähän muuta kuormitusta. Metsätalouden kuormitus on usein pit-

käaikaista. Kuormituksen suuruuteen vaikuttavat mm. toteutettu metsänhoidon toimenpide, etäisyys 

vesistöön, maaperä, alueen pinnanmuodot sekä virtaamaan vaikuttajat tekijät, kuten esimerkiksi sa-

demäärä. 

 

Arvioiden mukaan metsätalouden keskimääräinen osuus Suomen vesistöjen kokonaisfosforikuormi-

tuksesta on noin 5 % ja kokonaistyppikuormituksesta noin 8 %. Metsätalouden osuus Pien-Saimaan 

kuormituksesta on fosforin osalta 11 % ja typen osalta 7 %. 

 

Metsätaloustoimenpiteistä kuormitusta aiheuttaa eniten kunnostusojitus. Kunnostusojituksessa pera-

tusta uomasta irtoaa kiintoainetta, joka kulkeutuu valumaveden mukana alapuoliseen vesistöön. Kun-

nostusojitusalueilta lähtöisin olevat fosfori ja typpi kulkeutuvat valumavesien mukana vesistöön 

yleensä kiintoaineeseen sitoutuneena mutta myös liuenneina ravinteina. 

 

Vesistökuormitusta aiheuttaa myös sellainen maanmuokkaus, jonka tarkoituksena on johtaa vettä 

pois muokkausalueelta. Yleisin tällainen muokkaustapa on ojitusmätästys. Myös äestys voi aiheuttaa 

vesistökuormitusta, jos äestys tehdään rinteen laskusuunnassa eli suoraan kohti vesistöä. Lisäksi lä-

hinnä ravinnekuormituksen lähteitä voivat olla ojiin jääneistä hakkuutähteistä liikkeelle lähtevät ra-

vinteet ja metsänlannoitus. 

 

 

3.2 METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUN TAVOITTEET 

Metsäsertifiointistandardien mukaan vesiensuojelu tulee huomioida metsätaloudessa ja vesiensuoje-

lutoimenpiteitä täytyy toteuttaa. Kansallisen metsäohjelman 2015 ja valtioneuvoston periaatepäätök-

sen tavoitteena on hyvän vesiensuojelun toteuttaminen metsätaloudessa. EU:n vesipolitiikan puitedi-

rektiivin tavoitteena on vesien hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä. Metsä-

talouden kehittämiskeskus Tapio on laatinut yleiset metsätalouden vesiensuojelusuositukset ja lisäksi 

useilla metsäyhtiöillä on omat suositukset omilla maillaan.  
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Vesiensuojelun avulla pyritään vähentämään kiintoainekuormitusta ja sen aiheuttamaa rehevöittävää 

ravinnekuormitusta. Vesiensuojelun tavoitteena on eroosion synnyn estäminen sekä jo syntyneen 

eroosion vähentäminen. Valuma-alueiden veden laatua ja veden tilaa voidaan parantaa ja samalla vä-

hentää kuormitusta erilaisilla vesiensuojeluratkaisuille ja vesiensuojelurakenteilla. Oikein valittujen 

ja mitoitettujen vesiensuojelurakenteiden avulla voidaan parhaimmillaan estää uomaeroosion synty 

tai ainakin pysäyttää irronnutta kiintoainesta. 

 

Vesiensuojelutoimenpiteiden lähtökohtana on se, että tiedostetaan vesistökuormitusta aiheuttavat te-

kijät ja niiden määrä sekä veden kulku maastossa ja vesistössä. Vesiensuojelun kannalta riskikohtei-

den tunnistamisen avulla ja tätä seuraavilla oikein tehdyillä vesiensuojeluratkaisuilla voidaan vähen-

tää merkittävästi kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoumaa. Vesiensuojelussa on tavoitteena käyttää jo-

kaisen kohteen ominaispiirteisiin parhaiten sopivia, oikein mitoitettuja ja taloudellisesti tehokkaimpia 

vesiensuojelumenetelmiä.  

 

Metsätalouden vesiensuojelua valvotaan nykyisellä vesilailla. Vesilain mukaan kunnostusojitushank-

keesta tai muusta ojan perkauksesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin vähäisestä oji-

tuksesta valtion valvontaviranomaiselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Li-

säksi metsätalouden vesiensuojelua valvotaan esimerkiksi kestävän metsätalouden rahoituslain tuella 

rahoitettavissa kunnostusojitushankkeissa. Kunnostusojitushankkeissa pitää tehdä kattava vesiensuo-

jelusuunnitelma, jonka tuen myöntävä viranomainen tarkastaa. 

 

 

3.3 METSÄLUONNON ARVOKKAAT ELINYMPÄRISTÖT 

Metsissä on metsä- ja luonnonsuojelulailla suojeltuja kohteita sekä muita arvokkaita elinympäristöjä, 

joiden suojelulla turvataan luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Arvokkaat elinympäristöt ovat 

luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Arvokkaat elinympäristöt pitää rajata metsänhoitotoi-

menpiteillä käsiteltävän alueen ulkopuolelle. Arvokkaan elinympäristön ympärille jätetään käsittele-

mätön suojavyöhyke, jotta elinympäristön ominaispiirteet eivät muuttuisi elinympäristöä ympäröivän 

alueen metsänkäsittelyn seurauksena. Arvokkaiden elinympäristöjen suojavyöhykkeelle aikoinaan 

kaivettuja ojia ei kunnosteta kunnostusojituksen yhteydessä. Tarvittaessa vanhat kuivatusojat voidaan 

tukkia. Myöskään maanmuokkausta ei uloteta arvokkaille elinympäristöille. Metsälain erityisen tär-

keiden elinympäristöjen suojeluun voi hakea tukea Suomen metsäkeskuksen julkisilta palveluilta. 
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Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: 

- lähteiden, purojen sekä pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien 

välittömät lähiympäristöt 

- ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot 

- rehevät lehtolaikut 

- pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 

- rotkot ja kurut 

- jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 

- karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähä-

puustoiset suot ja rantaluhdat.  

 

Mahdollisesti Pien-Saimaan alueelta löytyviä luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä ovat 

mm. tervaleppäkorvet, luonnontilaiset hiekkarannat ja lehdesniityt. 

 

 

3.4 POHJAVEDET 

Pohjavesien osalta vesiensuojelun tavoitteena on, että veden laatu ei heikkene eikä määrä vähene. 

Pohjavesialueilla voimakas maanmuokkaus ja kunnostusojitus voivat aiheuttaa pohjaveden purkau-

tumisriskin. Pohjavesialueilla ei suositella käytettäväksi ojitusmätästystä maanmuokkausmenetelmä-

nä. Pohjavesialueet I ja II suositellaan jätettäväksi pääsääntöisesti kunnostusojitustoimenpiteiden ul-

kopuolelle, eikä ojia pidä perata alkuperäistä kuivatussyvyyttä syvemmälle. Pohjavesialueella perat-

tavien ojien vesiensuojelukeinojen pitäisi olla sellaisia, että maata ei jouduta kaivamaan ojien per-

kaussyvyyttä syvemmälle. Vesiensuojelukeinoina suositellaan käytettäväksi pintavalutusta, kaivukat-

koja tai erilaisia patoja. Pohjavesialueilla ei tehdä typpi- ja fosforilannoituksia.  
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4 METSÄNHOITOTOIMENPITEIDEN AIKAINEN VESIENSUOJELU 

4.1 HAKKUUT 

Uudistushakkuut lisäävät ravinne- ja kiintoainekuormitusta, kun taas harvennushakkuut vaikuttavat 

melko vähän ravinne- ja kiintoainekuormitukseen. Uudistushakkuun jälkeinen kuormituksen kasvu 

ajoittuu muutamaan ensimmäiseen hakkuun jälkeiseen vuoteen, koska hakkuualueella on runsaasti 

hajoavia hakkuutähteitä, mutta vähän ravinteita sitovaa pintakasvillisuutta. Hakkuissa kiinto-

ainehuuhtouma on peräisin yleensä puuttuvasta tai liian pieneksi mitoitetusta suojakaistasta, jolloin 

kiintoainetta pääsee veden mukana virtaamaan vesistöön vesistöjen läheisyydessä tehdystä maan-

muokkauksesta sekä maanpintaa rikkoneista korjuujäljistä.  

 

Hakkuiden tärkein vesiensuojelukeino on suojakaistan jättäminen vesistön ja käsiteltävän alueen vä-

liin. Metsätalouden vesiensuojeluohjeen mukainen suojakaistan minileveys on uudistushakkuissa vä-

hintään viisi metriä. Mikäli suojakaistan läpi kulkee uoma vesistöön tai pienveteen, uoman leveys-

vaatimus nousee 5 – 30 metriin. Usein myös jo maisemallisista syistä tulisi jättää vesistön rantaan    

20 – 30 metriä leveä puustoinen vyöhyke aukkonäkymän katkaisemiseksi.  

 

Turvemaiden puunkorjuu pitäisi tehdä vähän maastovaurioita aiheuttavalla erikoiskalustolla sulan 

maan aikana, tai jos tätä kalustoa ei ole käytettävissä, turvemaiden hakkuut pitäisi tehdä talvella. 

Puunkorjuussa vältetään purojen ja norojen ylittämistä. Jos ojan yli on mentävä, pyritään ylitys teke-

mään mahdollisimman kantavasta kohdasta ja ylityspaikka suojataan esim. puiden latvuksilla. Ojat 

jätetään toimintakuntoon hakkuun jälkeen ja ojaan mahdollisesti laitetut hakkuutähteet tai puut pois-

tetaan. Puutavaran tai energiapuun varastopaikkoja ei tehdä ojien päälle.  

 

 

4.2 ENERGIAPUUN KORJUU 

Energiapuun korjuu vähentää hakkutähteistä vapautuvien ravinteiden määrää. Energiapuun korjuun 

aikana vesistöjen lähelle jääneet hakkuutähteet kerätään mahdollisimman tarkasti pois. Vesistöjen lä-

helle jätetään käsittelemätön suojavyöhyke. Metsätalouden vesiensuojeluohjeen mukainen suojakais-

tan minimileveys on energiapuun korjuussa vähintään seitsemän metriä vesistöjen ja pienvesien ran-

nasta sekä vähintään kolme metriä toimivien metsäojien reunasta. Kantojen nosto rikkoo maanpintaa 

ja paljastaa kivennäismaata, jolloin kiintoaineen ja ravinteiden huuhtouman riski kasvaa, jos toimi-

taan vesistön läheisyydessä. Alueelle kasvava uusi kasvillisuus vähentää huuhtouman riskiä muuta-

man vuoden kuluttua kantojen nostosta. 
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4.3 MAANMUOKKAUS 

Maanmuokkauksen avulla pyritään varmistamaan uuden metsän syntyminen metsitettäville kohteille. 

Maanmuokkauksessa pyritään estämään ravinteiden ja kiintoaineen kulkeutuminen vesistöön. 

Maanmuokkausalueella kuuluu käyttää kohteeseen sopivaa mahdollisimman vähän kivennäismaata 

paljastavaa muokkausmenetelmää. Oikein valitulla muokkausmenetelmällä voidaan vähentää kiinto-

aineen irtoamista ja ravinteiden huuhtoumaa. Maanmuokkauksessa vältetään ojien ylittämistä, ja 

maanmuokkausta ei uloteta vesistöön tai ojaan asti. Vesistön rantaan jätetään muokkaamaton suoja-

kaista ja ojan varteen muokkaamaton piennar.  

 

Maanmuokkauksen yhteydessä vesiensuojelua voidaan toteuttaa useilla keinoilla muokkaustavasta 

riippuen. Maanmuokkauksessa jätetään ojien reunaan noin yhden metrin levyinen piennar, jota ei 

muokata. Ojitusmätästysalueilla vedet johdetaan alueelta eteenpäin laskeutusaltaiden tai pintavalu-

tuksen kautta. Rinnemailla muokkausjälki tehdään poikkisuuntaan rinteen laskusuuntaan verrattuna. 

Äestyksessä äestysjälkeen pitää jättää vedenvirtausta vähentäviä muokkauskatkoja. Laikutuksessa ja 

laikku- ja kääntömätästyksessä ei yleensä synny vettä johtavia kanavia. Naveromätästyksessä maan-

muokkausalueelle tehdään matalia noin 20 – 50 cm syviä navero-ojia. Navero-ojista vesi pitäisi joh-

taa pintavalutuksena vesistöön tai vesistöön johtavaan ojaan. Lisäksi naveromätästyksessä voidaan 

käyttää laskeutusaltaita pintavalunnan yhteydessä. Navero-ojiin suositellaan jätettäväksi kaivukatkoja 

ja tehtäväksi lietekuoppia. Navero-ojia ei kaiveta suoraan vesistöön tai ojaan. Ojitusmätästyksessä 

mättäät tehdään vähintään 70 cm päähän ojanreunasta. Ojiin suositellaan jätettäväksi kaivukatkoja ja 

tehtäväksi lietekuoppia. Jos vettä johdetaan pois muokkausalueelta, pitää kohteessa toteuttaa tarvitta-

vat vesiensuojelutoimenpiteet eli yleensä kunnostusojituksen vesiensuojelutoimenpiteet.  

 

4.4 KULOTUS 

Kulotus lisää valumavesien typpipitoisuutta muutaman vuoden ajan. Vesistökuormituksen vähentä-

miseksi kulotusalueen ja vesistön väliin jätetään kulottamaton ja muokkaamaton suojavyöhyke. 

 

4.5 KUNNOSTUSOJITUS 

Kunnostusojitus ja ojitusmätästys aiheuttavat eroosiota ja lisäävät kiintoaineen huuhtoutumista. Kai-

vutyön aikana irtoaa maa-ainesta, joka sekoittuu veteen. Lisäksi ojaluiskat ja mahdollisesti myös kai-

vumassat ovat alttiita syöpymiselle ennen kuin kasvillisuus peittää ojaluiskat. Kunnostusojituksen 

kiintoainekuormitus on suurimmillaan heti ojien perkauksen jälkeen ja sitä seuraavana keväänä. 
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Kahden vuoden kuluttua kuormitus vähenee jo oleellisesti kaivun jälkeisestä tilanteesta ja kymmenen 

vuoden kuluttua on palannut ojitusta edeltävälle tasolle. 

 

Kunnostusojituksen vesiensuojelun päätavoite on minimoida perattavien ojien syöpyminen. Tavoit-

teena on estää uomaeroosion synty tai ainakin pysäyttää 70 – 90 % veden mukana kulkevasta kiinto-

aineesta ennen kuin ojavedet saavuttavat vesistön. Eroosioalttiit ojat pitäisi jättää perkaamatta, jos 

tämä on mahdollista. Ojan eroosioalttiuteen vaikuttavat ylivaluman aikainen vesimäärä, maalaji, uo-

man koko ja ojan kaltevuus. Ojien eroosioalttius voi vaihdella suuresti ojitusalueella ja jopa yksittäi-

sessä ojassa. Kunnostusojituskohteiden eroosioalttiit kohdat voidaan todeta aiempien ojien muodon-

muutoksista.  

 

Kunnostusojituksen suunnittelu pitäisi aloittaa vesien johtamisen ja vesiensuojelun suunnittelusta. 

Vesiensuojelurakenteet pitää mitoittaa ja sijoittaa kunnostusojitusalueelle siten, että ne estävät 

eroosion tai pysäyttävät jo liikkeelle lähteneen kiintoaineen. Kunnostusojituksen vesiensuojelussa 

voidaan käyttää monenlaisia vesiensuojelurakenteita laskeutusaltaista putkipatoihin. Vesiensuojelu-

rakenteet on kuvattu luvussa viisi. 

 

Kunnostusojituksessa perataan vain kuivatuksen kannalta välttämättömät ojat. Ojien perkaus poistaa 

ojien pohjalta ja luiskista maata sitovan kasvillisuuden ja altistaa paljastuneen maan eroosiolle. Las-

kuojan perkaamisella on suuri merkitys kunnostusojituksen kuormituksen lähteenä. Laskuojien sar-

kaojia suurempi vesimäärä lisää laskuojien eroosioalttiutta. Kunnostusojitusalueen laskuojia ei pidä 

perata, mikäli perkaaminen ei ole välttämätöntä kuivatusojien riittävän kuivatussyvyyden varmista-

miseksi. Jos laskuojaa joudutaan perkaamaan, laskuojaan suositellaan jätettävän kaivukatkoja ja las-

kuojan perkaus suositellaan tehtäväksi 1 – 2 vuoden kuluttua sarkaojien perkaamisesta.  

 

Suometsien kunnostusojitus kannattaa ajoittaa harvennushakkuun ja metsänhoitotöiden yhteyteen. 

Tällöin hakkuun aikana voidaan poistaa ojien perkaamista haittaavat puut. Hakkuun jälkeen ojien 

kunnostustarvetta lisää mahdollisesti ojiin päätyneet hakkuutähteet sekä puutavaran metsäkuljetuksen 

aikana tukkeutuneet ojat. Kunnostusojituksen toteutus pitäisi aloittaa siten, että ensin tehdään mah-

dolliset pintavalutuskentät ja laskeutusaltaat, sitten perataan sarkaojat ja viimeiseksi perataan las-

kuoja, jos laskuojaa yleensä joudutaan perkaamaan. Ojien kaivaminen pyritään ajoittamaan vä-

häsateiseen kesäkauteen, jolloin veden virtaama on pienimmillään ja ojien eroosioriski on myös vä-

häisempi kuin keväällä tai syksyllä. Kiintoaineen huuhtoutumista voidaan yleensä vähentää, jos ojien 

kaivaminen aloitetaan kunnostettavan alueen latvaojista. 
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4.6 LANNOITUS 

Metsänkasvatuksessa voidaan tehdä kasvatus- ja terveyslannoituksia kivennäis- ja turvemailla. Lan-

noituksen seurauksena saattaa syntyä typpi- ja fosforihuuhtoumia. Mahdollisia vesistöhaittoja voi-

daan vähentää huolellisella töiden suunnittelulla ja toteutuksella sekä mieluiten pintavalutukseen pe-

rustevilla vesiensuojeluratkaisuilla. Vesistöjen läheisyydessä purojen reunoilla jätetään 10 – 15 met-

rin levyinen lannoittamaton suojavyöhyke ja muiden vesistöjen rantaan jätetään vähintään 50 metriä 

leveä lannoittamaton suojavyöhyke. Lannoitteita ei saa myöskään päästä ojiin, joten ojien reunoille 

jätetään lannoittamaton suojakaista. Lannoitus tehdään aina sulan maan aikana.  
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5 METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUKEINOT 

5.1 VESIENSUOJELUKEINON VALINNASSA HUOMIOITAVAA 

Kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutumisen riski lisääntyy aina maanpintaa rikottaessa. Huuhtoutu-

van aineen määrään ja vesiensuojelumenetelmän valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Kohteen va-

luma-alueen ja käsiteltävän alueen laajuus vaikuttaa virtaaman määrään ja sitä kautta uoman 

eroosioriskiin. Vesiensuojelurakenteiden mitoitus perustuu valuma-alueelta vesiensuojelurakenteelle 

tulevaan arvioituun ylivaluman aikaiseen vesimäärään. Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta sa-

de- ja muut pintavedet kulkeutuvat tiettyyn tarkastelupisteeseen. Esimerkiksi kunnostusojitusalueen 

laskuojan valuma-alue on siis lähes poikkeuksetta huomattavasti suurempi kuin ojitettava alue. Las-

kuojan vesiensuojelurakenteiden suunnittelussa pitää huomioida koko valuma-alue, jotta toteutettavat 

rakenteet toimisivat oikein. Vesiensuojeluun kannattaa kiinnittää huomiota jo uomien yläjuoksulla. 

Uoman yläjuoksun pienemmälle valuma-alueelle on helpompi tehdä toimiva vesiensuojeluratkaisu 

kuin uoman alajuoksun suuremmalle valuma-alueelle. 

 

Maalaji vaikuttaa maaperän eroosioherkkyyteen ja tätä kautta vesiensuojelun tarpeeseen ja vesien-

suojelurakenteen valintaan. Yleisesti voidaan sanoa, että alueilla, joiden maaperä on karkeaa ainesta, 

vesiensuojelutarve on vähäisempi kuin alueilla, joiden maaperä on hienojakoista ainesta. 

Eroosioherkkiä maalajeja ovat hiesu, hieta ja hiekka sekä näiden moreenit. Savimailla ojien reunat 

eivät yleensä sorru. Hiesumailla ja hienosta hiedasta koostuvilla mailla ojien reunat voivat sortua ja 

tippua ojaan, jolloin sortunut maa-aines kulkeutuu veden mukana. Eri maalajien eroosioherkkyys 

huomioidaan uoman eroosioriskin määrityksessä maalajin rajanopeuden perusteella. Rajanopeudella 

tarkoitetaan suurinta veden nopeutta, jolla maalajite ei vielä lähde liikkeelle, eli uomaeroosiota ei vie-

lä ilmene. 

 

Vesiensuojelukeinon valintaan vaikuttaa myös maaston kaltevuus, koska maaston kaltevuus vaikuttaa 

veden virtausnopeuteen. Lisäksi vesistöjen läheisyys lisää vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta. 

Myös maanomistusolot voivat vaikuttaa vesiensuojelumenetelmän käyttöön ja valintaan. 

 

Metsätalouden vesiensuojeluun on käytettävissä monia erilaisia keinoja, ja usein hyvä vesiensuojelu-

ratkaisu saavutetaan usean keinon yhdistelmän avulla. Tehokkain vesiensuojelukeino on maanpinnan 

rikkomisen välttäminen aina silloin, kun se ei ole välttämätöntä. Uoma pitäisi jättää perkaamatta, jos 

perkaaminen ei ole välttämätöntä. Lisäksi isot laskuojat ja rinteissä olevat uomat pitäisi jättää per-

kaamatta.  
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Vesiensuojelurakenteet toimivat tehokkaasti vain, kun ne on mitoitettu valuma-alueen koon mukaan 

ja sijoitettu rakenteelle sopivaan paikkaan. Alimitoitetut vesiensuojelurakenteet eivät hidasta yliva-

luman aikaista virtausnopeutta niin paljon, että uomaeroosiota ei pääsisi tapahtumaan tai veden irrot-

tama kiintoaines ehtisi laskeutua. Kaikkien vesiensuojelurakenteiden tehokkuus on rajallinen ja usein 

tehokkaimpia vesiensuojelurakenteita, kuten pintavalutuskenttiä, ei voida rakentaa siksi, että riittävän 

suurta ja tasaista tulvarajan yläpuolella sijaitsevaa suoaluetta ei ole laskuojan varrella tai aluetta ei ole 

saatavissa vesiensuojelukäyttöön. 

 

 

5.2 SUOJAVYÖHYKE 

Suojavyöhyke on vesistön ja käsiteltävän metsäalueen väliin vesiensuojelun takia jätettävä käsittele-

mätön ja ojittamaton alue. Suojavyöhykkeelle ei pitäisi jättää edes hakkuutähteitä. Suojavyöhykkei-

den avulla voidaan vähentää vesistöjen kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Suojavyöhykkeet pidättä-

vät tehokkaasti hakkuiden ja maanmuokkauksen aiheuttamaa ravinnekuormitusta. Metsätaloustoi-

menpiteiden yhteydessä suojavyöhykkeen leveys on yleensä 5 – 10 metriä. Suojavyöhykkeen levey-

teen vaikuttavat mm. maaston kaltevuus, maalaji ja puunkorjuuolosuhteet. Suojavyöhykkeet lisäävät 

luonnon monimuotoisuutta talousmetsissä.  

 

 

5.3 KAIVUKATKO 

Kaivukatkot ovat ojiin jätettäviä noin 10 – 30 metrin mittaisia kaivamattomia kohtia. Kaivukatkon pi-

tuuteen vaikuttavat virtaaman määrä ja maalaji. Kaivukatkot estävät liian suuren virtausnopeuden 

syntymistä ja pysäyttävät kiintoainetta. Kaivokatkoja suositellaan jätettäväksi ojien syöpyviin kohtiin 

tai heti syöpyvien kohtien jälkeen. Kaivokatkojen tarkoituksena on nostaa vedenpintaa ojassa ja hi-

dastaa virtausnopeutta. Suoraan vesistöön johtavat ojat suositellaan jätettävän perkaamatta muutaman 

kymmenen metrin matkalta ennen vesistöä. Kaivukatkot ovat yleensä yhden kuivatusojan vesiensuo-

jeluratkaisuja. 

 

5.4 LIETEKUOPPA 

Lietekuoppa on 1 – 2 m
3
 suuruinen syvennys ojassa. Lietekuoppia käytetään yksittäisten sarkaojien 

vesiensuojelurakenteena, kun valuma-alueen koko on enintään viisi hehtaaria. Lietekuoppien tarkoi-
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tus on pysäyttää karkea kiintoaine. Lietekuoppa suositellaan tehtäväksi jokaisen sarkaojan alkumet-

reille sekä pidempiin sarkaojiin useita lietekuoppia noin 100 metrin välein.  

 

5.5 LASKEUTUSALLAS 

Laskeutusaltaat ovat ojastokohtaisia vesiensuojelurakenteita, joita tehdään yleensä laskuojiin, joihin 

virtaa useiden sarkaojien vedet. Laskeutusaltaan toiminta perustuu vedenvirtausnopeuden hidastami-

seen niin paljon, että veden mukana kulkeutuva kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle. Laskeutusaltaat 

soveltuvat karkean ja keskikarkean kiintoaineen pidättämiseen. Laskeutusaltaat mitoitetaan vesimää-

rän perusteella. Mitoitukseen vaikuttaa eniten altaan yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala. Laskeu-

tusaltaita ei suositella tehtäväksi yli 50 hehtaarin valuma-alueille, koska tätä suuremmilla valuma-

alueilla altaat vaatisivat huomattavan suuren pinta-alan. Laskeutusaltaat mitoitetaan niin, että virtaus-

nopeus altaassa on enintään 1 cm/s ja veden viipymä altaassa vähintään tunti. Allaspinta-alaa pitäisi 

olla 3 – 8 m
2
/valuma-aluehehtaari ja allastilavuutta 2 – 5 m

3
/valuma-aluehehtaari. Laskeutusaltaan 

lähtöojaan pitää aina tehdä kynnys tai pato pidättämään vettä altaassa. Laskeutusaltaita tehtäessä pi-

tää huomioida, että tekemällä kaksi peräkkäistä allasta ei voida pienentää altaiden mitoitusvaluma-

aluetta ja sitä kautta altaiden kokoa. Myös peräkkäisten altaiden mitoitus perustuu altaan kautta kul-

kevaan vesimäärään ja maalajiin. Laskeutusaltaiden toimintakunnossa pysyminen varmistetaan tyh-

jentämällä altaita tarvittaessa. 

 

 

Kuva 1. Laskeutusallas Lilmanjoen valuma-alueella. 
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5.6 POHJAPATO 

Pohjapato on yleensä kivistä tai puusta tehty pato ojassa. Pohjapatoja käytetään hidastamaan tai ta-

saamaan veden virtaamaa laskuojassa siten, että eroosiota ei pääsisi syntymään. Pohjapatojen avulla 

voidaan vähentää uomien eroosiota sekä pidättää ojan pohjalla kulkeutuvaa karkeaa kiintoainesta. 

Pohjapadot soveltuvat alle 1 000 hehtaarin valuma-alueiden vesiensuojelurakenteiksi. Koska pohja-

padolla hidastetaan virtausnopeutta laskuojassa, on huolehdittava, että ojan vesipoikkileikkaus on 

riittävän suuri ylivaluman aikaiselle vesimäärälle. Pohjapatoja tehdään useimmiten uomaeroosion py-

säyttämiseksi hienojakoiselle maalle kaivettuihin laskuojiin, jotka erodoituvat joka vuosi lisää ylä-

juoksulla ja täyttyvät erodoituneella maa-aineksella alajuoksulla. Pohjapadon toteutuksen yhteydessä 

joudutaankin usein ainakin paikoitellen myös perkaamaan laskuoja aikaisempaan kokoonsa. Pohjapa-

toja voidaan sijoittaa useita peräkkäin, jolloin padoista muodostuu putousportaat. Tällöin portaiden 

välillä uomanpohja tasataan ja uoma laskee aina padon kohdalla. Putousportaiden avulla putousten 

välisten uomanosion veden virtausnopeus saadaan hidastumaan, jolloin eroosion syntyminen vähenee 

tai estyy. Pohjapadot sopivat yleensä hyvin kohteisiin, joissa on jo näkyvissä ojan syöpymistä tai 

syöpymisriski on suuri ojan perkaamisen jälkeen. Pohjapadon avulla voidaan tehostaa laskeutusaltaan 

toimintaa rakentamalla pohjapato laskeutusaltaan purkukohtaan. 

 

Kuva 2. Pohjapadon rakenne. 
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Kuva 3. Pohjapato maastossa. 

 

 

5.7 PUTKIPATO 

Putkipato on ojaan tehtävä vesiensuojelurakenne, joka muistuttaa ojarumpua. Putkipadolla rajoitetaan 

padon läpi virtaavan veden määrää tulvahuippujen aikana eli varastoidaan vettä hetkellisesti padon 

yläpuoliseen ojastoon, jolloin veden virtausnopeus hidastuu ja edelleen uomaeroosion riski pienenee 

yläpuolisessa ojastossa. Putkipato soveltuu alle 250 hehtaarin kokoisten valuma-alueiden vesiensuo-

jelurakenteeksi. Putkipadot soveltuvat parhaiten käytettäviksi turvemailla kohteissa, joissa padon 

yläpuolella on sarkaojastoa, johon vesi voi varastoitua tulvahuippujen aikana. Putkipato mitoitetaan 

siten, että kasvukauden aikana padon yläpuolisten ojien vesipinta pysyy riittävän alhaalla ja padosta 

ei ole haittaa metsänkasvatukselle. Tulvahuippujen aikana vesi nousee hetkellisesti padon yläpuoli-

sessa ojastossa korkealle. Tulvahuiput ajoittuvat yleensä kasvukauden ulkopuolelle kevääseen ja syk-

syyn, jolloin hetkellisesti korkeasta vedenpinnasta ei ole haittaa metsälle. Tutkimusten mukaan put-

kipadon avulla voidaan tehokkaasti pienentää virtaamahuippuja, jonka seurauksena kiintoaineen 

huuhtoumaa voidaan vähentää jopa 86 prosenttia. Putkipatoa voidaan käyttää erillisenä vesiensuoje-

lurakenteena tai esimerkiksi yhdessä laskeutusaltaan kanssa, jolloin putkipato tehostaa merkittävästi 

laskeutusaltaan toimintaa. 
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Kuva 4. Putkipadon rakenne. 

 

 

Kuva 5. Putkipato maastossa. 
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5.8 SETTIPATO 

Settipatoa käytetään virtaaman hallintaan ja useimmiten kosteikkojen vedenpinnan korkeuden hallin-

taan. Settipato on metallista valmistettu yleensä rummun yhteydessä oleva kehikko. Padon toiminta 

perustuu siihen, että veden virtaussuuntaan nähden poikittain asetetuilla lankuilla voidaan säätää ve-

den korkeutta ja virtausta. 

 

 

5.9 PINTAVALUTUSKENTTÄ 

Pintavalutuskenttä on metsän ja vesistön välissä oleva alue, jolle metsänkäsittelyalueen vedet johde-

taan yleensä laskeutusaltaan kautta. Pintavalutuskenttänä voidaan käyttää ojittamattomia ja ojitettuja 

soita sekä kivennäismaa-alueita. Pintavalutuskentän avulla pyritään pidättämään valumavesistä kiin-

toainetta ja ravinteita. Pintavalutuskentällä veden mukana kulkeutuvia ravinteita sitoutuu turpeeseen 

ja kentän kasvillisuuteen. Pintavalutuskentäksi sopii tasainen maa-alue, jonne ohjattu vesi suodattuu 

virratessaan kasvillisuuden seassa ja soilla osittain turpeen sisällä. Pintavalutuskentällä veden liike 

hidastuu ja vesi leviää tasaisesti laajalle alueelle. Hyvin toimiva ja oikein mitoitettu pintavalutuskent-

tä suodattaa 70 – 90 % kiintoaineksesta ja jonkin verran ravinteita. Pintavalutuskentän pinta-alan pi-

täisi olla vähintään 1 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Jos riittävää pinta-alaa ei ole käytet-

tävissä pintavalutuskentäksi, voidaan kenttä tehdä pienempänäkin. Tällöin vesiensuojeluteho laskee, 

mutta pienikin pintavalutuskenttä kannattaa tehdä ennemmin kuin jättää pintavalutus kokonaan te-

kemättä. Oikein mitoitettu ja toteutettu pintavalutuskenttä on tehokas vesiensuojelurakenne. 
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Kuva 6. Pintavalutuskenttä. 

 

 

5.10 KOSTEIKKO 

Metsätalouden vesiensuojelun yhteydessä kosteikolla tarkoitetaan patoamalla tai kaivamalla tehtyä 

osittain avovesipintaista rakennetta, jossa veden viipymän tulisi olla keskiylivaluman aikaan 1 – 2 

vuorokautta. Kosteikon tavoitteena on pidättää kiintoainesta sekä ravinteita. Kosteikon pinta-alan on 

oltava 1 – 2 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Käytännössä metsätalouden kosteikot sovel-

tuvat alle 1 000 hehtaarin kokoisille valuma-alueille, koska tätä suuremmilla valuma-alueilla on vai-

keaa löytää kosteikon vaatimaa tilaa. Kosteikko toimii tehokkaasti, jos se on oikein mitoitettu ja siinä 

on syvän ja matalan veden alueita sekä saarekkeita. Vesiensuojelun lisäksi kosteikosta voi olla mui-

takin hyötyjä, kuten alueen luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen ja riistanhoidollinen merkitys. 

 

Edullisin ja vesiensuojelullisesti paras vaihtoehto on toteuttaa kosteikko tulva-alueen yläpuolelle pa-

toamalla, jolloin maanpintaa ei tarvitse rikkoa, eikä tulvavesi pääse vaikuttamaan kosteikon veden-

pinnan tasoon. Mikäli kosteikko toteutetaan entiselle viljelymaalle, on pintamaa kuitenkin suositelta-

vaa kuoria muutaman kymmenen sentin syvyydeltä, koska ravinteet ovat sitoutuneet maan pintaker-

roksiin ja voivat taas vapautua kosteikossa. Luontaisia kosteikkojen paikkoja ovat vesistöjen laskun 

tuloksena syntyneet vesijättöalueet. 
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Kosteikon tulopäähän kaivetaan virtausnopeuden pienentyessä laskeutuvalle kiintoainekselle syvä, 

laskeutusaltaan tyyppinen osa, joka on voitava käydä helposti tyhjentämässä ja jolle on siksi tehtävä 

kulkuyhteys pengermassoista. Keskisyvyyden kosteikolla tulee vähintään 0,5 m, jotta kosteikko ei 

kasvaisi umpeen liian nopeasti. Pienellä keskisyvyydellä nopeutetaan vesikasvillisuuden muodostu-

mista, jolla on vaikutusta sekä kiintoaineksen että ravinteiden pidättymiseen kosteikolla. Kosteikot 

ovat ainakin tulva-aikoina vedenpeitossa ja muulloin ne ovat märkiä tai kosteita.  

 

 

Kuva 7. Vastavalmistunut Orjainlahden kosteikko Taipalsaaren Merenlahdella. 

 

6 METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUN YLEISSUUNNITELMAN TOTEUTUS 

PISA 2013 -hankkeen metsätalousosion keskeinen toteutustapa on tämän Läntisen Pien-Saimaan va-

luma-alueen metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelman laatiminen. Yleissuunnitelmaan kuuluu 

80 osavaluma-aluetta Läntisen Pien-Saimaan alueelta (kuva 8). Yleissuunnitelmaa laadittaessa inven-

toitiin suurin osa Läntisen Pien-Saimaan metsäalueilta vettä tuovien laskuojien valuma-alueista. Pien-

ten laskuojien alle 20 hehtaarin kokoiset valuma-alueet jätettiin pääosin tarkastelun ulkopuolelle. 

Myös pieniä valuma-alueita inventoitiin, jos kohteessa näytti olevan paikkatietoanalyysin perusteella 

eroosioriskiä. Maatalousvaltaisten alueiden ojastoa ei pääosin inventoitu. Tällaisia alueita ovat esi-

merkiksi Lavikanlahden peltoalue sekä Saikkolan ja Rehulan rantapeltojen valuma-alueet. 
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Kuva 8. Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelman inventointialue. 
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Yleissuunnitelman tekeminen aloitettiin tausta-aineistoja keräämällä ja tutkimalla. Yleissuunnitelman 

laadinnassa käytetty keskeisin tausta-aineisto on valuma-alueanalyysi. Valuma-alueanalyysi perustuu 

RLGis-paikkatietoanalyysiin, jossa uoma-analyysin avulla mallinnetaan valuma-alueen uomaverkos-

ton ominaisuuksia ja kartoitetaan vesiensuojelun kannalta kriittiset eli eroosioherkät kohteet. Tausta-

työnä selvitettiin myös aiemmin tehtyjen uudisojitusten ja kunnostusojitusten sijaintia ja ajankohtaa. 

Aiempien ojitusten tietojen perusteella pystytään arvioimaan tulevien kunnostusojitusten ajankohtaa 

ja sitä kautta suometsien vesiensuojelutarvetta. Kunnostusojitukset toistuvat samalla kohteella yleen-

sä 20 – 30 vuoden välein. Tausta-aineistona oli myös alueen kattava metsävaratieto. Metsävaratiedon 

perusteella voidaan ennustaa tulevien uudistushakkuiden ja maanmuokkausten ajankohtaa. Metsäva-

ratiedosta nähdään myös käsittelyjen ulkopuolelle jätettävien metsälain tärkeiden elinympäristöjen ja 

muiden arvokkaiden elinympäristöjen tiedot ja sijainti. Taustaselvityksistä on huomattavaa hyötyä 

maastoinventoinnissa. Taustaselvitysten avulla maastoinventoinnissa voidaan kiinnittää erityistä 

huomiota niihin kohteisiin, joissa arvioidaan olevan vesiensuojelutarvetta nyt tai lähitulevaisuudessa. 

Näitä kohteita ovat pääasiassa eroosioriskikohteet, tulevat kunnostusojitusalueet ja tulevat isot 

maanmuokkausalueet. 

 

Osana yleissuunnitelman toteuttamista tehtiin paikkatietoanalyysin avulla jokaiselle valuma-alueelle 

kartat, joista näkyy valuma-alueen rajaus ja koko hehtaareina. Osassa kartoista valuma-alue on rajattu 

lähes rantaan saakka ja osassa taas alimmasta vesiensuojelurakenteesta tai käsittelyjen ulkopuolelle 

suositeltavaksi jätettävästä ojankohdasta ylöspäin. Valuma-alueen koolla on suuri merkitys vesien-

suojelurakenteen valinnassa. Maastoinventoinnin aikana monilta kohteilta löytyi erilaisille vesiensuo-

jelurakenteille sopivia paikkoja. Kun huomioitiin valuma-alueen koko, monet näistä paikoista joudut-

tiin jättämään pois suunnitelmasta, koska näissä paikoissa ei ole riittävästi tilaa mitoitussuositukset 

täyttävän vesiensuojelurakenteen tekemiseen. Esimerkiksi isohkojen laskuojien varteen tehtävien 

kosteikkojen pitäisi usein olla kooltaan muutamia hehtaareja, jotta ne toimisivat tehokkaasti vesien-

suojelurakenteena. Tässä suunnitelmassa esitetyt vesiensuojelurakenteet on mahdollista toteuttaa 

kunkin valuma-alueen mitoitusvaatimusten mukaisesti. 

 

Maastokausien aikana tehtiin hankkeen maastoinventointia. Maastoinventoinnin aikana käytiin maas-

tossa tarkastamassa riskikohteet sekä laskuojat. Samalla tarkasteltiin myös muuta ojastoa sekä suo-

metsien ojien perkaustarvetta. Perkaustarvetta havainnoitiin siksi, että mahdollinen ojien perkaus ai-

heuttaa kohteelle vesiensuojelutarpeen. Maastoinventoinnin aikana merkattiin ylös kohteiden vesien-

suojelutarve ja mahdollisen vesiensuojelurakenteen tyyppi ja ehdotus rakenteen sijoittamispaikasta. 

Vesiensuojelutoimenpiteet pyrittiin kohdistamaan riskikohteisiin.  
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Maastoinventoinnin jälkeen kullekin kohteelle ehdotetut vesiensuojelurakenteet merkattiin paikkatie-

to-ohjelmassa valmiiksi rajatuille valuma-alueille omilla symboleillaan. Jokaisesta kohteesta kirjoi-

tettiin lyhyt kuvaus ja vesiensuojelun toimenpide-ehdotus. Kohdekuvauksiin liitettiin kartta ja maas-

toinventoinnin aikana otettuja kuvia. 

 

 

7 KOHDEKUVAUKSISTA 

Kaikissa kartoissa on Maanmittauslaitoksen lupa numero 107/MML/13. Jokaisen kohdekuvauksen 

alussa on kartta kohteen valuma-alueesta. Karttaan on rajattu yhtenäisellä, sinisellä viivalla kohteen 

valuma-alue. Isoilla valuma-alueilla karttaan on rajattu myös merkittävimpien suunniteltujen vesien-

suojelurakenteiden yläpuoliset valuma-alueet. Valuma-aluerajaukset on tehty paikkatieto-

ohjelmistolla, joten joissain kohteissa on mahdollista, että valuma-alueenrajaus on maastossa hieman 

erilainen. Esimerkiksi tasaisella maalla vesi voidaan johtaa syvillä ojilla maastossa toiseen suuntaan 

kuin kartan perusteella voisi päätellä. Rajatun valuma-alueen sisäpuolelle on merkattu valuma-alueen 

pinta-ala hehtaareina.  

 

Kartoilla näkyvät vesiuomat on teemoitettu paikkatietoanalyysin avulla arvioidun eroosioriskin mu-

kaan. Keltaisissa uomissa eroosioriski on kohtalainen ja punaisissa suuri.  

 

Vesiensuojelurakenteiden sijoittamisessa on huomioitu metsälain tärkeät elinympäristöt ja muut ar-

vokkaat elinympäristöt. Vesiensuojelurakenteita ei ole ehdotettu yhtä pohjapatoa lukuun ottamatta 

arvokkaiden elinympäristöjen alueelle.  

 

Kartoille on merkitty jokaiselle valuma-alueelle ehdotetut vesiensuojelurakenteet. Lähes kaikille va-

luma-alueille on ehdotettu jotain vesiensuojelurakennetta, vaikka valuma-alueella ei inventointihet-

kellä olisikaan ollut vesiensuojelutarvetta. Tällaisia kohteita ovat jotkin pienet, yksittäisen ojan valu-

ma-alueet, joissa oja on vakiintunut ja ojassa ei ole näkyvissä eroosiota sekä vanhat ojitusalueet, joi-

den ojat ovat pääosin umpeenkasvaneet ja ojissa ei näin tapahdu eroosiota. Näille valuma-alueille on 

ehdotettu vesiensuojelurakenteita mahdollisen tulevan ojan kunnostamisen aiheuttamaa vesiensuoje-

lutarvetta varten.  
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Kartoille on merkitty ehdotetut vesiensuojelurakenteet kohtiin, joihin rakenteet olisi mahdollista to-

teuttaa mitoitusohjeiden mukaisesti. Vesiensuojelurakenteiden sijaintipaikat on pyritty sijoittamaan 

ylivaluman aikaisen tulva-alueen yläpuolelle. Vesiensuojelurakenteille ehdotetut sijaintipaikat on 

määritetty karttatarkastelun, valuma-alueanalyysin ja maastoinventoinnin aikaisen silmämääräisen 

havainnoinnin perusteella. Sijaintipaikkojen määrityksessä ei ole tehty maastomittauksia, kuten vaa-

itusta. Vesiensuojelurakenteille parhaiten soveltuva paikka selvitetään tarvittaessa tarkemmalla maas-

tosuunnittelulla. Tässä yleissuunnitelmassa on ehdotettu useille valuma-alueilla pohjapatoja. Pohja-

padot on pääosin sijoitettu korkeuskäyrille eli samalla kohtiin, joissa uomissa on näkyvissä eroosiota 

tai uomiin voisi perkauksen seurauksena syntyä eroosiota. Käytännössä eroosioalttiiden ojien pohja-

padoille parhaiten soveltuvien paikkojen määrittäminen vaatii maastomittauksen ja usein joudutaan 

tekemään useita peräkkäisiä pohjapatoja, jotta pystytään riittävästi ehkäisemään eroosiota. 

 

Tässä vesiensuojelurakenteen sijoittamisen lähtökohtana on toimiva ja tehokas vesiensuojelu. Moni 

ehdotetuista vesiensuojelurakenteista voidaan toteuttaa myös toiseen kohtaan uomassa. Esimerkiksi 

maanomistusolot voivat vaikuttaa siihen, että vesiensuojelurakenne sijoitetaan käytännössä eri koh-

taan kuin kartoilla on esitetty. Yleissuunnitelman vesiensuojelurakenteiden sijoittamisessa ei ole 

huomioitu maanomistusoloja, joten tarvittaessa vesiensuojelurakenteiden sijaintipaikkoja voidaan 

pyrkiä muuttamaan.  

 

Toimenpide-ehdotusten aluksi kerrotaan valuma-alueiden vesiensuojelutarve. Vesiensuojelutarve on 

jaettu neljään luokkaa, jotka ovat suuri, kohtalainen, pieni ja ei vesiensuojelutarvetta. Suuri vesien-

suojelutarve on kohteissa, joissa on näkyvissä eroosiota tai joihin arvioidaan tulevan voimakasta 

eroosiota tulevien metsänhoitotoimenpiteiden seurauksena. Kohtalainen vesiensuojelutarve on koh-

teissa, joissa on näkyvissä vähäistä eroosiota tai joihin arvioidaan syntyvän eroosiota tulevien met-

sänhoitotoimenpiteiden seurauksena. Pieni vesiensuojelutarve on kohteissa, joissa ojassa ei ole näky-

vissä eroosiota ja joissa oja on vakiintuneessa tilassa sekä joissa ei arvioida syntyvän juurikaan 

eroosiota tulevien metsänhoitotoimenpiteiden seurauksena. Kohteessa ei ole vesiensuojelutarvetta, 

jos kohteeseen on jo tehty riittävät vesiensuojelutoimet tai oja ei laske suoraan vesistöön.  

 

Toimenpide-ehdotuksissa on ehdotettu kohteeseen hyvin sopivia vesiensuojelurakenteita. Ehdotetun 

vesiensuojelurakenteen valinnassa on huomioitu mm. valuma-alueen koko, maalaji ja maaston kalte-

vuus. Moniin kohteisiin voidaan toteuttaa myös muita vesiensuojelurakenteita, kunhan huomioidaan 

rakenteen sopivuus kohteeseen ja mitoitusohjeet.  
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8 SUUNNITELLUT VALUMA-ALUEET 

 

8.1 KOISENSUON VALUMA-ALUE 

 

Kuva 9. Koisensuon valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Koisensuon valuma-alueen pinta-ala on 110 hehtaaria. Valuma-alueen laskuoja laskee Saimaaseen 

Koisenlahden rannassa olevan luhtaisen metsäalueen kautta. Laskuoja on monen metrin levyinen tien 

ja rannan välissä, ja vesi nousee ajoittain rantametsään. Ranta-alueen yläpuolella on metsää ja iso 

peltoaukea, joka on vain osittain viljelyksessä. Laskuojan yläjuoksulla on metsitettyä peltoa sekä 

Koisensuon räme. Koisensuon ojat ovat pääosin umpeenkasvaneet. Koisensuolla ojien eroosioriski 

on pääosin normaali. Laskuojan eroosioriski on osittain kohtalainen tai suuri. Uoman maaperä on 

soistuneella ranta-alueella saraturvetta, pellolla ja suolla sara- ja rahkaturvetta sekä savea. 
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Kuva 10. Koisensuon valuma-alueen laskuoja rannan lähellä.  

 

 

Kuva 11. Koisensuon valuma-alueen metsitetyn pellon sarkaoja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Koisensuon valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Laskuojan alajuoksulla vesiensuoje-

lutoimet pitää tehdä tulvivan alueen yläpuolelle, ja laskuojaa ei pitäisi jatkossa perata tien rannan 
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puolelta. Laskuojassa olevalle peltoaukealle voisi tehdä kosteikon pidättämään ravinteita ja kiintoai-

nesta. Mahdollisten tulevien metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä Koisensuon alueelle suositellaan 

tehtäväksi laskeutusaltaita sekä kaikkiin sarkaojiin lietekuopat.  

 

 

8.2 KUIVANIEMEN METSÄOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 12. Kuivaniemen metsäojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Kuivaniemessä Saimaaseen laskevan metsäojan valuma-alueen pinta-ala on yhdeksän hehtaaria. Ojan 

valuma-alue on kokonaan kangasmetsää. Oja kulkee rehevässä maastossa ja ojan pohjaan on kertynyt 

humusta. Oja kulkee metsässä loivaa rinnettä alaspäin kapeana uomana ja laskee Saimaaseen matala-

na ja melko kapeana uomana. Uomassa on suuri eroosioriski ojan alajuoksulla. Uoman maaperä on 

savea ja yläjuoksulla uoman loppuosassa moreenia.  
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Kuva 13. Kuivaniemen metsäoja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Kuivaniemen metsäojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Kohteeseen ehdotetaan 

tehtäväksi pohjapato hidastamaan veden virtausnopeutta. Mahdollisen tulevan ojan kunnostamisen 

yhteydessä ojan rinteessä olevaa osaa ei pitäisi perata ja rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukat-

ko. 
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8.3 MUSTANIEMEN METSÄOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 14. Mustaniemen metsäojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Mustaniemen pohjoispuolella virtaavan lyhyen ojan valuma-alueen pinta-ala on kahdeksan hehtaaria. 

Ojan valuma-alue on kokonaan metsämaata. Oja kulkee rehevällä metsämaalla ja oja virtaa yläjuok-

sulta rantaa kohti levenevänä uomana. Oja laskee Saimaaseen pusikkoisen luhta-alueen läpi. Oja on 

suurimmaksi osaksi kohtalaisen eroosioriskin uoma. Uomassa on näkyvissä humusta ja paikoin uo-

man reunoilla näkyy kuivunutta savea. Uoman alajuoksun maaperä on saraturvetta ja yläjuoksun 

maaperä savea. 
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Kuva 15. Mustaniemen metsäoja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Mustaniemen metsäojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojaan suositellaan teh-

täväksi laskeutusallas tai pohjapato tulevien metsänhoitotöiden yhteydessä. Kohteen korkeuserot ovat 

vähäiset, joten pohjapato saattaa nostaa vettä ojan reunametsään. Mahdollisen ojan kunnostamisen 

yhteydessä ojan perkaaminen suositellaan päätettäväksi yläjuoksun puolelle selvästi ennen luhta-

aluetta. 
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8.4 KOIVURANNAN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 16. Koivurannan ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Koivurannan kohdalla Saimaaseen laskevan ojan valuma-alueen pinta-ala on 28 hehtaaria. Ojan va-

luma-alueella on kangasmetsää sekä peltoa. Oja alkaa yläjuoksulla peltoalueelta ja virtaa kangasmet-

sän halki rantakoivikon kautta Saimaaseen. Yläjuoksulla uoma on normaalin metsäojan kokoinen. 

Uoma levenee rantaa kohti ja laskee Saimaan ruovikkoiseen rantaan leveänä uomana. Ojassa on pää-

osin suuri eroosioriski. Uoman maaperä on savea. Rantakoivikossa ja uoman reunoilla näkyy jälkiä 

veden mukana kulkeutuneesta savesta.  
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Kuva 17. Koivurannan oja rantakoivikossa. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Koivurannan ojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Ojaan suositellaan tehtäväksi pohja-

patoja hidastamaan veden virtausnopeutta. Pellolle voisi myös tehdä kosteikon. Mahdollisen ojan tu-

levan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.5 ORJAINLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 18. Orjainlahden ojan valuma-alue ja toteutettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Orjainlahden pohjukassa Saimaaseen laskee 60 hehtaarin valuma-alueelta vetensä keräävä oja. Ojan 

vedet tulevat pelto- ja kangasmetsäalueelta. Ojan alajuoksulle lähelle Saimaan rantaa on tehty riista-

kosteikko. Oja laskee Saimaaseen riistakosteikon kautta. Kosteikon yläpuolella uoma jatkuu pelto-

alueen halki kulkevana ojana. Ojan alajuoksu on suuren eroosioriskin uoma. Uoman maaperä on ala-

juoksulla savea ja yläjuoksulla saven ja saraturpeen sekoitusta. 
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Kuva 19. Vastavalmistunut Orjainlahden kosteikko. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Orjainlahden ojan valuma-alueella ei ole inventointiajankohtana vesiensuojelutarvetta. Kohteelle on 

tehty riistakosteikko lähelle Saimaan rantaa.  
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8.6 MUURASUON VALUMA-ALUE 

 

Kuva 20. Muurasuon valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Muurasuon valuma-alueen pinta-ala on 99 hehtaaria. Muurasuon alueen laskuojaan virtaa vettä ylä-

juoksun suoalueelta, Muurasuon pelloilta sekä ympäristön kangasmetsistä. Rannan lähellä laskuoja 

virtaa kapeana uomana ja laskee luhtaiseen rantaan, jossa tulvavesi nousee kymmeniä metrejä las-

kuojaa ylöspäin. Rannasta yläjuoksun suuntaan kuljettaessa Muurasuon laskuoja on aikanaan perattu 

syväksi ja leveäksi. Ylivirtaaman aikana laskuojassa virtaa runsaasti vettä. Vesi on melko kirkasta, 

eikä vedessä näy kiintoainesta. Pellon kohdalla laskuojan reunat ovat pusikoituneet ja pelto-ojissa on 

ylivirtaaman aikana paljon vettä. Muurasuon alueen yläjuoksulla on ojitettu, metsäinen suoalue. Suo-

alueen ojat ovat osittain umpeenkasvaneet. Muurasuon alueen laskuojassa on osittain suuri 

eroosioriski. Uoman maaperä on rannan lähellä savea ja Muurasuon pellolla ja sen yläpuolisella suo-

alueella saraturvetta.  
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Kuva 21. Mahdollinen pohjapadon paikka Muurasuon laskuojassa. 

 

 

Kuva 22. Muurasuon valuma-alueen laskuoja pellolla. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Muurasuon valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve, ja alueen vesiensuojelurakenteita 

kannattaisi toteuttaa lähitulevaisuudessa. Laskuojan mahdollisen kunnostamisen yhteydessä ojaa ei 
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kannattaisi perata rannassa tien länsipuolelta, vaan rantaan olisi hyvä jättää perkaamaton kaivukatko. 

Laskuojan leveään osaan rannan ja pelto-alueen väliin ehdotetaan tehtäväksi pohjapato hidastamaan 

veden virtausnopeutta. Muurasuon pellon länsireunaan voisi myös tehdä kosteikon. Yläjuoksun suo-

alueelle ehdotetaan tehtäväksi tulevan maanmuokkauksen tai kunnostusojituksen yhteydessä laskeu-

tusallas laskuojaan sekä lietekuopat sarkaojiin.  

 

 

8.7 ORJAINNIEMEN LÄNSIOSAN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 23. Orjainniemen länsiosan ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Orjainniemen länsiosan ojan valuma-alueen pinta-ala on 38 hehtaaria. Ojan valuma-alue on metsä-

maata. Oja laskee melko leveänä uomana Saimaaseen luhtaisen ranta-alueen kautta. Tulva-aikana 

Saimaan vesi nousee laskuojaan sekä rantametsikköön. Rannan jälkeen oja jatkuu lyhyen matkaa 

keskimääräisen kokoisena metsäojana. Alueen laskuojan eroosioriski on suuri. Uoman maaperä on 

savea. Ojan vesi on ruskeaa ja sameaa.  
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Kuva 24. Orjainniemen länsiosan oja rannassa. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Orjainniemen länsiosan ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Alueen laskuojaan 

suositellaan tehtäväksi pohjapato hidastamaan veden virtausnopeutta. Mahdollisen ojan kunnostami-

sen yhteydessä ojaa ei pidä perata luhta-alueelle asti, vaan rantaan suositellaan jätettäväksi perkaama-

ton kaivukatko. 
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8.8 SAUNALAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 25. Saunalahden ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Saunalahden ojan valuma-alueen pinta-ala on 26 hehtaaria. Ojan valuma-alue on metsämaata. Or-

jainniemen kärkiosassa sijaitsevan Saunalahden ranta on osittain soistunut ja vesi nousee tulva-aikana 

rantametsään ja laskuojaan. Alavan ranta-alueen jälkeen oja jatkuu rannasta rinnettä ylös ja päättyy 

ojitetulle suolle. Laskuojan eroosioriski on pääosin suuri. Vesi virtaa laskuojan rinteessä vauhdilla 

ylivirtaaman aikana. Uoman maaperä on alajuoksulla savea ja hienoa hietaa sekä yläjuoksulla sara-

turvetta.  
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Kuva 26. Saunalahden oja rannan lähellä. 

 

 

Kuva 27. Saunalahden ojan valuma-alueen sarkaoja suoalueella. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Saunalahden ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojan merkittävin vesiensuoje-

lukeino on se, että uoman alajuoksun jyrkkää osaa ei perata ojan mahdollisen tulevan kunnostuksen 
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yhteydessä. Tämän lisäksi laskuojaan voidaan tehdä pohjapato tai -patoja hidastamaan veden virtaus-

nopeutta. Jos uomaan tehdään pohjapato, pato suositellaan tehtäväksi uoman jyrkän osan yläosaan. 

Suoalueen vesiensuojelusta pitää huolehtia tulevien hakkuiden ja mahdollisen tulevan kunnostusoji-

tuksen yhteydessä. Tällöin suoalueelta lähtevään laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi putkipato tai las-

keutusallas ja sarkaojiin suositellaan tehtäväksi lietekuopat. 

 

 

8.9 KEURUPADANLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE  

 

Kuva 28. Keurupadanlahden ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Kohteen valuma-alueen pinta-ala on kahdeksan hehtaaria, ja valuma-alue on metsämaata. Keurupa-

danlahden poukamassa on kuivana aikana lähes kokonaan Saimaasta erillään oleva pieni lahti, joka 

on vuosien kuluessa täyttynyt metsästä tulevan ojan mukanaan kuljettamasta kiintoaineksesta. Oja 

kulkee rannan lähellä kivikkoisessa maastossa kadoten ajoittain kivien alle. Tien länsipuolella oja on 

leveähkö ja matala. Ojan alajuoksu on osittain suuren eroosioriskin uoma. Metsäojan maaperä on mo-

reenia ja uoman yläjuoksulla saraturvetta.  
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Kuva 29. Keurupadanlahden oja metsässä. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Keurupadanlahden ojan valuma-alueella oli inventointiajankohtana pieni vesiensuojelutarve. Lah-

delman pohjassa on reilu kerros lietettä, jonka voisi tyhjentää. Lisäksi lahteen tulevaan laskuojaan 

ehdotetaan tehtäväksi laskeutusallas tulevien metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä. Mahdollisen tu-

levan ojan kunnostamisen yhteydessä ojaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko rannan lähelle. 
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8.10 KEURUPADANLAHDEN METSÄOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 30. Keurupadanlahden metsäojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Kohteen valuma-alueen pinta-ala on 36 hehtaaria. Valuma-alue on pääosin metsämaata. Valuma-

alueen laskuoja virtaa rannan lähellä jyrkässä rinteessä. Uoma on rannan lähellä kapea ja levenee tien 

länsipuolella. Tien länsipuolella oja kulkee osittain soistuneella metsämaalla. Ojan eroosioriski on 

suuri rannan lähellä rinteessä sekä yläjuoksun kangasmetsässä. Uoman maaperä on moreenia sekä 

soistuneissa kohdissa savea ja saraturvetta. 
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Kuva 31. Keurupadanlahden metsäoja tien länsipuolella. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Keurupadalahden metsäojan valuma-alueella oli inventointiajankohtana pieni vesiensuojelutarve, 

koska oja oli vakiintuneessa tilassa ja ojan reunat olivat osittain heinittyneet. Ojan tehokkain vesien-

suojelukeino on rinteessä olevan jyrkän uomanosan perkaamatta jättäminen mahdollisen tulevan ojan 

kunnostamisen yhteydessä. Lisäksi metsäojaan tien länsipuolelle voisi tehdä pohjapadon hidastamaan 

veden virtausta.  
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8.11 PULKANLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 32. Pulkanlahden ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Saimaan Pulkanlahteen laskevan ojan valuma-alueen pinta-ala on 33 hehtaaria. Oja laskee Saimaan 

hieman ruovikkoiseen lahteen leveänä ja matalana uomana. Yläjuoksun suuntaan liikuttaessa uoma 

kulkee rehevässä metsässä melko kapeana ja matalana. Uoman yläjuoksulla on peltoalue. Uoman 

pohjalle on kertynyt humusta. Metsäalueella ojan uomassa on pääosin suuri eroosioriski. Uoman 

maaperä on rannan lähellä saraturvetta, ylempänä hietaa ja aivan yläjuoksulla savea.  
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Kuva 33. Pulkanlahden oja metsäalueella. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Pulkanlahden ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojaan suositellaan tehtäväksi 

pohjapato hidastamaan veden virtausnopeutta. Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan 

pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.12 SAARASTINKANKAAN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 34. Saarastinkankaan ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Saarastinkankaan ojan valuma-alueen pinta-ala on 27 hehtaaria. Saarastinkankaan notkelman metsä-

oja alkaa yläjuoksulla viljelyksessä olevalta pellolta ja virtaa kangasmetsän läpi luhtaiseen lahteen. 

Metsäojan reunat ovat pusikoituneet ja ojassa on runsaasti kasvillisuutta. Vesi pääsee edelleen vir-

taamaan ojassa. Ojan eroosioriski on osittain suuri. Uoman maaperä on alajuoksulla rannan lähellä 

saraturvetta ja muualla savea. 
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Kuva 35. Saarastinkankaan metsäoja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Saarastinkankaan ojan valuma-alueella oli inventointiajankohtana pieni vesiensuojelutarve, koska oja 

oli vakiintuneessa tilassa ja uomassa oli maa-ainesta sitovaa kasvillisuutta. Tulevaisuudessa mahdol-

lisen ojan kunnostamisen yhteydessä ojaan voisi tehdä pohjapadon hidastamaan veden virtausnopeut-

ta. Jos ojaa perataan jatkossa, rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.13 KYTÖINNIITTUJEN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 36. Kytöinniittujen valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Kohteen valuma-alueen pinta-ala on 117 hehtaaria. Kytöinniittujen alue on ojitettua suometsää ja kar-

tasta poiketen alueella on myös sarkaojia. Suoalueen ojat ovat osittain umpeenkasvaneet ja niistä ei 

juuri irtoa kiintoainesta. Suoalueen laskuoja on leveä, ja ojan vesi on tummahkoa suovettä. Kytöinnii-

tujen metsäojien vedet laskevat laajan peltoalueen ojiin. Osa peltoalueesta on inventointihetkellä vil-

jelemätöntä peltoa. Peltoalueen laskuoja virtaa leveänä uomana rantaa kohti. Uoman maaperä on ala-

juoksulla hietaa ja saraturvetta ja ylempänä pellolla pääasiassa savea sekä suolla sara- ja rahkaturvet-

ta.  
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Kuva 37. Kytöinniittujen metsäalueelta tuleva oja. 
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Kuva 38. Kytöinniittujen valuma-alueen laskuoja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Kokonaisuutena Kytöinniittujen valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve, vaikka Kytöinniittujen 

metsäalueella ei ole välitöntä vesiensuojelutarvetta. Kytöinniittujen metsäalueen laskuojaan voisi 

tehdä laskeutusaltaan ja sarkaojiin lietekuopat tulevien metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä. Pelto-

alueelle ehdotetaan tehtäväksi kosteikko pidättämään koko valuma-alueen huuhtoumaa. Mahdollisen 

ojan tulevan kunnostamisen yhteydessä, rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.14 HANKANIEMEN OJAN VALUMA-ALUE  

 

Kuva 39. Hankaniemen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Hankaniemen ojan valuma-alueen pinta-ala on 38 hehtaaria. Ojan valuma-alueella on kangasmetsää 

ja peltoa. Oja laskee Saimaaseen leveänä uomana. Yläjuoksun suuntaan kuljettaessa oja kulkee koi-

vumetsän läpi leveänä uomana ja päättyy yläjuoksun peltoalueelle. Ojassa on runsaasti kasvillisuutta, 

joka pidättää osan ojassa virtaavista ravinteista ja kiintoaineksesta. Yläjuoksun peltoalueella ojan 

eroosioriski on osittain suuri. Uoman maaperä on pääosin savea. 
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Kuva 40. Hankaniemen oja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Hankaniemen ojan valuma-alueella oli inventointiajankohtana pieni vesiensuojelutarve, koska ojassa 

oleva kasvillisuus hidastaa virtaamaa ja sitoo kiintoainetta. Ojaan suositellaan tehtäväksi pohjapato 

tai kosteikko viimeistään mahdollisen ojan tulevan kunnostamisen yhteydessä. Mahdollisen ojan 

kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.15 LIKOLAHDEN POHJOISEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 41. Likolahden pohjoisen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Likolahteen laskee kolme ojaa, joista pohjoisimman valuma-alueen pinta-ala on 57 hehtaaria. Ojan 

valuma-alueella on kangasmetsää ja peltoa. Oja alkaa yläjuoksulla metsäalueelta ja virtaa metsän jäl-

keen peltoalueen halki leveänä uomana. Oja laskee leveänä Saimaan luhtaiseen lahteen. Uoman 

eroosioriski on suurimmaksi osaksi keskimääräinen. Uoman maaperä on pääosin hietaa.  
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Kuva 42. Likolahden pohjoinen oja peltoalueella. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Likolahden pohjoisen ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Kohteeseen ehdote-

taan tehtäväksi kosteikko rannan lähelle. Ojan mahdollisen kunnostamisen yhteydessä rantaan pitäisi 

jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.16 LIKOLAHDEN ETELÄISEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 43. Likolahden eteläisen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Likolahden eteläisimmän ojan valuma-alueen pinta-ala on 13 hehtaaria. Ojan valuma-alueella on 

metsämaata ja peltoa. Yläjuoksulla metsäoja alkaa rehevältä metsäalueelta. Oja virtaa kapeana met-

säojana tien eteläpuolella. Tien pohjoispuolella lähempänä rantaa uoma on lähiaikoina perattu ja le-

veä. Uoma laskee leveänä Saimaan ruovikkoiseen lahteen. Uoman perattuun osaan ei ole tehty ve-

siensuojelurakenteita. Uoman maaperä on yläjuoksulla hiekkaa, alempana hietaa ja rannan lähellä sa-

raturvetta. Uoman eroosioriski on keskimääräinen. Uomassa on näkyvissä irronnutta kiintoainesta. 
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Kuva 44. Likolahden eteläisen ojan perattu osa rannan lähellä. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Likolahden eteläisen ojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Ojaan ehdotetaan tehtäväksi 

laskeutusallas tai pohjapato. Jos tasaiselle alajuoksun alueelle tehdään pohjapato, pitää varmistaa, ett-

ei vesi nouse ojan reunametsään. Jatkossa ojaa kunnostettaessa rantaan pitäisi jättää perkaamaton 

kaivukatko. 

 

 

8.17 PELTOMÄEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 45. Peltomäen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 
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Kohteen kuvaus 

Peltomäen ojan valuma-alueen pinta-ala on 27 hehtaaria. Ojan valuma-alueella on peltoa ja kangas-

metsää. Ojan uoma on rannan lähellä tien eteläpuolella syvä ja kapea ja ylempänä oja on keskimää-

räisen kokoinen metsäoja. Rannan lähellä uoma virtaa kivikkoisessa rinteessä. Merenlahdentien poh-

joispuolella uoma on matala ja vedenvirtausnopeus hidastuu. Uomassa on näkyvissä humusta ja pel-

toalueen yläpuolelle metsäojassa on näkyvissä jälkiä aiemmasta eroosiosta. Uomassa on osittain suuri 

eroosioriski. Uoman maaperä on rannassa hietaa, tien itäpuolella savea ja yläjuoksulla saraturvetta.  

 

 

Kuva 46. Peltomäen oja peltoalueella. 

 



 

 

62 

 

 

Kuva 47. Peltoalueen yläpuolella ojassa on näkyvissä eroosiota. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Peltomäen ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojaan ehdotetaan tehtäväksi poh-

japato peltoalueen yläpuolelle. Ojan mahdollisen kunnostamisen yhteydessä ojaa ei pitäisi perata Me-

renlahdentien länsipuolelta, vaan tien ja rannan väliin pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.18 HIRSIKANKAAN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 48. Hirsikankaan ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 
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Kohteen kuvaus 

Hirsikankaan ojan valuma-alueen pinta-ala on 51 hehtaaria. Oja kerää vetensä pääosin kangasmetsä-

alueelta ja lisäksi parilta pellolta. Ojan uoma on rannassa kivikkoinen. Rannasta ylöspäin mentäessä 

uoma on aluksi kapea ja levenee mökkitien eteläpuolella. Oja kulkee metsässä jonkin matkaa mökki-

tien eteläpuolelle, jossa oja jakautuu kahdeksi haaraksi. Toinen haara jatkuu eteenpäin metsäojana ja 

toinen haara johtaa pellolle. Uomassa on muutamia suuren eroosioriskin kohtia. Uoman maaperä on 

aivan rannassa moreenia ja sen jälkeen saraturvetta sekä savea. Ojan alajuoksulla ei ole näkyvissä 

kiintoainesta. Mökkitien eteläpuolella pellolta tulevan ojanhaaran vesi on selvästi harmaata ja savista, 

kun taas metsästä tulevan ojanhaaran vesi on tummaa ojavettä, jossa ei ole näkyvissä kiintoainesta.  

 

 

Kuva 49. Hirsikankaan oja rehevässä metsässä mökkitien eteläpuolella. 
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Kuva 50. Pellolta tulevan ojan vesi on savista. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Hirsikankaan ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Kohteeseen voisi tehdä kos-

teikon pellon reunaan tai vaihtoehtoisesti laskeutusaltaan laskuojaan. Mahdollisen ojan kunnostami-

sen yhteydessä rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. Kaivukatko pitäisi aloittaa uoman tasai-

sessa osassa ennen rantaan viettävää rinnettä. 
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8.19 MUSTAJOEN JA LUHTALAMMEN VALUMA-ALUEET 

 

Kuva 51. Mustajoen ja Luhtalammen valuma-alueet ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Mustajoen valuma-alueen pinta-ala on 398 hehtaaria ja koko Märkälänlahden länsipuolen valuma-

alueen pinta-ala on 502 hehtaaria. Valuma-alueet ovat pääasiassa kangas- ja suometsää. Lisäksi Mus-

tajoen valuma-alueella on muutama pelto. Märkälänlahden länsirannalla Luhtalammen ympäristössä 

on laaja luhtainen alue, joka on Natura-alue. Luhta-alueelle laskee etelästä pienehkön suoalueen las-

kuoja sekä lännestä Mustajoki ja muutama pienempi oja. Mustajoen valuma-alueen yläosassa sijait-

sevat Suurisuon ja Kapiasuon suoalueet. Osa Suurisuon alueesta on ojittamatonta suota. Suoalueiden 

ojat ovat osittain lähivuosina perattuja ja hyvässä kunnossa ja osittain umpeenkasvaneet. Yläjuoksul-

la ja suoalueilla ojat ovat keskimääräisen metsäojan kokoisia. Alajuoksulla Mustajoki levenee leve-

äksi metsäojaksi. Luhtalammen ympäristön uomien maaperä on saraturvetta ja myös Mustajoen uo-

man maaperä on pääosin saraturvetta ja osittain rahkaturvetta sekä peltojen lähellä paikoin savea. 

Suurisuon maaperä on pääosin rahkaturvetta ja osin saraturvetta. Kapiasuon maaperä on pääosin sara- 

ja rahkaturvetta. Kapiasuolta Mustajokeen johtavan laskuojan maaperä on savea ja moreenia. 
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Kuva 52. Suurisuon sarkaoja. 

 

 

Kuva 53. Kapiasuon laskuojan laskeutusallas. 
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Kuva 54. Mustajoki tien pohjoispuolella lähellä Luhtalampea. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Mustajoen ja Luhtalammen valuma-alueilla on kohtalainen vesiensuojelutarve. Mustajoen alajuoksul-

le tien länsipuolelle voisi tehdä kosteikon. Mustajokeen ehdotetaan tehtäväksi putkipadot Suurisuon 

ojitetun suoalueen laskuojiin. Lisäksi Suurisuon alueelle esitetään tehtäväksi laskeutusaltaita. Ka-

piasuon alueen laskuojaan esitetään tehtäväksi putkipato ja Kapiasuon länsipuolen kokoojaojaan suo-

sitellaan tehtäväksi laskeutusallas. Luhtalammen eteläpuolella olevan ojaston laskuojaan suositellaan 

tehtäväksi putkipato. Luhta-alueelle johtaviin ojiin pitäisi jättää kaivukatkot ennen luhtaa mahdolli-

sen ojan kunnostamisen yhteydessä. 
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8.20 TENHAMOINLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 55. Tenhamoinlahden ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Tenhamoinlahteen laskee pohjoisen suunnalta oja, jonka valuma-alueen pinta-ala on 35 hehtaaria. 

Ojan valuma-alue on kokonaan metsämaata. Oja on pieni metsäoja, jossa ei kuivana aikana ole juuri-

kaan vettä. Uoman alajuoksu on suuren eroosioriskin uoma ja myös uoman yläosassa on suuren 

eroosioriskin kohtia. Uoman alajuoksulla on näkyvissä eroosion jälkiä eli uoman pohjalta on kulunut 

hienoaines pois ja uoma virtaa isompien kivien välissä. Uoman maaperä on alajuoksulla hietaa ja 

ylempänä savea. Uoman alajuoksulle rannan lähelle on tehty kivistä pohjapato.  
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Kuva 56. Tenhamoinlahden oja metsässä kohdassa, jossa hienoaines on kulunut pois. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Tenhamoinlahden ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojassa olevaa pohjapatoa 

voisi kunnostaa. Lisäksi ylemmäs ojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapato hidastamaan veden virtaus-

nopeutta. Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 

Kaivukatko olisi hyvä aloittaa jo ennen rantaan viettävän loivan rinteen alkua. 
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8.21 MUNTERONSUON VALUMA-ALUEET 

 

Kuva 57. Munteronsuon valuma-alueet ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Munteronsuon ojat laskevat sekä pohjoiseen Tenhamoinlahteen että länteen Sahalahteen, joten valu-

ma-alue jakautuu kahteen osaan, joiden pinta-alat ovat 19 ja 36 hehtaaria. Koko valuma-alueella on 

suometsää, kangasmetsää ja kaupungin asuinaluetta. Munteronsuolla on kaupungin maankaatopaikka. 

Munteronsuon ojat on kunnostusojitettu. Suoalueen ojat ovat pääosin keskimääräisen kunnostusojite-

tun alueen metsäojan kokoisia ja hyvässä kunnossa. Tenhamoinlahteen laskevaan laskuojan rantaan 

on jätetty kaivukatko, joka toimii hyvänä vesiensuojelukeinona. Suoalueen ojien eroosioriski on pää-

osin keskimääräinen. Sahalahteen laskevan toisen laskuojan alajuoksu on suuren eroosioriskin uoma. 

Muutamissa alueen ojissa on näkyvissä hieman eroosiota. Munteronsuon maaperä on pääosin rahka-

turvetta.  
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Kuva 58. Munteronsuon Sahalahteen laskevan valuma-alueen sarkaoja. 

 

 

Kuva 59. Munteronsuon Tenhamoinlahteen laskevan valuma-alueen laskuoja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Munteronsuon valuma-alueilla on kohtalainen vesiensuojelutarve. Munteronsuon laskuojiin ehdote-

taan tehtäväksi putkipadot. Tenhamoinlahteen laskevan laskuojan yli kulkee metsäpolku. Paikalle 

tehtävä putkipato toimisi samalla kulkuyhteytenä ojan yli. Mahdollisten tulevien kunnostusojitusten 

yhteydessä rantaan pitäisi jättää perkaamattomat kaivukatkot. 
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8.22 RUOHOLAMMEN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 60. Ruoholammen valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Ruoholammen valuma-alueen pinta-ala on 400 hehtaaria. Ruoholammen valuma-alueella on Lap-

peenrannan kaupungin asuinalueita, peltoa, kangasmetsää ja suota. Järviniitunsuolla on myös kau-

pungin maankaatopaikka. Ruoholampi on matala, osittain reunoiltaan soistunut lampi. Ruoholam-

peen laskee idän suunnalta metsä- ja peltoalueen halki kulkeva laskuoja, koillisesta Järviniitunsuon 

laskuoja ja etelästä muutama pieni metsä- ja pelto-oja. Idän suunnalta lampeen laskeva oja on isoh-

kon metsäojan kokoinen. Järviniitunsuon laskuoja on matala ja leveä ja sarkaojatkin ovat leveitä. Ete-

län suunnalta Ruoholampeen laskevat ojat laskevat lampeen soistuneen ranta-alueen kautta. Soistunut 

ranta-alue toimii jonkinlaisena pintavalutusalueena. Ruoholammen rannalla Munteronjoen alussa on 

pieni ojitettu suoalue. Ruoholammesta vesi laskee Munteronjokea pitkin Saimaan Sahalahteen.  
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Kuva 61. Järviniitunsuon laskuojan ja sarkaojan risteys. 

 

Kuva 62. Munteronjoki. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Ruoholammen valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ruoholampeen idästä päin laske-

vaan ojaan voisi tehdä pohjapadon. Järviniitunsuon laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi putkipato. Mun-

teronjoen veden virtausnopeutta voisi tarvittaessa hidastaa pohjapadolla. Ruoholampeen laskevien 

ojien mahdollisen kunnostamisen yhteydessä lammen rantaan pitäisi jättää perkaamattomat kaivukat-

kot.  
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8.23 MYLLYLAMMEN ETELÄISEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 63. Myllylammen eteläisen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Myllylammen eteläpäässä lampeen laskee kaksi ojaa, joista toinen kerää vetensä 84 hehtaarin alueelta 

ja toinen on lyhyt sarkaoja. Isompi oja alkaa yläjuoksulla pelto- ja kangasmetsäalueelta ja virtaa ala-

juoksun peltoalueen kautta Myllylammen rantaan. Metsäalueella oja kulkee rinnemaastossa. Oja on 

peltoalueella leveä ja tien rannanpuolella oja jatkuu isona ja leveänä. Tien rannanpuoli on rehevää 

koivumetsää, ja rantametsän korkeusero Myllylampeen on vähäinen. Ojassa on suurimmaksi osaksi 

suuri eroosioriski. Uoman maaperä on saraturvetta ja yläjuoksulla peltojen välisessä uomassa moree-

nia. Ojan vesi on alajuoksulla ruskeaa ja sameaa. 
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Kuva 64. Myllylammen eteläinen oja tieltä rantaan päin kuvattuna. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Myllylammen eteläisen ojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Ojaan ehdotetaan tehtäväk-

si kosteikko tien ja rannan väliselle alueelle. Jos kosteikkoa ei toteuteta, ojaan voisi tehdä ison las-

keutusaltaan peltoalueen yläreunaan. Ojan mahdollisen tulevan kunnostamisen yhteydessä rantaan pi-

täisi jättää perkaamaton kaivukatko. Lisäksi yläjuoksun rinnemaastossa olevaa uomaa ei pitäisi perata 

jatkossa. 
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8.24 LAPATONNIEMEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 65. Lapatonniemen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Lapatonniemen ojan valuma-alue on 10 hehtaaria. Valuma-alue on metsämaata. Oja kulkee Lapaton-

niemen länsireunalla rehevässä kangasmetsässä. Oja on kapeahko metsäoja, jonka pohjalla on hu-

musta. Ojassa ei ole vettä kuivana aikana. Oja laskee rantaan pienen luhtaisen alueen kautta. Ojan 

alajuoksulla rannan lähellä on suuri eroosioriski. Uoman maaperä on alajuoksulla hietaa ja yläjuok-

sulla kalliota. 

 

Kuva 66. Lapatonniemen oja. 
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Toimenpide-ehdotus 

Lapatonniemen ojan valuma-alueella oli inventointiajankohtana pieni vesiensuojelutarve, koska oja 

oli vakiintuneessa tilassa. Ojan mahdollisen kunnostamisen yhteydessä ojaan ehdotetaan tehtäväksi 

pohjapato. Jos ojaa perataan tulevaisuudessa, rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 

 

8.25 RUTOLANLAHDEN LÄNTISEN OJAN VALUMA-ALUE  

 

Kuva 67. Rutolanlahden läntisen ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Rutolanlahden läntisen ojan valuma-alueen pinta-ala on 42 hehtaaria. Valuma-alue on metsämaata. 

Rutolanlahden länsipuolella on kaksi peräkkäistä pienehköä ojitettua suoaluetta, joiden laskuoja las-

kee Rutolanlahteen. Laskuoja on normaalinkokoinen, kapeahko metsäoja. Laskuojassa on suuri 

eroosioriski. Uoman maaperä on hiekkaa ja saraturvetta. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Rutolanlahden läntisen ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Suoalueelle suositel-

laan tehtäväksi laskeutusallas mahdollisen ojien kunnostamisen yhteydessä. Lisäksi laskuojaan voisi 

tehdä pohjapadon metsätien länsipuolelle. Ojan rinneosaa ei pitäisi perata jatkossa eli metsätien ja 

rannan välinen uomanosa kannattaa jättää perkaamatta ojan mahdollisen kunnostamisen yhteydessä. 
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8.26 HÄMEENLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 68. Hämeenlahden ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Hämeenlahden ojan valuma-alueen pinta-ala on 80 hehtaaria. Valuma-alueella on kangas- ja suomet-

sää, peltoa, soranottopaikka sekä lampi. Rehvalampi on pieni lampi ojitetun suoalueen laidalla. Reh-

valammesta laskee laskuoja kangasmetsän ja peltoalueen kautta rannaltaan soistuneeseen Hämeen-

lahteen. Rehvalammen ympäristössä olevan suoalueen ojat ovat osittain umpeenkasvaneet. Rehva-

lammen laskuoja alkaa lammen rannasta keskimääräisen kokoisena metsäojana ja kulkee tien länsi-

puolella lyhyen matkan kapean harjukannaksen halki muutaman metrin syvyisessä kapeassa uomas-

sa. Kannaksen jälkeen laskuoja on jälleen keskimääräisen metsäojan kokoinen. Rannan lähellä las-

kuoja on matala ja keskimääräisen metsäojan kokoinen. Rehvalammen ja pellon välillä vesi virtaa 

ylivirtaaman aikana ojassa vauhdilla. Laskuojan eroosioriski on suuri. Suoalueella uomien maaperä 

on saraturvetta. Laskuojan maaperä on pääosin hiekkaa. 
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Kuva 69. Rehvalampeen laskeva laskuoja. 
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Kuva 70. Pohjapato Rehvalammesta lähtevässä laskuojassa. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Hämeenlahden ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Laskuojaan Hämeenlahden 

rannan lähelle ehdotetaan tehtäväksi kosteikko. Rehvalammen laskuojaan voidaan tehdä pohjapato 

hidastamaan virtaamaa. Pato ehdotetaan tehtäväksi lammen ja tien väliin harjukannaksen alkuun. 

Mahdollisen suometsän kunnostusojituksen yhteydessä Rehvalampeen lännestä laskevaan isompaan 

ojaan suositellaan tehtäväksi putkipato tai laskeutusallas ja lännestä laskevaan pienempään ojaan las-

keutusallas. Vaihtoehtoisesti lännestä laskevan pienemmän ojan vedet voitaisiin johtaa poikkiojalla 

isompaan ojaan ja putkipadolle. Lammen rantaan pitäisi jättää kaivukatkot. Rehvalampeen etelän-

suunnasta laskeviin sarkaojiin ehdotetaan tehtäväksi lietekuopat sekä kaivukatkot. Jos ojaa kunnoste-

taan, Saimaan rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.27 KOUKKULAMMEN LASKUOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 71. Koukkulammen laskuojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Koukkulammen laskuojan valuma-alueen pinta-ala on 86 hehtaaria ja Koukkulammen alapuolisen 

valuma-alueen pinta-ala on 113 hehtaaria. Valuma-alueella on kangasmetsää, ojitettua suometsää, 

Koukkulampi sekä muutama pieni pelto. Laskuoja laskee Saimaan Kähönsalmen luhtaiseen ruovik-

kolahteen. Kuokkalammesta tulevan ojan ja etelän suunnasta tulevan ojan kohtaamispaikassa on las-

keutusallas. Laskeutusaltaasta rantaan päin laskuojan alajuoksun uoma on kapea. Laskuojan alussa 

rannan lähellä vesi virtaa ylivirtaaman aikana nopeasti ja koskimaisesti. Muualla inventoiduissa koh-

dissa ojat ovat keskimääräisen metsäojan kokoisia ja paikoin ojat ovat melko leveitä ja matalia. Osa 

ojista on perattu joitain vuosia sitten ja osa ojista on vanhoja ojia, jotka ovat jo osittain heinittyneet. 

Osassa valuma-alueen ojia on suuri eroosioriski ja laskuojan alussa Saimaan rannassa on suuri 
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eroosioriski. Ojissa näkyy paikoin eroosion jälkiä. Laskuojan maaperä on pääosin moreenia ja turvet-

ta.  

 

 

Kuva 72. Koukkulampeen lammen yläpuoliselta pellolta johtava oja. 

 

 

Kuva 73. Koukkulammen alueen eteläinen oja. 
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Toimenpide-ehdotus 

Koukkulammen laskuojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojan alajuoksulla län-

tisen ja eteläisen uoman kohtaamispaikassa on laskeutusallas. Laskeutusaltaan purkuojan alkuun suo-

sitellaan tehtäväksi pohjapato hidastamaan veden virtausnopeutta. Ojan etelän suuntaan kulkevaan 

haaraan ehdotetaan tehtäväksi laskeutusallas ja Ryönäsuolta lähtevään laskuojaan putkipato. Mahdol-

lisen tulevan ojien kunnostuksen yhteydessä Koukkulampeen laskeviin laskuojiin esitetään tehtäväksi 

laskeutusaltaat ja sarkaojiin lietekuopat. Mahdollisen ojien kunnostamisen yhteydessä Koukkulam-

men ja Saimaan rantoihin pitäisi jättää perkaamattomat kaivukatkot. 

 

 

8.28 KÄHÖNSALMEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 74. Kähönsalmen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Kähönsalmen oja on 29 hehtaarin valuma-alueelta vetensä keräävä Kähönsalmen pieneen lahteen 

laskeva oja. Ojan valuma-alue on metsämaata. Ojassa on osittain suuri eroosioriski. Uoman maaperä 

on turvetta ja savea.  
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Toimenpide-ehdotus 

Kähönsalmen ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Kähönsalmen ojaan ehdote-

taan tehtäväksi pohjapato tai vaihtoehtoisesti laskeutusallas. Jos ojaa kunnostetaan tulevaisuudessa, 

rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.29 OIVEINLAHDEN ETELÄISEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 75. Oiveinlahden eteläisen ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Oiveinlahden eteläisen ojan valuma-alueen pinta-ala on 164 hehtaaria. Ojan valuma-alueella on kan-

gasmetsän lisäksi soistunutta metsämaata sekä muutama pieni pelto. Inventoiduissa kohdissa oja on 

keskimääräisen vanhan metsäojan kokoinen. Noin puolet ojasta on suuren eroosioriskin uomaa. Las-

kuojassa rannan lähellä vesi virtaa ylivirtaaman aikana koskimaisesti. Lähellä rantaa uoman maaperä 

on savea ja yläjuoksun suuntaan kuljettaessa pääasiassa saraturvetta, savea ja moreenia. 
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Kuva 76. Oiveinlahden eteläinen oja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Oiveinlahden eteläisen ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojaan ehdotetaan 

tehtäväksi pohjapatoja hidastamaan veden virtausta. Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä 

ojaa ei pitäisi perata lähelle rantaa ehdotetun pohjapadon ja rannan väliltä. 

 

8.30 OIVEINLAHDEN POHJOISEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 77. Oiveinlahden pohjoisen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 
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Kohteen kuvaus 

Oiveinlahden pohjoisen ojan valuma-alueen pinta-ala on 22 hehtaaria. Valuma-alueella on kangas- ja 

suometsää sekä hieman peltoa. Oja alkaa peltoalueelta. Pellon jälkeen oja virtaa kangasmetsän halki 

ja laskee Oiveinlahteen. Oja on inventoiduissa kohdissa pienen, vanhan metsäojan kokoinen ja mata-

la. Ojassa on muutamia suuren eroosioriskin kohtia. Uoma kulkee pääosin savimaalla. 

 

 

Kuva 78. Oiveinlahden pohjoinen oja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Oiveinlahden pohjoisessa ojassa oli inventointiajankohtana pieni vesiensuojelutarve, koska oja oli 

vakiintuneessa tilassa ja ojassa oli vähän vettä. Tulevien metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä ojaan 

ehdotetaan tehtäväksi pohjapato hidastamaan veden virtausnopeutta. Ojan mahdollisen kunnostami-

sen yhteydessä rannan lähelle pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.31 MONNONJOEN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 79. Monnonjoen valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Monnonjoki on Haapaselän Monnonlahteen laskeva laskuoja. Monnonjoen valuma-alueen pinta-ala 

on 261 hehtaaria. Ojan valuma-alueella on kangas- ja suometsää, peltoa sekä pieni lampi. Inventoin-

tiajankohtana iso osa valuma-alueen pienimmistä pelloista oli viljelemättömiä. Monnonjoen alussa 

rannan lähellä uoma on kapeahko ja uoman pohja on kivinen. Ojan alussa vesi virtaa vauhdilla ylivir-

taaman aikana. Valuma-alueen metsäojat ovat pääasiassa hyväkuntoisia. Osassa Monnonjoen valu-

ma-alueen uomia on suuri eroosioriski. Monnonjoen alajuoksun uoman maaperä on saraturvetta. 

Hirssuon alueen maaperä on myös turvetta. Muualla uoman maaperä on pääosin savea tai hienoa hie-

taa.  
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Kuva 80. Monnonjoki metsässä. 
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Kuva 81. Monnonjoki lähellä rantaa. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Monnonjoen valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Monnonjokeen suositellaan tehtä-

väksi pohjapato. Laskuojassa jonkin matkaa rannasta yläjuoksulle päin on kallio, jonka yläpuolelle 

voisi tehdä pohjapadon. Mahdollisen tulevan kunnostusojituksen yhteydessä Hirssuolta lähtevään 

laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi putkipato. Lisäksi jollekin peltoalueelle voisi tehdä kosteikon. Kar-

talle on merkattu yksi mahdollinen kosteikon paikka. Kosteikon voisi ehkä tehdä myös pellolle, jonka 

poikki kulkee suuri sähkölinja. Mahdollisuus sijoittaa kosteikko sähkölinjan alle pitää selvittää mah-

dollisen vesiensuojelurakenteiden tarkan suunnittelun alussa. Mahdollisen ojan kunnostamisen yh-

teydessä uoma suositellaan jätettäväksi perkaamatta rannan ja ehdotetun pohjapadon väliltä. 
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8.32 SUURINIEMEN LASKUOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 82. Suuriniemen laskuojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Suuriniemen lahdessa Saimaaseen laskevan ojan valuma-alueen pinta-ala on 42 hehtaaria. Ojan va-

luma-alueella on kangasmetsää, ojitettua suometsää ja peltoa. Inventoiduissa kohdissa oja on leveäh-

kö ja melko matala. Ojan alajuoksu on pääosin suuren eroosioriskin uomaa. Uoma kulkee pääosin 

turvemaalla. 

 

Kuva 83. Suuriniemen oja. 
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Toimenpide-ehdotus 

Suuriniemen laskuojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Laskuojaan sähkölinjan 

reunaan ehdotetaan tehtäväksi laskeutusallas. Rannan lähelle pellon reunaan voisi tehdä myös kos-

teikon. Uoman mahdollisen kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.33 HAAPALAHDEN LÄNTISET VALUMA-ALUEET 

 

Kuva 84. Haapalahden läntiset valuma-alueet ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 
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Kohteen kuvaus 

Saimaan Haapalahteen laskee kahden vierekkäisen valuma-alueen laskuojat. Ylemmän valuma-

alueen pinta-ala on 89 hehtaaria. Ylemmällä valuma-alueella on peltoa ja kangasmetsää. Ylemmän 

valuma-alueen oja on iso ja leveä alajuoksulla. Oja laskee Saimaaseen laajan luhtaisen ranta-alueen 

kautta. Ojassa on useita suuren eroosioriskin kohtia. Ylemmän valuma-alueen laskuojan maaperä on 

alajuoksulla saraturvetta ja yläjuoksulla savea.  

 

Alemman Mustankorvensuon valuma-alueen pinta-ala on 97 hehtaaria. Valuma-alueella on ojitettua 

suometsää, kangasmetsää ja peltoa. Rahkasuo ja Mustankorvensuo ovat ojitettuja, metsätalouskäytös-

sä olevia soita. Suoalueen sarkaojat ovat kapeita ja osin umpeenkasvaneita. Suoalueen laskuoja kul-

kee peltojen ja kangasmetsän halki Haapalahteen. Laskuoja on iso, kunnostettu pelto-oja. Oja laskee 

Saimaaseen luhtaisen ranta-alueen kautta. Ojan vesi on ruskeaa ja sameaa. Osa laskuojasta on suuren 

eroosioriskin uomaa. Laskuojassa on näkyvissä eroosiota. Lähellä rantaa laskuoja kulkee savimaalla, 

sen jälkeen yläjuoksun suuntaan kuljettaessa moreenimaalla ja turvemaalla.  

 

 

Kuva 85. Mustankorvensuon laskuoja pellon kohdalla. 
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Kuva 86. Mustankorvensuon laskuoja rannassa. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Haapalahden läntisillä valuma-alueilla on suuri vesiensuojelutarve. Ylempään laskuojaan ehdotetaan 

tehtäväksi pohjapatoja hidastamaan veden virtausnopeutta. Lisäksi laskuojaan rannan lähelle ehdote-

taan tehtäväksi pintavalutuskenttä. Mustankorvensuolta tulevaan laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi 

putkipato ja alueen pienempään kokoojaojaan laskeutusallas. Mahdollisen ojien kunnostamisen yh-

teydessä laskuojia ei pidä perata rantaan asti, vaan rannan lähelle pitää jättää perkaamaton kaivukat-

ko. 
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8.34 KANTTURANIEMEN ITÄPUOLEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 87. Kantturaniemen itäpuolen ojan valuma-alue. 

 

Kohteen kuvaus 

Kantturaniemen itäpuolen ojan valuma-alueen pinta-ala on 12 hehtaaria. Valuma-alue on kokonaan 

kangasmetsää. Uomassa on suurimmaksi osaksi suuri eroosioriski. Uoman maaperä on moreenia. 

Uoma on kapea ja pieni metsäoja, joka päättyy noin 150 metriä ennen rantaa. Tästä eteenpäin ojan 

vedet kulkevat pintavaluntana. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Kantturaniemen itäpuolen ojan valuma-alueella ei ole vesiensuojelutarvetta. Oja ei yllä Saimaan ran-

taan, vaan ojavedet kulkevat Saimaaseen pintavaluntana. 
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8.35 KANTTURANIEMEN LÄNSIPUOLEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 88. Kantturaniemen länsipuolen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Kantturaniemen länsipuolella Saimaaseen laskevan ojan valuma-alueen pinta-ala on 17 hehtaaria. 

Valuma-alue on kangas- ja suometsää. Oja on pieni ja kapea metsäoja. Ylivirtaaman aikoina ojassa 

on virtaamaa, mutta kuivina kausina ojassa on hyvin vähän vettä. Ojan alajuoksulla rinnemaastossa 

on suuri eroosioriski. Uoman maaperä on pääosin moreenia. 

 

Kuva 89. Kantturaniemen länsipuolen oja. 
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Toimenpide-ehdotus 

Kantturaniemen länsipuolen ojan valuma-alueella oli inventointiajankohtana pieni vesiensuojelutar-

ve, koska oja oli pieni ja vakiintuneessa tilassa. Ojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapato hidastamaan 

veden virtausnopeutta. Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jättää perkaamaton 

kaivukatko ja uomaa ei pitäisi perata mökkitien länsipuolelta eli uoman jyrkästä osasta. 

 

 

8.36 SÄÄSKLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 90. Sääsklahden ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Sääsklahteen laskevan ojan valuma-alueen pinta-ala on 44 hehtaaria. Oja kerää vetensä kangasmetsä- 

ja peltoalueelta. Rannassa oja on matala ja laskee leveänä Saimaaseen. Metsäalueella oja on pienen 

metsäojan kokoinen. Uoman alkuosassa rannan lähellä on suuri eroosioriski sekä osittain myös ylem-

pänä uomassa. Uoman maaperä on rannan lähellä hiekkamoreenia, alajuoksulla moreenia ja peltoalu-

eella savea. Ojan vesi oli inventointiajankohtana harmaata ja savista.  
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Kuva 91. Sääsklahden oja kulkee kapeana uomana rehevässä maastossa rannan lähellä. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Sääsklahden ojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Laskuojaan peltoalueen reunaan ehdo-

tetaan tehtäväksi kosteikko ja rannan lähelle pohjapato hidastamaan veden virtausnopeutta. Jos uo-

maa kunnostetaan, rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.37 MUUKINNIITUN LASKUOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 92. Muukinniitun laskuojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Muukinniitun laskuojan valuma-alueen pinta-ala on 47 hehtaaria. Valuma-alueella on metsää ja pel-

toa. Rannan lähellä oja on leveä ja yläjuoksun suuntaan kuljettaessa oja kapenee. Ojan eroosioriski 

on suurimmaksi osaksi suuri tai kohtalainen. Uoman maaperä on rannan lähellä savea, tämän jälkeen 

moreenia ja peltoalueella pääosin savea. Ojan vesi oli inventointiajankohtana savista ja harmaata.  
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Kuva 93. Muukinniitun laskuoja rannan lähellä. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Muukinniitun laskuojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Ojaan ehdotetaan tehtäväksi 

pohjapato tien eteläpuolelle. Vaihtoehtoisesti pellon reunaan ennen metsäojan alkamista voisi tehdä 

kosteikon. Uoman mahdollisen kunnostamisen yhteydessä uomaa ei pidä perata rantaan asti.  
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8.38 VARSIOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 94. Varsiojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Varsiojan valuma-alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 147 hehtaaria ja metsäisen Likolammen va-

luma-alueen pinta-ala on 35 hehtaaria. Likolammesta alkava Varsioja kulkee aluksi metsässä ja virtaa 

tämän jälkeen isohkon peltoaukean läpi ja laskee Uskinlahteen. Uskinlahden ranta on pitkältä matkal-

ta soistunut. Varsiojassa on suurimmaksi osaksi suuri eroosioriski. Likolammesta pellon reunaan uo-

man maaperä on hiekkamoreenia. Pellolla uoman maaperä on savea, hietaa ja saraturvetta.  
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Kuva 95. Varsioja peltoalueella. 

 

 

Kuva 96. Likolammesta alkavan ojan pieni kosteikko lähellä peltoa. 
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Toimenpide-ehdotus 

Varsiojan valuma-alueen peltoalueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Peltoalueelle suositellaan 

tehtäväksi kosteikko. Likolammesta peltoalueelle johtavassa Varsiojan metsäisessä osassa on pieni 

vesiensuojelutarve. Metsäojassa on pieni kosteikko lähellä pellon reunaa. Varsiojan mahdollisen 

kunnostamisen yhteydessä rannan lähelle pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.39 USKINLAHDEN POHJUKAN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 97. Uskinlahden pohjukan ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Uskinlahden pohjukkaan laskevan ojan valuma-alueen pinta-ala on 42 hehtaaria. Ojan valuma-

alueella on metsää ja muutama pieni pelto. Oja laskee Saimaaseen soistuneen ranta-alueen kautta. 

Oja on pienehkö metsäoja, jossa virtaa vettä myös kuivana kesäaikana. Ojan eroosioriski on osittain 

suuri. Ojan maaperä on aivan rannassa liejua, tämän jälkeen lyhyen matkaa saraturvetta, sitten hietaa 

ja yläjuoksun pellon lähellä saraturvetta. 
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Kuva 98. Uskinlahden pohjukan oja metsässä. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Uskinlahden pohjukan ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojaan ehdotetaan 

tehtäväksi pohjapato hidastamaan virtaamaa. Jos ojaa kunnostetaan tulevaisuudessa, rantaa pitäisi jät-

tää perkaamaton kaivukatko. 
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8.40 USKINLAHDEN LOUNAISOSAN VALUMA-ALUEET 

 

Kuva 99. Uskinlahden lounaisosan valuma-alueet ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Uskinlahti on rannoiltaan laajalti soistunut umpeen kasvava Saimaan lahti. Vedenpinta on Uskinlah-

den soistuneen rannan metsänreunassa lähellä Saimaan pintaa, joten tulva-aikana vesi nousee metsä-

ojiin. Uskinlahden lounaisosassa Saimaaseen laskee soistuneen ranta-alueen kautta kaksi laskuojaa. 

Ylemmän laskuojan valuma-alueen pinta-ala on 69 hehtaaria. Tällä valuma-alueella on peltoa sekä 

kangas- ja suometsää. Suometsän ojat ovat keskimääräisen metsäojan kokoisia ja laskuoja on isohko 

oja. Valuma-alueen laskuojassa on muutamia suuren eroosioriskin kohtia. Ylemmän laskuojan maa-

perä on suolla ja pellon alaosassa saraturvetta sekä pellon yläosassa savea. 
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Alemman laskuojan valuma-alueen pinta-ala on 298 hehtaaria. Tällä valuma-alueella on kangas- ja 

suometsää, peltoa sekä lampia. Valuma-alueen metsäojat ovat pääosin hyvässä tai kohtalaisessa kun-

nossa ja metsäojissa on pääosin metsänkasvatuksen kannalta riittävä kuivavara. Valuma-alueen las-

kuoja on alajuoksulla iso ja leveä. Sarkaojat ja laskuoja ylempänä metsässä ovat keskimääräisen met-

säojan kokoisia. Alueen laskuojassa ja muutamissa sarkaojissa on osittain suuri eroosioriski. Ojien 

vesi on pääosin hieman tummaa suovettä. Vedessä ei ole näkyvissä kiintoainesta. Suoalueen ojaston 

maaperä on pääosin saraturvetta.  

 

Suoalueen jälkeen yläjuoksun suuntaan kuljettaessa oja kulkee pelto- ja metsäalueen läpi Kalalam-

peen ja edelleen Pajarinlampeen ja Ahvenlampeen. Pajarinlampeen laskee lammen pohjoispuolella 

olevan pienehkön ojitetun suometsän laskuoja. Suon laskuoja on kapea, mutta vesi pääsee kulkemaan 

ojassa. Suon sarkaojat ovat pääosin umpeenkasvaneet. Uoman maaperä on valtatien eteläpuolella 

hiekkamoreenia ja tämän jälkeen yläjuoksun suuntaan kuljettaessa pääosin turvetta. Kalalammen ja 

Pajarinlammen sekä Pajarinlammen ja Ahvenlammen välisissä ojissa on osittain suuri eroosioriski. 

Molemmissa ojissa on näkyvissä eroosiota. 

 

 

 

Kuva 100. Uskinlahden lounaisosan alemman valuma-alueen laskuoja lähellä rantaa. 
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Kuva 101. Suuren eroosioriskin laskuoja ojitetulla metsäalueella. 

 

 

Kuva 102. Ahvenlammesta Pajarinlampeen johtavassa ojassa näkyy eroosiota. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Uskinlahden lounaisosan valuma-alueilla on kohtalainen vesiensuojelutarve. Mahdollisen ojien per-

kauksen tai hakkuiden jälkeisen maanmuokkauksen yhteydessä valuma-alueiden metsäojastoon eh-

dotetaan tehtäväksi putkipatoja. Mustikorkon kohdalle ehdotetaan tehtäväksi kosteikko. Pajarinlam-
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peen laskevan ojitusalueen laskuojaan suositellaan tehtäväksi laskeutusallas. Lampien välisiin ojiin 

suositellaan tehtäväksi laskeutusaltaat. Mahdollisen laskuojien kunnostamisen yhteydessä rantaan pi-

tää jättää perkaamaton kaivukatko. Kaivukatko suositellaan aloitettavaksi reilusti ennen soistunutta 

ranta-aluetta. 

 

 

8.41 HEIKKERINOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 103. Heikkerinojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Heikkerinojan valuma-alueen pinta-ala on 232 hehtaaria. Ojan valuma-alueella on kangas- ja suomet-

sää sekä peltoa. Oja alkaa yläjuoksulla ojitetulta suoalueelta ja virtaa metsän läpi sekä pellon reunaa 

isolle peltoaukealle, jonka jälkeen oja laskee Saimaaseen. Kangasmetsän kohdalla oja on keskikokoi-

nen ja vesi virtaa ojassa hyvin. Rannan lähellä peltoalueella virtaus hidastuu ja ylivirtaaman aikana 

vesi nousee osin pellolle. Heikkerinojan vesi on metsäalueella pääosin melko kirkasta vettä. Uomien 

maaperä on alajuoksulla ja suoalueella pääosin saraturvetta ja kangasmetsäalueella moreenia. 
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Kuva 104. Heikkerinoja kangasmetsän kohdalla. 

 

 

Kuva 105. Heikkerinoja peltoaukealla rannan lähellä. 
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Toimenpide-ehdotus 

Heikkerinojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve, ja vesiensuojelurakenteita ehdote-

taan tehtäväksi lähi vuosina. Suoalueelle ehdotetaan tehtäväksi mahdollisen kunnostusojituksen tai 

maanmuokkauksen yhteydessä laskeutusallas ja putkipato. Peltoalueelle ehdotetaan tehtäväksi kos-

teikko. Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.42 KUITON OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 106. Kuiton ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Kuiton ojan valuma-alueen pinta-ala on 137 hehtaaria. Oja kerää vetensä pelto- ja metsäalueelta. 

Rannan lähellä ojan uoma yhdistyy Heikkerinojaan ja laskee luhtaisen alueen halki Saimaaseen. Ylä-
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juoksun suuntaan kuljettaessa oja kulkee pellon reunaojana ja metsäojana. Kylätien pohjoispuolella 

oja haarautuu kahdeksi uomaksi. Metsäalueella uoma on pääosin leveä, syväksi kaivettu ja osittain 

heinittynyt. Kuivana kesäaikana uoman vedenpinta on matalalla. Iso osa uomasta on suuren 

eroosioriskin uomaa. Uomassa ei ole merkittävässä määrin näkyvissä eroosiota. Uoman maaperä on 

pääosin savea ja moreenia.  

 

 

Kuva 107. Kuiton ojan pohjaa. 

 

 

Kuva 108. Kuiton oja kylätien eteläpuolella. 
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Toimenpide-ehdotus 

Kuiton ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve, ja vesiensuojelurakenteita ehdotetaan 

tehtäväksi lähi vuosina. Rannan lähelle ehdotetaan tehtäväksi kosteikko, jonka kautta kulkee myös 

Heikkerinojan vedet. Kylätien pohjoispuolelle ennen uomien haarautumista ehdotetaan tehtäväksi 

pohjapato. Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitäisi perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.43 KARKAUSNIEMEN LAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 109. Karkausniemen lahden ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Koneenniemen ja Karkausniemen väliseen lahteen laskevan ojan valuma-alueen pinta-ala on 34 heh-

taaria. Ojan valuma-alueella on kangasmetsää, soistunutta metsää ja pieni pelto. Uoman alajuoksulla 

rannan lähellä on pieni pelto. Pellon yläpuolisen osan uoma kulkee osittain soistuneessa kangasmet-

sässä. Uoma kulkee mäkien välisessä notkelmassa. Uoma on keskimääräisen metsäojan kokoinen ja 
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matala. Uomassa on osittain suuri eroosioriski. Uoman maaperä on alajuoksun pellolla hienoa hietaa 

ja muualla moreenia.  

 

 

Kuva 110. Karkausniemen lahden oja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Karkausniemen lahden ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Kohteeseen suositel-

laan tehtäväksi pohjapato. Jos ojaa perataan tulevaisuudessa, rantaan pitäisi jättää perkaamaton kai-

vukatko. 
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8.44 NUORAJÄRVENOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 111. Nuorajärvenojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Nuorajärvenojan valuma-alueen pinta-ala on 849 hehtaaria soistuneen ranta-alueen yläpuolella. Nuo-

rajärvenoja on pääosin leveä laskuoja, jossa vesi pääsee virtaamaan hyvin. Nuorajärven oja laskee 

Saimaaseen Koneenniemen soistuneen lahden kautta. Nuorajärvenojan valuma-alueen ojissa on pal-

jon suuren eroosioriskin kohtia. 
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Kuva 112. Nuorajärvenoja Hiukkasuon ja peltoalueen väliltä. 

 

Rannasta yläjuoksun suuntaan kuljettaessa oja virtaa aluksi Hiukkasuon halki. Hiukkasuo on ojitettu 

pääosin metsätalouskäytössä oleva suo. Rannan puolelta suo on pitkältä matkalta hyvin märkää lähes 

puutonta aluetta. Hiukkasuon ojat ovat keskimääräisen metsäojan kokoisia ja ojat ovat pääosin hy-

vässä kunnossa. Ojien vesi on tummaa suovettä. Hiukkasuon alueen uomien maaperä on saraturvetta. 

Hiukkasuon itäosassa on Rainioniitun osittain ojitettu metsäinen suoalue. Suoalueen ojissa on pää-

osin keskimääräinen eroosioriski. 
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Kuva 113. Sarkaoja Hiukkasuolla. 

 

Hiukkasuon alueelle laskee viereisen ojitetun Ruokosuon vedet. Ruokosuon valuma-alueen pinta-ala 

on 280 hehtaaria. Ruokosuon valuma-alueella on kangas- ja suometsää, peltoa ja lampia. Ruokosuon 

alueen vedet laskevat pienen lammen ja laskuojan kautta Hiukkasuolle. Lampi kerää Ruokosuon ve-

det yhteen paikkaan. Ruokosuon ojat ovat osittain umpeenkasvaneet. Ruokosuon ojien eroosioriski 

on pääosin normaali. Ruokosuolta Hiukkasuolle johtava laskuoja laskee jyrkkää rinnettä pitkin Hiuk-

kasuolle. Oja on kooltaan pieni, mutta vesi virtaa ojassa vauhdilla. Ojassa on rinteen jyrkkyydestä 

johtuva suuri eroosioriski, ja ojassa näkyy merkkejä aiemmasta eroosiosta. Vesi on kuljettanut hieno-

aineksen pois ja oja virtaa nyt kivien lomassa. Ruokosuon maaperä on saraturvetta ja soiden välisen 

laskuojan maaperä on hiekkamoreenia.  
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Kuva 114. Ruokosuon laskuoja.  

 

Hiukkasuon alueelta Nuorajärvenoja kulkee yläjuoksun suuntaan kangasmetsän ja peltoalueen läpi 

Nuorajärven alueelle. Tällä välillä uoman maaperä on moreenia, hietaa ja hiesua. Nuorajärven alueel-

la on viljelystä poistettua peltoa sekä ojitettua metsää. Alueelle on tekeillä 24 hehtaarin kosteikko. 

Nuorajärven alueella uomien maaperä on saraturvetta ja liejua.  
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Kuva 115. Nuorajärven kosteikko. 

 

Nuorajärvelle tulee kolme isompaa laskuojaa Paskolammen oja, Ukonoja ja Kodinsillanoja. Pasko-

lammen oja alkaa pellolta ja virtaa kangasmetsän ja peltojen läpi Paskolampeen. Paskolammesta oja 

virtaa peltoalueen läpi Nuorajärven kosteikolle. Ukonoja alkaa Löytänän lammesta ja kulkee kan-

gasmetsä- ja peltoalueiden halki Nuorajärven kosteikolle. Ukonojaan laskee myös pienen ojitetun 

suoalueen vedet. Löytänä-lampeen laskee ison peltoalueen halki kulkeva oja. Kodinsillanoja alkaa 

ojitetulta Huttulansuolta ja suon viereiseltä peltoalueelta. Oja virtaa pellon ja kangasmetsän läpi Nuo-

rajärven kosteikolle. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Kokonaisuutena Nuorajärvenojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Nuorajärven kohdalla 

rakenteilla oleva Nuorajärven kosteikko toimii jatkossa koko yläpuolisen valuma-alueen vesiensuoje-

lurakenteena.  

 

Mahdollisen Nuorajärvenojan kunnostamisen yhteydessä ojaa ei pitäisi perata pitkältä matkalta ennen 

rantaa. Rannan soistuneeseen lahteen johtavia suo-ojia ei pitäisi perata jatkossa tai ainakin ojien per-

kaus pitäisi päättää selvästi ennen vähäpuustoista suota. Myös lampiin johtaviin ojiin pitää kunnos-

tamisen yhteydessä jättää kaivukatkot ennen rantaa. 

 

Hiukkasuon ja Ruokosuon alueilla on kohtalainen vesiensuojelutarve. Mahdollisen kunnostusojituk-

sen tai maanmuokkauksen yhteydessä Hiukkasuolta suoraan Nuorajärvenojaan laskeviin sarkaojiin 
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ehdotetaan tehtäväksi isot lietekuopat ennen kuin sarkaojat laskevat Nuorajärvenojaan. Hiukkasuon 

ojitusalueen kokoojaojaan suositellaan tehtäväksi laskeutusallas ennen Nuorajärvenojaa. Ruokosuolle 

ehdotetaan tehtäväksi putkipadot ennen lampea. Ruokosuon valuma-alueella oleviin lampiin laske-

viin ojiin ehdotetaan tehtäväksi pohjapadot. 

 

Ukonojan viereisen suoalueen laskuojaan voisi tehdä mahdollisen kunnostusojituksen yhteydessä 

laskeutusaltaan. Löytänä-lampeen laskevan ojan vesiensuojelusta pitäisi huolehtia lammen yläpuoli-

sella peltoalueella esimerkiksi tekemällä alueelle kosteikko. Huttulansuolta lähtevään Kodinsil-

lanojaan ehdotetaan tehtäväksi putkipato suoalueen reunaan.  

 

 

8.45 TEVALANLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 116. Tevalanlahden ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Tevalanlahden ojan valuma-alueen pinta-ala on 25 hehtaaria. Tevalanlahden oja alkaa yläjuoksulla 

pellolta ja virtaa melko kapeana uomana kangasmetsäalueen halki rantaan. Oja kulkee mäkien väli-

sessä notkelmassa rehevässä maastossa. Oja laskee Saimaaseen matalana uomana, jossa on kuivana 

kesäaikana vain vähän vettä. Uomassa on osittain suuri eroosioriski. Metsäalueella uoman maaperä 

on hiekkaa ja yläjuoksun pellolla hiesua. 
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Kuva 117. Tevalanlahden oja metsässä. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Tevalanlahden ojan valuma-alueella oli inventointiajankohtana pieni vesiensuojelutarve, koska oja 

oli pieni ja uoman reunat olivat heinittyneet eli uomassa ei ollut näkyvissä uutta eroosiota tai irron-

nutta kiintoainesta. Ojaan suositellaan tehtäväksi pohjapato ojan mahdollisen kunnostamisen tai met-

sänhoitotoimenpiteiden yhteydessä. Jos ojaa perataan, rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.46 MUSTAOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 118. Mustaojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Mustaoja on Kiihansuon alueelta Saimaaseen virtaava iso laskuoja. Valuma-alueen pinta-ala on 843 

hehtaaria. Mustaojaa pitkin laskee Kiihansuon turvetuotantoalueen vesiä. Mustaoja kulkee ojitettujen 

suoalueiden, peltojen ja kangasmetsän kautta Otamoinsalmen lahteen. Laskuojan suu on melko pit-

kältä matkalta soistunutta luhta-aluetta. Myllylammen ympärillä olevan suon ojat ja Kiihansuonlah-

den alueen metsäojat ovat hyvässä tai kohtalaisessa kunnossa ja näissä ojissa ei ole perkaustarvetta. 

Osa Kiihansuon läheisen metsäalueen sarkaojista on umpeenkasvaneita ja osassa on vielä kuivavaraa 

jäljellä. Otrasuon eteläpuolella oleva metsäinen suoalue on kunnostusojitettu muutama vuosi sitten. 

Mustaojan valuma-alueen muutamissa sarkaojissa on suuren eroosioriskin kohtia. Laskuojana toimi-
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van Mustaojan eroosioriski on alajuoksulla suuri ja ylempänäkin uomassa on suuren eroosioriskin 

kohtia. Mustaojan alajuoksulla ojassa näkyy eroosiota. Alueen uomien maaperä on pääosin sara- ja 

rahkaturvetta. 

 

Mustaojaan laskee myös valuma-alueen eteläosassa oleva Noromin lampi. Noromiin Linkkusillan-

suon suunnasta laskeva laskuoja alkaa metsäiseltä, ojitetulta suoalueelta ja laskee peltojen ja metsä-

alueiden läpi Noromiin. Noromiin laskee myös pienempiä ojia. Noromiin laskevissa ojissa on suuren 

eroosioriskin kohtia. Noromista vesi virtaa Tyrynsuon peltoalueen läpi kohti Mustaojaa. Noromiin 

laskevassa pienestä Peiposenmeren lammesta tulevassa laskuojassa on pieni laskeutusallas, josta vesi 

poistuu altaan yläreunassa olevaa putkea pitkin. 

 

 

Kuva 119. Mahdollinen kosteikon paikka Mustaojan alajuoksulla. 
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Kuva 120. Metsäoja lähellä Myllylampea. 
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Kuva 121. Kiihansuon turvetuotantoalueen vesiensuojelurakenteita. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Mustaojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Suomen riistakeskus tekee valuma-alueelle 

kosteikon. Kosteikon lähelle laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi useita pohjapatoja hidastamaan veden 

virtausnopeutta. Mustaojan valuma-alueen ojitettujen soiden lasku- ja kokoojaojiin ehdotetaan tehtä-

väksi laskeutusaltaita ja putkipato. Valuma-alueella sijaitsevan Myllylammen ympärillä on laaja oji-

tettu metsäalue. Myllylampi on rannoiltaan soistunut, umpeen kasvava lampi, jonka rannat toimivat 

metsäojien pintavalustusalueena. Noromin lampeen johtavaan Metsäpirtin ojitetulta suoalueelta läh-

tevään laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi laskeutusallas suoalueen reunaan ja pohjapato lähelle lam-

men rantaa. Mahdollisen ojien kunnostamisen yhteydessä Saimaan ja Noromin lammen rantaan pitää 

jättää perkaamattomat kaivukatkot. 
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8.47 SAVIJOEN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 122. Savijoen valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Savijoen valuma-alueen pinta-ala joen ja vanhan uoman yhtymäkohdan yläpuolelta määritettynä on 

noin 1 600 hehtaaria. Savijoen läntinen haara alkaa yläjuoksulla Umpilamminsuolta ja itäinen haara 

Siikasuolta ja suon yläpuolisilta pelloilta. Yläjuoksun suoalueiden jälkeen Savijoki virtaa metsien ja 

peltojen läpi ja laskee Lavikanlahteen. Alajuoksun suuntaan kuljettaessa Savijokeen liittyy sivuilta 

muutamia pienempiä ojia. Inventoiduissa kohdissa Savijoen uoma on vanha uoma, jonka reunat ovat 

pääosin heinittyneet. Savijoen eroosioriski on suurimmaksi osaksi suuri. Myös Savijokeen laskevien 

suoalueiden ojissa ja joen sivuojissa on suuren ja kohtalaisen eroosioriskin kohtia.  
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Savijoen valuma-alueen yläosassa olevan Umpilamminsuon alue on ojitettua talousmetsää. Alueen 

maaperä on turvetta. Suoalueen laskuojan vesi on tummahkoa suovettä. Vedessä ei näy kiintoainesta. 

Heti suoalueen jälkeen oja virtaa syvässä uomassa vauhdilla. Tässä kohdassa ojan eroosioriski on 

suuri ja oja on syövyttänyt uoman reunoja. Laskuojan uoman maaperä on pääosin saraturvetta. Ylä-

juoksulla oja virtaa melko kapeana suurimman osan pituudestaan. 

 

 

Kuva 123. Umpilamminsuon laskuoja suon reunassa. 
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Kuva 124. Umpilamminsuolta lähtevä laskuoja Savijoen yläjuoksulla. 

 

Kytömäen pohjoispuolella on ojitetulta metsäalueelta tuleva peltojen läpi kulkeva oja, joka laskee 

Rahkasuon laskuojaan ja sitä pitkin edelleen Savijokeen. Oja kulkee metsässä kapeana uomana, jossa 

on ylivirtaaman aikana voimakas virtaus.  

 

Savijoen yläjuoksulla olevan Ahvenlammen ympärillä on Kissasuon ja Soikansuon ojitetut suomet-

sät. Näiltä soilta sekä Ahvenlammesta valumavedet kulkevat Rahkasuolle ja Rahkasuolta laskuojaa 

pitkin peltoalueen kautta Savijokeen. Osa Ahvenlammen läheisistä ojista on osittain umpeenkasva-

neita ja vedenvirtaus näissä ojissa on hidasta. Rahkasuon alueen ojat ovat metsänkasvatuksen kannal-

ta pääosin hyväkuntoisia ja vesi pääsee kulkemaan uomissa. Rahkasuon alueen ojavesi on kirkasta ja 

väriltään tyypillistä tummaa suovettä. Rahkasuon alueella inventoiduissa kohdissa ei ole näkyvissä 

merkittävää eroosiota. Alueen uomien maaperä on pääosin saraturvetta. 
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Kuva 125. Ahvenlammesta Rahkasuolle johtava laskuoja Rahkasuon reunassa. 

 

Taipalsaarentien alituksen jälkeen osa Savijoen vedestä johdetaan kulkemaan pienen lammen kautta. 

Lammen jälkeen Savijoki jatkaa matkaansa metsien ja peltojen läpi Lauasniitun alueelle, jossa jokeen 

liittyy idästä tuleva Siikasuon haara. Tällä välillä Savijoen uoman maaperä on hiekkamoreenia, hietaa 

ja kalliota. Ennen Lauasniittua Savijokeen liittyy myös lännestä tuleva sivuoja, jonka valuma-alueella 

on peltoa ja metsää.  

 

Idästä tuleva haara alkaa Siikasuon ojitetulta suometsäalueelta ja Siikasuon reunoilla olevilta pelloil-

ta. Siikasuon ojat ovat osittain umpeenkasvaneita. Suoalueen maaperä on turvetta ja peltoalueiden 

maaperä on pääosin hietaa. 

 

Savijoen haarojen yhdistymisen jälkeen joki virtaa kangasmetsä- ja peltoalueiden halki. Uoman maa-

perä on hiekkaa, hiesua ja hietaa. Alajuoksulla Savijokeen liittyy vielä Majamasuon suunnalta tuleva 
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metsä- ja peltoalueiden läpi virtaava oja, jonka maaperä on pääosin hiesua ja saraturvetta. Lavikan-

lahteen laskevan Savijoen alajuoksu on iso ja leveä.  

 

 

Kuva 126. Savijoki alajuoksulla Aivasjärventien kohdalla. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Kokonaisuutena Savijoen valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Valuma-alue on suuri ja tästä 

johtuen Savijoen alajuoksulle on vaikeaa suunnitella mitoitusohjeet täyttäviä vesiensuojelurakenteita. 

Esimerkiksi alajuoksulle tehtävä mitoitusohjeet täyttävä kosteikko vaatisi useiden hehtaarien pinta-

alan. Tarvittaessa Savijokeen voisi tehdä pohjapatoja Taipalsaarentien ja Jokimiehen peltoalueen vä-

lille. Tällöin pitäisi tehdä useita isoja, peräkkäisiä pohjapatoja. Savijoen yläjuoksulle ja joen sivuojiin 

on helpompi suunnitella mitoitusohjeet täyttäviä vesiensuojelurakenteita kuin joen alajuoksulle. 

 

Umpilamminsuon alueella ei ele välitöntä vesiensuojelutarvetta. Umpilamminsuolle esitetään tehtä-

väksi pohjapato ja suon laskuojaan putkipato tulevien metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä. Savijo-

en yläjuoksulle Umpilamminsuolta lähtevään laskuojaan voisi tehdä pohjapatoja hidastamaan veden-

virtausta. Lisäksi Kytömäen pohjoispuolen laskuojaan esitetään tehtäväksi pohjapato. 

 

Rahkasuon valuma-alueella ei ole välitöntä vesiensuojelutarvetta. Tulevien metsänhoitotoimenpitei-

den yhteydessä Ahvenlampeen laskeviin ojiin ehdotetaan tehtäväksi laskeutusaltaita ja Rahkasuon 
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laskuojaan putkipato. Lännestä Sirkanvuoren suunnalta tulevaan sivuojaan suositellaan tehtäväksi 

pohjapato pellon ja Savijoen välille. Siikasuon alueelle suositellaan tehtäväksi laskeutusaltaita ja put-

kipatoja tulevien metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä. Majamasuon kokoojaojaan suositellaan teh-

täväksi laskeutusallas. 

 

 

8.48 LILMANJOEN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 127. Lilmanjoen valuma-alue sekä ehdotetut ja jo toteutetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Lilmanjoen valuma-alueen pinta-ala on 588 hehtaaria. Lilmanjoki on Siikasuolta metsien ja peltojen 

läpi Saimaan Iso-Pauniin laskeva iso laskuoja. Lilmanjoki on rannassa useita metrejä leveä ja joen-
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pinta on Saimaan pinnan tasossa pitkän matkaa. Lilmanjoen alajuoksun vesi on sameaa ja ruskeaa. 

Lilmanjoen alajuoksun pellolle on tehty pieniä vesiensuojelurakenteita eli laskeutusaltaita ja patoja. 

Metsäalueella Lilmanjoen uoma on Aivasjärventien eteläpuolella pääosin leveä ja melko matala ja 

tien pohjoispuolelle kapea ja matala. Tien pohjoispuolella ojan pohjalla näkyy humusta sekä joissain 

kohdissa vähäistä eroosiota. Lilmanjoen alajuoksulle laskee pienen Pyöriäsuon alueen vedet. Pyö-

riäsuon ojat ovat osittain umpeenkasvaneet ja ojien vesi on melko kirkasta. Lilmanjoen alajuoksulle 

laskee myös Siikolammesta ja lampea ympäröivältä suoalueelta tulevat ojat. Siikolammesta lähtevä 

oja on normaalin kokoinen, vanha metsäoja, jossa ei ole näkyvissä eroosiota. Lilmanjoen itäpuolella 

oleva suoalue, Siikolamminsuon alue sekä Nenäksinniitun suoalue on kunnostusojitettu lähi aikoina. 

Kunnostusojitusalueelle on tehty laskeutusaltaita ja lietekuoppia. Lilmanjoen alajuoksulle laskee 

myös lännestä päin ojittamattomalta suoalueelta tuleva oja. Yläjuoksulla olevan Siikasuon ojat ovat 

pääosin umpeenkasvaneet ja sammaloituneet. Lilmanjoen eroosioriski vaihtelee suuren ja normaalin 

riskin välillä. Valuma-alueen suoalueiden eroosioriski on pääosin normaali. Lilmanjoen alajuoksun 

suoalueiden maaperä on pääosin saraturvetta ja Siikasuon maaperä rahkaturvetta. Lilmanjoen pää-

uoman maaperä on saraturvetta, savea ja moreenia. 

 

 

Kuva 128. Lilmanjoki rannan lähellä. 
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Kuva 129. Lilmanjoki metsäalueella. 

 

 

Kuva 130. Lilmanjoki metsässä Siikasuon alapuolella. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Lilmanjoen valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Lilmanjoen kunnostusojitetulle suoalueelle 

suositellaan tehtäväksi putkipato laskeutusaltaasta lähtevään ojaan sekä Siikolamminsuon laskuojaan. 

Lilman suoalueelle ja Siikolamminsuolle tehtyjä laskeutusaltaita pitää tyhjentää tarvittaessa. Lisäksi 
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Nenäksinniitun suoalueen laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi laskeutusallas. Tulevien metsänhoitotoi-

menpiteiden yhteydessä Siikasuon laskuojiin suositellaan tehtäväksi putkipadot. Lisäksi Siikasuon 

alueen kokoojaojiin voisi tehdä laskeutusaltaita. Siikasuolta lähtevään laskuojaan ehdotetaan tehtä-

väksi pohjapato ennen peltoaluetta. Kirkkovuoren viereiseltä pellolta tulevaan laskuojaan suositellaan 

tehtäväksi pohjapato. Aivasjärventien länsipuolella olevalta ojittamattomalta suolta tulevaan las-

kuojaan ehdotetaan tehtäväksi putkipato lähelle Lilmanjokea. Lilmanjoen alajuoksun pellolle tehtyjä 

vesiensuojelurakenteita voisi myös kunnostaa ja suurentaa. Jos Lilmanjokea kunnostetaan tulevai-

suudessa, pitäisi rantaan jättää pitkä perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.49 POROSSUON VALUMA-ALUE 

 

Kuva 131. Porossuon valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Porossuon valuma-alueen pinta-ala on 56 hehtaaria. Valuma-alue on metsätalousmaata. Porossuon 

laskuoja kulkee rannan lähellä syvässä ja jyrkkäreunaisessa uomassa, jossa on näkyvissä eroosiota. 

Laskuojan reunat ovat osittain murtuneet ja ojassa on hienoainesta. Porossuon alueella laskuoja on 

leveä. Porossuon ojat ovat isoja ja muutamat ojat ovat osittain umpeenkasvaneet. Uomien eroosioris-
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ki vaihtelee keskimääräisestä suureen ja laskuojan alajuoksulla eroosioriski on suuri. Porossuon maa-

perä on saraturvetta.  

 

 

Kuva 132. Porossuolta lähtevä oja. 

 

 

Kuva 133. Ojanpenkat ovat sortuneet Porossuon laskuojassa tien eteläpuolella. 
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Toimenpide-ehdotus 

Porossuon valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Suoalueelle ehdotetaan tehtäväksi laskeu-

tusallas ja laskuojaan pohjapato hidastamaan vedenvirtausta. Laskuojaan tien ja rannan välille voisi 

tehdä toisen pohjapadon, jos kohteeseen pääsee töihin. Uoma on tien ja rannan välillä syvä, joten pa-

don tekeminen voi olla hankalaa. Jos Porossuon laskuojaa kunnostetaan, pitäisi rantaan jättää per-

kaamaton kaivukatko eli ojaa ei kannattaisi perata lainkaan tien eteläpuolelta. 

 

 

8.50 HUUHTIAISENLAHDEN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 134. Huuhtiaisenlahden valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Huuhtiaisenlahden valuma-alueen pinta-ala on 105 hehtaaria. Huuhtiaisenlahden valuma-alueen ve-

det tulevat kangasmetsäalueelta, pelloilta ja pienessä määrin myös Paskasuon suometsäalueelta. Las-

kuojan uomassa on useita suuren eroosioriskin kohtia. Uoman maaperä on pääosin savea ja suoalu-

eella saraturvetta. Peltoalueella ojan vesi on sameaa.  
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Kuva 135. Huuhtiaisenlahden oja rannassa. 
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Kuva 136. Huuhtiaisenlahden oja Paskasuon reunassa. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Huuhtiaisenlahden valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Huuhtiaisenlahteen laskevaan 

laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapatoja ja Paskasuon reunaan putkipato. Laskuojan mahdolli-

sen kunnostamisen yhteydessä rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.51 KARVAJALANJOEN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 137. Karvajalanjoen valuma-alue sekä ehdotetut ja jo toteutetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Karvajalanjoki on yksi runsaimmin Pien-Saimaata kuormittavista vesiuomista. Karvajalanjoen valu-

ma-alueen pinta-ala on 1495 hehtaaria. Valuma-alueella on kangasmetsää, suota ja peltoa. Valuma-

alueella on paljon ojitettua suometsää. Karvajalanjoen pääuomissa sekä suurimmissa kokoojaojissa 

on paljon suuren eroosioriskin kohtia. Myös joen yläjuoksun suoalueen sarkaojissa ja erityisesti sup-

pamaisten notkelmien ojissa on suuren eroosioriskin kohtia. Karvajalanjoen alajuoksulla Rosinniitun 
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peltoalueelle asti uoman maaperä on pääosin hiesua ja hietaa. Aivasjärven suuntaan menevän uoman 

maaperä on saraturvetta ja pellonreunassa hietaa. Pohjoiseen Halkosupansuolle johtavan uoman maa-

perä on pääosin saraturvetta. Suoalueiden maaperä on saraturvetta. 

 

Karvajalanjoen alajuoksulla Saimaan ja Haikolantien välissä on kunnostettu kosteikko. Alajuoksun 

kosteikkoalueelle laskee Karvajalanjoen pääuoman lisäksi Paskasuolta ja Ylä-Huoson alueelta tulevat 

laskuojat.  

 

Ukkolassa sijaitseva Paskasuo on kunnostusojitettu metsätalouskäytössä oleva suo. Suurin osa suon 

vesistä laskee laskuojaa pitkin Karvajalanjoen alajuoksun kosteikkoalueelle. Paskasuon laskuojaa 

pitkin virtaa myös suurin osa suota ympäröivän peltoalueen vesistä. Paskasuon metsäojat on perattu 

2000-luvulla. 

 

Ylä-Huoson suunnalta Karvajalanjokeen laskee pieni laskuoja, joka virtaa kangasmetsän ja peltojen 

läpi ja laskee Karvajalanjoen kosteikkoon. Kosteikon kunnostamisen yhteydessä Ylä-Huoson suun-

nalta tulevaan laskuojaan tehtiin laskeutusallas ja putkipato. Kohteella ei ole tällä hetkellä vesiensuo-

jelutarvetta. 

 

Haikolantien pohjoispuolella Karvajalanjoki virtaa lyhyen matkan metsässä ja kulkee sen jälkeen 

isohkon peltoaukean läpi. Peltoalueella joen uoma on matala ja reunoiltaan heinittynyt. Tulva-aikana 

vesi nousee usein pellolle. Peltoalueen länsipuolella on Larinsuon kunnostusojitettu suometsä. Larin-

suon metsäojat on perattu 2000-luvulla. Peltoalueen jälkeen Karvajalanjoki jakautuu kahdeksi uo-

maksi. Länteen menevä uoma kulkee kangasmetsän halki ja pellon reunaojana Aivasjärven ja Sii-

kasuon isolle suoalueelle. Länteen menevä uoma on perattu Aivasjärven suoalueen reunaan asti. Ai-

vasjärven ja Siikasuon alue on märkää suota ja suon ojat ovat pääosin umpeenkasvaneet. Aivasjärven 

suoalueelle laskee pohjoisesta Halkosupankankaan suunnalta tuleva oja. Tämä oja alkaa Halkosupan 

suoalueelta ja oja kulkee kangasmetsän ja peltoalueen halki Aivasjärven suolle. Aivasjärven las-

kuojaan tulee pohjoisesta myös toinen oja, joka alkaa Halkosupan alapuoliselta metsitetyltä pellolta 

ja kulkee kangasmetsän halki.  
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Kuva 138. Karvajalanjoki Larinsuon viereisellä peltoaukealla. 
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Kuva 139. Perattu sarkaoja Larinsuolla. 

 

Karvajalanjoen pohjoinen haara kulkee aluksi peltoalueen reunaa pitkin. Tämä jälkeen uoma kulkee 

kangasmetsän ja ison suoalueen halki ja päätyy Halkosupansuolle. Karvajalanjoen pohjoiseen haa-

raan yhdistyy idästä päin muutama pienempi peltojen halki tuleva laskuoja sekä yläjuoksulla suomet-

sän sarkaojia.  

 

Karvajalanjoen pohjoiseen menevän haaran yläjuoksun valuma-alueella on runsaasti useita suppa-

maisia notkelmia. Näiden alueiden metsänhakkuiden ja maanmuokkauksen yhteydessä täytyy nou-

dattaa erityistä varovaisuutta, jotta jyrkiltä rinteiltä ei lähtisi liikkeelle kiintoainesta.  
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Kuva 140. Karvajalanjoen pohjoinen haara. 
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Kuva 141. Karvajalanjoen varrella näkyy eroosiota. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Karvajalanjoen valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Alajuoksulla olevan Paskasuon suoalu-

een reunaan ennen laskuojan alkua suositellaan tehtäväksi putkipato. Paskasuolta Karvajalanjokeen 

johtavaan laskuojaan voisi tehdä pohjapadon ennen Karvajalanjoen kosteikkoa. 

 

Larinsuon etelä- ja pohjoisreunaan suositellaan tehtäväksi putkipadot. Larinsuolta Rosinniitulle vir-

taavaan laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapato laskeutusaltaasta lähtevään ojaan. Länteen Ai-

vasjärven suuntaan menevään Karvajalanjoen haaraan ehdotetaan tehtäväksi useita pohjapatoja pato-

portaiksi. Näillä pohjapadoilla hidastetaan Aivasjärven suoalueen vedenvirtaamaa ja ehkäistään tul-

vavesien nousemista alajuoksun pelloille. Aivasjärven suoalueen kokoojaojiin ehdotetaan tehtäväksi 

laskeutusaltaita.  

 

Pohjoiseen Halkosupansuolle menevään Karvajalanjoen haaraan ehdotetaan tehtäväksi useita pohja-

patoja hidastamaan vedenvirtausta. Suoalueen alareunaan entiselle mudanottopaikalle voisi tehdä 

pienen kosteikon tai ison laskeutusaltaan. Halkosupan suoalueelta lähteviin laskuojiin suositellaan 

tehtäväksi putkipadot. Halkosupan suoalueen eteläosassa olevaa laskeutusallasta pitää kunnostaa tar-

vittaessa.  

 

Joen alajuoksulle tehtyä kosteikkoa pitää hoitaa ja kunnostaa jatkossa. Jos Karvajalanjokea kunnoste-

taan alajuoksulta, jokea ei pitäisi perata Haikolantien eteläpuolelta. 
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8.52 SUURINIITUN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 142. Suuriniitun valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Suuriniitun valuma-alueen pinta-ala on 147 hehtaaria. Valuma-alueella on peltoa ja kangasmetsää. 

Valuma-alueen ojat kulkevat pääasiassa peltoalueella. Ojat ovat keskikokoisia. Valuma-alueen las-

kuoja laskee Saimaaseen melko vuolaana ojana. Alajuoksulla uomassa on näkyvissä eroosionjälkiä ja 

hienoaines on syöpynyt pois uomanpohjalta. Alajuoksulla uoma on mutkitteleva ja uomanpohja on 

kivinen. Yläjuoksun suuntaan kuljettaessa uoma jakautuu kahdeksi haaraksi peltoalueen keskellä. 

Idästä tuleva ojanhaara on vuolaampi kuin läntinen haara. Uomassa on paljon suuren eroosioriskin 

kohtia. Uomien maaperä on pääosin savea, hienoa hietaa ja saraturvetta. Alajuoksulla vesi on hiukan 

sameaa.  
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Kuva 143. Suuriniitun valuma-alueen laskuoja rannan lähellä. 

 

Kuva 144. Suuriniitun valuma-alueen laskuojan vesi on sameaa. 
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Toimenpide-ehdotus 

Suuriniitun valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Kohteeseen ehdotetaan tehtäväksi 

pohjapatoja hidastamaan veden virtausnopeutta. Mahdollisen laskuojan kunnostamisen yhteydessä 

rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.53 HUUTKORVEN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 145. Huutkorven valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Huutkorven valuma-alueen pinta-ala on 81 hehtaaria. Valuma-alueella on kangas- ja suometsää sekä 

reunaosassa peltoa. Huutkorven ojitetun suometsän ojat ovat osittain umpeenkasvaneet. Huutkorven 

uomien maaperä on saraturvetta. Laskuoja on osittain suuren eroosioriskin uoma. Suoalueen las-

kuojan yläjuoksulla on näkyvissä eroosiota sekä irronnutta hienoainesta. Huutkorven vedet laskevat 

peltojen ja kangasmetsäalueiden läpi kulkevaa Vahtialanojaa pitkin Saimaaseen.  
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Kuva 146. Huutkorven alueen suuren eroosioriskin oja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Huutkorven valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Kohteeseen esitetään tehtäväksi put-

kipatoja viimeistään tulevien metsänhoitotöiden yhteydessä. Huutkorven valuma-alueen laskuojassa 

on vesiensuojelutarve. Laskuojaan suositellaan tehtäväksi pohjapatoja tai kosteikko. Jos laskuojaa 

kunnostetaan tulevaisuudessa, rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.54 UKONAUTIONSUON VALUMA-ALUE  

 

Kuva 147. Ukonautionsuon valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 
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Kuva 148. Ukonautionsuon ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Ukonautionsuon valuma-alueen pinta-ala on 525 hehtaaria. Valuma-alueen yläosassa on laaja hiek-

kakangas ja valuma-alueen alaosassa on Ukonautionsuo sekä kangasmetsää. Ukonautionsuo on ojitet-

tua suometsää. Suon sarkaojat ovat pääosin kunnossa. Suon länsiosan sarkaojissa ei juuri näy 

eroosiota. Alueelle on tehty uusi, suolle johtava metsätie. Metsätien reunaojissa on voimakasta 

eroosiota. Ukonautionsuon eteläreunassa on laskeutusallas, joka on täyttynyt. Ukonautionsuon las-

kuojana toimii Vahtialanoja, joka kulkee suolta alaspäin kangasmetsässä ja tien eteläpuolella pelto-

alueen reunaojana. Laskuojan alkuosassa on laskeutusallas, joka on täyttynyt. Laskuojassa on melko 

suuri virtaama. Laskuoja kulkee osittain rinnemaastossa rantaa kohti. Ukonautionsuon laskuoja on 

suurimmaksi osaksi suuren eroosioriskin oja ja myös suoalueen lännestä tuleva kokoojaoja on osit-

tain suuren eroosioriskin uoma. Laskuojassa näkyy veden mukana kulkeutuvaa hienoainesta. 

Ukonautionsuon maaperä on saraturvetta, ja laskuojan maaperä on pääosin moreenia ja hietaa.  
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Kuva 149. Ukonautionsuon suuren eroosioriskin ojassa näkyy eroosiota. 
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Kuva 150. Ukonautionsuon laskuoja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Ukonautionsuon valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Suon laskojaan tuleviin kokoojaojiin 

suositellaan tehtäväksi putkipadot.  Suolta lähtevään laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi useita pohjapa-

toja hidastamaan veden virtausnopeutta. Laskuojaan pitäisi tehdä useita peräkkäisiä pohjapatoja, kos-

ka laskuojassa on korkeuseroa ja yhdellä padolla voidaan padottaa vain melko vähäisen korkeuseron 

uomaa. Laskuojaan ei kannata tehdä laskeutusaltaita, koska laskeutusaltaat eivät sovellu hyvin yli 50 

hehtaarin valuma-alueille. Jos alueen laskuojana toimivaa Vahtialanojaa kunnostetaan tulevaisuudes-

sa, rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.55 SUOLAHDENSUON VALUMA-ALUEET  

 

Kuva 151. Suolahdensuon valuma-alueet ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet.  
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Kuva 152. Suolahdensuon ehdotetut vesiensuojelurakenteet.  

 

Kohteen kuvaus 

Suolahdensuo jaetaan tässä neljään valuma-alueeseen isojen laskuojien mukaan. Läntisimmän valu-

ma-alueen pinta-ala on 220 hehtaaria, seuraavan 481 hehtaaria, seuraavan 57 hehtaaria ja itäisimmän 

982 hehtaaria. Valuma-alueiden yläosassa on laaja hiekkakangas, jonka alapuolella on Suolahden-

suon ojitettu suoalue. Valuma-alueiden alaosassa on ojitetun suometsän lisäksi peltoa ja alueen länsi-

osassa suometsän alapuolella on myös kangasmetsää. Suolahdensuon laskuojissa on virtausta myös 

kuivana kesäaikana. Suurin osa suoalueen sarkaojista laskee suoraan valuma-alueiden laskuojiin. 

Tämä aiheuttaa sen, että valuma-alueilla ei voida juuri toteuttaa muutaman sarkaojan yhteisiä vesien-

suojelurakenteita, vaan useampaa ojaa palvelevat suuremmat vesiensuojelurakenteet pitää pääosin 

suunnitella ja toteuttaa laskuojiin sekä muutamiin alueella oleviin kokoojaojiin. Suoalueen sarkaojis-

sa on pääosin keskimääräinen eroosioriski, mutta osassa sarkaojista on myös suuren eroosioriskin 

kohtia. Valuma-alueiden laskuojat sekä osa kokoojaojista ovat pääosin suuren eroosioriskin ojia. 

Suoalueen maaperä on sara- ja rahkaturvetta. Suoalue on pääosin ohutturpeista.  
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Läntisimmällä valuma-alueella virtaa kaksi laskuojaa, jotka yhdistyvät yhdeksi ojaksi suoalueen ala-

reunassa. Toinen ojista tulee Ukonautionsuon itäosasta ja toinen pohjoisen suunnalta suoalueen halki. 

Ukonautionsuon itäosasta Suolahdensuolle johtavassa ojassa on suuri eroosioriski ja ojassa on vir-

tausta. Ojassa on näkyvissä eroosiota eli ojan reunat ja pohja ovat paikoin syöpyneet. Ojan vesi on 

melko kirkasta. Suolahdensuon läntisimmän valuma-alueen pohjoisen suunnalta tuleva laskuoja on 

suuren eroosioriskin oja. Laskuojaan on tehty pohjapatoja ja laskeutusaltaita. Sarkaojissa ei pääosin 

ole näkyvissä eroosiota. Osa ojista on perattu lähi vuosina ja osa ojista on vanhoja. Suolahdensuon 

länsiosan laskuoja kulkee Leväsen peltoalueen halki. Peltoalueelle lähelle rantaa on tehty laskeutusal-

taita.   

 

 

 

Kuva 153. Ukonautiosuolta Suolahdensuolle johtava laskuoja. 
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Kuva 154. Alueelle tehty pohjapato. 

 

Seuraavan eli 481 hehtaarin valuma-alueen sarkaojista osa on perattu lähi vuosina ja osa sarkaojista 

on vanhoja ojia. Suoalueen yläosassa on lännestä ja idästä tulevat kokoojaojat ja suoalueen alaosassa 

on myös kokoojaojia, joihin laskee muutamien sarkaojien vedet. Sarkaojien vedet kulkevat kokooja-

ojia pitkin laskuojaan. Valuma-alueen halki virtaa yksi iso laskuoja. Valuma-alueen vedet laskevat 

luhtaisen ranta-alueen halki Saimaaseen kahden purkupisteen kautta.    

 

Suon keskellä olevan 57 hehtaarin valuma-alueen vedet virtaavat Saimaaseen valuma-alueen keskellä 

olevan laskuojan kautta. Laskuojan alussa Saimaan rannassa on luhta-alue. Laskuoja on paikoin syvä 

ja laskuojassa on näkyvissä eroosiota.  Valuma-alueen keskellä olevan pienen ojittamattoman suoalu-

een reunassa kulkee laskuoja, jossa on voimakasta eroosiota. 

 

Suolahdensuon itäisimmän valuma-alueen vedet laskevat Saimaan luhtaiseen lahteen kahden las-

kuojan kautta. Suolahdensuon itäosan ojat ovat pääosin vanhoja ojia ja ojat on kohtalaisessa kunnos-



 

 

155 

 

sa. Suon itäosan laskuojissa on näkyvissä eroosiota ja paikoin eroosio on voimakasta. Laskuojat ovat 

paikoin syviä. Tälle valuma-alueelle virtaa vettä idästä päin laajalta peltoalueelta. Peltoalueen maape-

rä on pääosin hietaa ja savea.  

 

 

Kuva 155. Laskuoja Suolahdensuon keskiosassa. 

 

 

Kuva 156. Ojien risteys Suolahdensuon itäosassa. 
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Toimenpide-ehdotus 

Suolahdensuon alueella on suuri vesiensuojelutarve. Suolahdensuon valuma-alueet ovat yhtä lukuun 

ottamatta isoja usean sadan hehtaarin valuma-alueita. Valuma-alueilla on vain yksi tai kaksi las-

kuojaa, joten jokaisen laskuojan kautta laskee laajan valuma-alueen vedet. Isoista valuma-alueista 

johtuen Suolahdensuolle sopivia mitoitusohjeet täyttäviä vesiensuojelurakenteita ovat lähinnä pohja-

padot laskuojiin ja putkipadot sekä osittain myös laskeutusaltaat kokoojaojiin. Sarkaojien vesiensuo-

jelusta pitää huolehtia tekemällä kaikkiin sarkaojiin lietekuopat ja pitkään sarkaojiin useita lietekuop-

pia. 

 

Alueen länsireunan kokoojaojiin ja laskuojaan on tehty laskeutusaltaita ja pohjapatoja. Näiden lisäksi 

läntisimmän valuma-alueen laskuojiin ehdotetaan tehtäväksi useita pohjapatoja hidastamaan veden 

virtausnopeutta. Seuraavan valuma-alueen suon yläosassa oleviin kokoojaojiin ehdotetaan tehtäviksi 

putkipadot ja laskuojaan useita pohjapatoja. Suolahdensuon pienimmälle 57 hehtaarin valuma-

alueelle ehdotetaan tehtäväksi putkipato laskuojan keskivaiheille sekä pohjapato laskuojan alajuok-

sulle. Suolahdensuon itäisimmälle valuma-alueen laskuojaan suositellaan tehtäväksi useita pohjapato-

ja sekä putkipato peltoalueen itäpuolella olevan suoalueen laskuojaan. Saimaan rantaan luhta-alueen 

itäosaan ehdotetaan tehtäväksi pintavalutuskenttä. Pintavalutuskentän kautta voisi johtaa Saimaaseen 

valuma-alueen itäisimmän ojan vedet sekä Suolahdensuon itäpuolella olevalta peltoalueelta tulevien 

kahden ojan vedet. Vesiensuojelun parantamiseksi alueen laskuojia ei pitäisi jatkossa perata, ellei 

perkaaminen ole aivan välttämätöntä. Jos laskuojia perataan tulevaisuudessa, rantaan pitäisi jättää 

pitkä perkaamaton kaivukatko.  
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8.56 HALILANOJAN - PARJALANOJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 157. Halilanojan-Parjalanojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Halilanojan-Parjalanojan valuma-alueen pinta-ala on noin 2 350 hehtaaria. Valuma-alueella sijaitsee 

Suurisuon turvetuotantoalue. Turvetuotantoalueella on käytössä ympärivuotinen kemiallinen veden-

puhdistus. Valuma-alue on vesiensuojelullisesti haastava. Valuma-alueen suuren koon, valuma-

alueen alaosan vähäisten korkeuserojen ja turvetuotannon takia toimivien vesiensuojelurakenteiden 

suunnittelu on haastavaa.  
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Halilanoja ja Parjalanoja kulkevat alajuoksulla peltoalueella. Tulva-aikoina vesi nousee ajoittain pel-

lolle haittaamaan maanviljelystä. Ojat kulkevat pääosin melko syvissä uomissa. Halilanojan alkuosa 

on jonkin verran tukkeutunut ja ojaan on kertynyt kiintoainesta. Turvetuotantoalueen vesien purku-

paikan lähellä uoma on perattu. Halilanojan yläjuoksulla on laaja, ojitettu Vetelin suoalue. Vetelin 

suoalue on hyvin tasainen ja alue on metsätalouskäytössä. Vetelin suoalueen ojat ovat pääosin um-

peenkasvaneet tai täynnä vettä, joten alueella ei ole metsänkasvatuksen kannalta riittävää kuivavaraa 

ja alueen metsäojissa on perkaustarvetta. Vetelin suoalueen keskellä on majavanpato. Vetelin suoalu-

een halki kulkeva laskuoja on muutaman metrin levyinen ja noin 1,5 metriä syvä. Sarkaojat ovat 

kooltaan keskimääräisiä metsäojia. Vetelin suoalueella vedenvirtaus on vähäinen kuivana kesäaikana.  

 

Vetelin suoalueelle ja sen läpi Halilanojaan laskee myös Vetelin alueen itäpuolella olevan peltoalu-

een sekä Suurisuon itäpuolella olevien metsä- ja peltoalueiden vedet. Suurisuon itäosan suometsäalu-

een ojat ovat pääosin keskimääräisen kokoisia metsäojia. Suurisuon itäpuolen metsäojista osa on osit-

tain umpeenkasvaneita ja osa taas hyväkuntoisia.  

 

Halilanojassa on suuren eroosioriskin kohtia, mutta pääosin uoman eroosioriski on normaali. Suoalu-

eiden laskuojissa on suuren eroosioriskin kohtia, mutta suoalueiden ojien eroosioriski on kuitenkin 

pääosin normaali. Halilanojan alajuoksun maaperä on savea ja ylempänä sara- ja rahkaturvetta sekä 

Vetelin suoalueella myös liejua. Vetelin alueen itäpuolella olevien pelto-ojien maaperä on saraturvet-

ta, hietaa ja savea. Suurisuon itäpuolella olevan suometsäalueen maaperä on pääosin rahkaturvetta ja 

alueen laskuojassa pellon kohdalla savea ja hiekkamoreenia. 
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Kuva 158. Vetelin suoalueen laskuoja. 

 

Parjalanoja virtaa pelto- ja metsäalueiden halki Suurisuon länsipuolella. Parjanlanojan uoma on pää-

osin leveä ja paikoitellen myös syvä. Parjalanoja alkaa yläjuoksulla Suurisuon viereiseltä ojitetulta 

suometsäalueelta. Parjalanojaan laskee idästä päin Suurisuon länsipuolen metsäojien vedet. Parja-

lanojaan laskevat metsäojat ovat pääosin umpeenkasvaneet ja ojissa on perkaustarve. Parjalanojan 

eroosioriski on pääosin normaali, mutta uomassa on myös suuren eroosioriskin kohtia. Myös muuta-

missa Parjalanojaan laskevissa metsäojissa on suuren eroosioriskin kohtia. Uoman maaperä vaihtelee 

savesta, rahkaturpeeseen, hietaan ja moreeniin.  

 



 

 

160 

 

 

Kuva 159. Parjalanoja. 

 

Suurisuon pohjoispuolella on laaja hiekkakangas ja sen alapuolella ojitettua suometsää. Suurisuon 

pohjoispuolen suoalueella on vanhoja laskeutusaltaita. Tälle suoalueelle laskee yläpuolen hiekkakan-

kaalta tulevia laskuojia. Ojat laskevat jyrkkää rinnettä pitkin ja niissä on suuri eroosioriski. Myös 

muutamissa Suurisuon pohjoispuolen suoalueen ojissa on suuren eroosioriskin kohtia. Alueen metsä-

ojien maaperä on pääosin rahkaturvetta.  
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Kuva 160. Laskeutusallas Suurisuon pohjoispuolella. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Halilanojan-Parjalanojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Halilanojan valuma-alue on 

suuri, ja tästä johtuen mitoitusohjeet täyttävien vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ja toteutus on 

haasteellista ojan alajuoksulla. Valuma-alueen suuresta pinta-alasta johtuen turvesuon vedenpurku-

paikan jälkeen alajuoksun suuntaan kuljettaessa mahdollisia vesiensuojelurakenteita ovat suuri kos-

teikko ja pohjapadot. Uomassa ei ole sopivaa paikkaa riittävän suurelle kosteikolle, joten uomaan 

voisi tarvittaessa tehdä pohjapadoista patoportaat. Vetelin suoalueen reunaan voisi tehdä kosteikon ja 

kosteikon yläpuolelle pohjapadon hidastamaan veden virtausnopeutta. Vetelin suoalueen eteläreu-

naan pellolta tulevaan ojaan ehdotetaan tehtäväksi laskeutusallas. Vetelin suoalueen itäosaan voisi 

tehdä muutaman pohjapadon. Suurisuon itäpuolella olevan suoalueelle ehdotetaan tehtäväksi laskeu-

tusaltaita. 

 

Parjalanojaan suositellaan tehtäväksi pohjapatoja. Parjalanojan varteen voisi mahdollisesti tehdä kos-

teikon. Parjalanojan yläjuoksun suoalueen reunaan ehdotetaan tehtäväksi putkipato. Parjalanojaan 

laskeviin suo-ojiin ehdotetaan tehtäväksi laskeutusaltaita.  

 

Suurisuon pohjoispuolen suoalueelle suositellaan tehtäväksi laskeutusallas sekä hiekkakankaalta tu-

leviin jyrkkiin ojiin pintavalutus sekä pohjapadot.  
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Kaikkien valuma-alueen sarkaojien vesiensuojelusta pitää huolehtia tekemällä sarkaojiin lietekuopat 

sekä pitkiin sarkaojiin useita lietekuoppia. Jos Halilanojaa kunnostetaan tulevaisuudessa, rantaan pi-

täisi jättää pitkä perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.57 KARHUNSUON VALUMA-ALUE 

 

Kuva 161. Karhunsuon valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Poreenojan valuma-alueen pinta-ala on 96 hehtaaria. Valuma-alueella on peltoa, kangasmetsää ja 

suometsää. Alueen laskuojassa on suuren eroosioriskin kohtia. Karhunsuon suoalueen valuma-alueen 

pinta-ala on noin sata hehtaaria. Karhunsuon ojat ovat keskimääräisen kokoisia metsäojia. Suoalueel-

la ei ole kunnostusojitustarvetta. Iso osa Karhunsuon sarkaojista kulkee suoalueen läpi ja laskee suon 
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alareunassa pellon reunaojaan. Karhunsuon alueella ei ole isoa laskuojaa. Suoalueen uomien 

eroosioriski on pääosin normaali. Suon maaperä on pääosin rahkaturvetta.  

 

 

Kuva 162. Karhunsuon oja pellon reunassa. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Karhunsuon valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve ja koko Poreenojan valuma-alueella 

on suuri vesiensuojelutarve. Karhunsuon alueen isoimpiin ojiin ehdotetaan tehtäväksi putkipadot. Po-

reenojan peltoalueelle suositellaan tehtäväksi kosteikko tai pohjapatoja. Jos Poreenojaa kunnostetaan 

tulevaisuudessa, rantaan pitäisi jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.58 LAUKNIEMEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 163. Laukniemen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Laukniemen ojan valuma-alueen pinta-ala on 49 hehtaaria. Laukniemen oja laskee Saimaan Kolin-

lahteen laajan luhtaisen ranta-alueen halki leveänä uomana. Tämän jälkeen oja kulkee soistuneen alu-

een halki pellolle ja kulkee yläjuoksulle päin kangasmetsässä. Oja on osittain suuren eroosioriskin 

uoma. Ojan maaperä on aivan rannassa hietaa, tämän jälkeen saraturvetta ja ylempänä hiedan ja sa-

ven sekoitusta.  
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Kuva 164. Ehdotettu kosteikon paikka Laukniemen ojan varrella. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Laukniemen ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Laskuojan varteen pellon reu-

naan ehdotetaan tehtäväksi kosteikko. Ojan mahdollisen kunnostamisen yhteydessä rantaan pitäisi 

jättää pitkä perkaamaton kaivukatko eli ojaa ei pitäisi perata pellon ja rannan väliltä. 
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8.59 TURKINLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 165. Turkinlahden ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Turkinlahden oja on lyhyt metsäoja, jonka valuma-alueen pinta-ala on 37 hehtaaria. Koko valuma-

alue on metsämaata. Oja virtaa melko kapeana ja paikoin syväksi syöpyneenä uomana mäkien väli-

sessä painanteessa rinnettä alas. Oja virtaa melkein koko matkan jyrkässä rinnemaastossa. Oja laskee 

Saimaaseen kapeana ja matalana uomana. Koko oja on suuren eroosioriskin uoma. Ojan maaperä on 

kalliota ja hiekkamoreenia. Ojassa on näkyvissä eroosiota ja vesi on paikoin kuljettanut hienoainek-

sen pois ja kaivertanut uomaa syvemmäksi. 
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Kuva 166. Turkinlahden ojassa on näkyvissä eroosiota. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Turkinlahden ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Kohteeseen suositellaan tehtä-

väksi pohjapatoja hidastamaan vedenvirtausta. Ojaa ei pitäisi tulevaisuudessa perata lainkaan. Oja 

kulkee niin jyrkässä rinteessä, että ojaa perattaessa uomaeroosion estäminen on hyvin hankalaa. 
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8.60 KURENKETVELEEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 167. Kurenketveleen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Kurenketveleen oja on metsäiseltä 18 hehtaarin valuma-alueelta vetensä keräävä oja. Oja virtaa mel-

ko leveänä ja matalana uomana rehevässä metsässä ja laskee rantaan leveänä ojana. Uomassa on 

muutamia suuren ja kohtalaisen eroosioriskin kohtia. Ojan maaperä on savea ja aivan yläjuoksulla 

kalliota. Ojassa näkyy humusta sekä eroosion merkkinä ojan reunojen syöpymistä. 
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Kuva 168. Kurenketveleen oja metsässä. 

 

 

Kuva 169. Kurenketveleen ojassa on näkyvissä eroosiota.  

 

Toimenpide-ehdotus 

Kurenketveleen ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Kurenketveleen ojaan ehdo-

tetaan tehtäväksi pohjapato hidastamaan vedenvirtausta.  
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8.61 SOIDENNIEMEN POHJOISEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 170. Soidenniemen pohjoisen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Soidenniemen pohjoisen ojan valuma-alueen pinta-ala on 20 hehtaaria. Ojan valuma-alueella on kan-

gasmetsää sekä hieman peltoa. Oja on keskimääräisen metsäojan kokoinen. Ojan yläjuoksulla on läh-

teitä ja ojassa virtaa vettä kesän kuivana aikanakin. Oja on osittain suuren eroosioriskin uoma. Uo-

man maaperä on alajuoksulla savea ja yläjuoksulla saraturvetta.   

 

 

Kuva 171. Soidenniemen pohjoinen oja metsänreunassa. 
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Toimenpide-ehdotus 

Soidenniemen pohjoisen ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojaan suositellaan 

tehtäväksi pohjapato hidastamaan vedenvirtausta. Ojan mahdollisen kunnostamisen yhteydessä ran-

taan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.62 SOIDENNIEMEN ETELÄISEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 172. Soidenniemen eteläisen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Soidenniemen eteläisen ojan valuma-alueen pinta-ala on 16 hehtaaria. Ojan valuma-alueella on kan-

gasmetsää ja peltoa sekä soranottoalue. Oja laskee pieneen Saimaan lahteen ja kulkee rannasta ylös-

päin kapeana uomana. Valuma-alueen laskuoja on pieni, mutta ojassa on virtaamaa myös kuivana ke-

säaikana. Oja kulkee rehevässä maastossa, ja ojan yläjuoksulla on lähteitä. Oja on pääosin suuren 

eroosioriskin uoma. Uoman maaperä on alajuoksulla savea ja yläjuoksulla saraturvetta.  
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Kuva 173. Soidenniemen eteläinen oja metsässä. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Soidenniemen eteläisen ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojaan ehdotetaan 

tehtäväksi pohjapato hidastamaan vedenvirtausta. Ojan mahdollisen perkaamisen yhteydessä rantaan 

pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.63 LEPPÄLÄN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 174. Leppälän ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Leppälän ojan valuma-alueen pinta-ala on 21 hehtaaria. Leppälän ojan valuma-alueella on peltoa ja 

kangasmetsää. Oja virtaa metsässä melko kapeana uomana. Oja kulkee metsäalueella osittain rinne-

maastossa. Ojan alajuoksu on suuren eroosioriskin uomaa. Ojan maaperä on pääasiassa savea ja mo-

reenia. Ojassa on näkyvissä eroosiota.  
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Kuva 175. Leppälän oja metsässä. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Leppälän ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojaan ehdotetaan tehtäväksi poh-

japato hidastamaan vedenvirtausta. Pohjapato ehdotetaan tehtäväksi suuren eroosioriskin uoman ylä-

puolelle. Ojan mahdollisen kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.64 NUOTTALUODON OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 176. Nuottaluodon ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Nuottaluodon ojan valuma-alueen pinta-ala on 32 hehtaaria. Valuma-alueella on metsää, peltoa ja 

asuinaluetta. Valuma-alueen ojat ovat pääosin keskimääräisen ja pienen metsäojan kokoisia ja reu-

noilta heinittyneitä. Uoman maaperä on pääosin savea. Ojavesi on harmaata ja savista. Ojan uomassa 

on useita suuren eroosioriskin kohtia.  
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Kuva 177. Nuottaluodon valuma-alueen ojan vesi on savista. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Nuottaluodon ojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Kohteeseen ehdotetaan tehtäväksi 

pohjapatoja hidastamaan vedenvirtausta. Esimerkiksi laskeutusaltaat eivät sovellu hyvin tämän koh-

teen vesiensuojelurakenteeksi, koska laskeutusaltaat eivät pidätä hienojakoista savimaata. Jatkossa 

alueen savisella maapohjalla olevien ojien perkaamista pitäisi välttää, jos tämä on mahdollista. Jos 

ojaa perataan, rantaan pitää jättää pitkä perkaamaton kaivukatko. 
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8.65 RANTALAN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 178. Rantalan ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Rantalan ojan valuma-alueen pinta-ala on 41 hehtaaria. Katajalahteen laskevan ojan yläjuoksulla on 

pieni ojitettu metsäalue. Ojitetun metsäalueen jälkeen oja kulkee kangasmetsäalueen läpi pellolle ja 

laskee Katajalahden rantaluhtaan pientaloasutuksen vierestä. Oja on osittain iso ja leveä metsäoja ja 

osittain keskimääräisen kokoinen metsäoja. Rannan lähellä oja on leveä. Uoman maaperä on pääosin 

savea, ja ojavesi on harmaata ja savista. Ojan eroosioriski on pääosin suuri. Ojassa on näkyvissä vä-

häistä eroosiota talojen lähellä. 
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Kuva 179. Rantalan ojan yläjuoksulla vesi on savista. 
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Kuva 180. Ehdotettu pohjapadon paikka Rantalan ojassa. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Rantalan ojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Ojaan suositellaan tehtäväksi pohjapatoja 

hidastamaan vedenvirtausta. Vesiensuojelurakenteena paljon käytetyt laskeutusaltaat eivät sovellu 

hyvin tähän kohteeseen, koska ojan maaperä on hienojakoista savimaata, jota laskeutusaltaat eivät 

pidätä. Lisäksi Katajalahden rantaan voisi mahdollisesti tehdä kosteikon. Rannan tuntumaan on ra-

kennettu uusia omakotitaloja. Kosteikolla voitaisiin pidättää myös talojen piha-alueiden valumia. 

Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.66 KATAJALAHDEN OJAN VALUMA-ALUE  

 

Kuva 181. Katajalahden ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Katajalahden ojan valuma-alueen pinta-ala on 139 hehtaaria. Valuma-alueella on peltoa, metsää ja 

pientaloasutusta. Oja laskee Katajalahden rantaluhtaan. Laskuojaan yhdistyy alajuoksulla pieneltä, 

ojitetulta metsäalueelta tuleva oja. Katajalahden oja on inventoiduista kohdista keskimääräisen met-

säojan kokoinen. Alueen uomien eroosioriski on pääosin suuri. Uoman maaperä on rannassa saratur-

vetta ja muualla pääosin savea ja moreenia.  
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Kuva 182. Katajalahden ojan pohja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Katajalahden ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojan yläjuoksulle ehdotetaan 

tehtäväksi pohjapatoja hidastamaan veden virtausnopeutta. Alajuoksun ojitetulta metsäalueelta tule-

vaan ojaan ehdotetaan tehtäväksi laskeutusallas. Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan 

pitää jättää pitkä perkaamaton kaivukatko. 
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8.67 HEIKKOLAN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 183. Heikkolan ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Heikkolan ojan valuma-alueen pinta-ala on 25 hehtaaria. Valuma-alueella on kangasmetsää, peltoa ja 

pientaloasutusta. Oja on osittain keskimääräisen metsäojan kokoinen ja osittain leveä ja matala oja. 

Oja virtaa alajuoksulla syväksi peratussa uomassa, joka on ryteikköinen. Uoman eroosioriski on ala-

juoksulla suuri. Uomassa on näkyvissä merkkejä aiemmasta eroosiosta eli hienoaines on kulkeutunut 

pois ojanpohjalta. Uoman maaperä on savea ja aivan yläjuoksulla moreenia.  
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Kuva 184. Heikkolan oja metsässä lähellä rantaa. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Heikkolan ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Heikkolan ojaan ehdotetaan teh-

täväksi pohjapato uoman alajuoksulle. Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jät-

tää perkaamaton kaivukatko. 
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8.68 TELKKÄLÄN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 185. Telkkälän valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Telkkälän valuma-alueen pinta-ala on 70 hehtaaria. Valuma-alueella on ojitettua suometsää sekä 

kangasmetsää. Suoalue koostuu kolmesta lähekkäin olevasta ojitetusta kohteesta, joita yhdistävät ko-

koojaojat. Alueen laskuoja kulkee Savilahdentien ali ja laskee ison peltoaukean poikki Saimaan 

Haikkaanlahteen. Laskuojan alajuoksulle pellon reunaan lähelle rantaa on rakenteilla kosteikko.  

Suoalueen ojat ovat pääosin vanhoja ojia. Osa ojista on lähes umpeenkasvaneita ja osassa ojista on 

vielä metsänkasvatuksen kannalta riittävä kuivavara. Suoalueen ojien eroosioriski on pääosin nor-

maali. Suoalueen eri osia yhdistävän kokoojaojan ja muutamien sarkaojien eroosioriski on osittain 

suuri. Peltoalueella laskuojan eroosioriski on pääosin suuri tai kohtalainen. Ojitetun alueen maaperä 

on moreenia ja saraturvetta. Laskuojan maaperä on aluksi moreenia ja peltoalueella pääosin savea.  
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Kuva 186. Telkkälän suoalueen laskuoja Savilahdentien länsipuolella. 
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Kuva 187. Sarkoja suoalueella. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Telkkälän valuma-alueella oli inventointiajankohtana pieni vesiensuojelutarve, koska metsäojat olivat 

vanhoja, pääosin umpeenkasvaneita ojia. Jos metsäojia perataan, alueella on välitön vesiensuojelutar-

ve. Suoalueen kokoojaojiin ehdotetaan tehtäväksi laskeutusaltaat mahdollisen kunnostusojituksen yh-

teydessä. Suoalueelta lähtevään laskuojaan ei kannata tehdä laskeutusallasta, koska suoalueen valu-

ma-alueen pinta-ala ylittää laskeutusaltaiden suosituspinta-alan 50 hehtaaria. Laskuojan alkuun ehdo-

tetaan tehtäväksi putkipato. Laskuojaan tehtävää kosteikkoa pitää kunnostaa tarvittaessa. Mahdollisen 

laskuojan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko eli ojaa ei pidä pe-

rata kosteikon ja rannan väliltä. 
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8.69 KURENSUON VALUMA-ALUE 

 

Kuva 188. Kurensuon valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Kurensuo jakautuu kahdeksi valuma-alueeksi. Suolta etelänsuuntaan johtavan valuma-alueen pinta-

ala on 60 hehtaaria ja pohjoisen suuntaan johtavan valuma-alueen pinta-ala on seitsemän hehtaaria. 

Kurensuo on suurimmaksi osaksi ojitettu, metsäinen suo. Kurensuon keskellä on pieni ojittamaton ki-

tumaa-alue. Kurensuon ojat ovat pääosin umpeenkasvaneet ja kasvatettava puusto kärsii märkyydes-

tä. Kurensuon laskuojat johtavat kahteen suuntaan. Suon eteläinen laskuoja johtaa Savilahdentien ali 

isolle peltoaukealle ja suolta tuleva vesi laskee peltoalueen läpi kulkevaa ojaa pitkin Haikkaanlah-

teen. Laskuojan alajuoksulle pellon reunaan lähelle rantaa on rakenteilla kosteikko. Suon pohjoinen 

laskuoja johtaa suolta kangasmetsän rinteeseen ja vedet laskevat rinnettä pitkin pintavaluntana ala-

puolisen pellon ojiin ja Saimaaseen. Kurensuon sarkaojien eroosioriski on pääosin normaali. Suoalu-

een laskuojien eroosioriski vaihtelee normaalin ja suuren välillä. Peltoalueella laskuojan eroosioriski 

on pääosin suuri tai kohtalainen. Kurensuon maaperä on rahkaturvetta. Kurensuon etelään johtavan 
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laskuojan maaperä on aluksi moreenia ja peltoalueella pääasiassa savea. Pohjoisen suuntaan johtavan 

laskuojan maaperä on hiekkamoreenia.  

 

Kuva 189. Kurensuon oja. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Kurensuon valuma-alueella oli pieni vesiensuojelutarve inventointiajankohtana, koska Kurensuon 

ojat ovat pitkälti umpeenkasvaneet. Jos Kurensuon ojat kunnostetaan, alueella on suuri vesiensuojelu-

tarve. Kurensuon mahdollisen kunnostusojituksen yhteydessä pohjoisensuuntaan johtavaan las-

kuojaan ehdotetaan tehtäväksi laskeutusallas. Kurensuon mahdollisen kunnostusojituksen yhteydessä 

kokoojaojaan ehdotetaan tehtäväksi laskeutusallas. Suon etelänsuuntaan johtavaan laskuojaan ehdote-

taan tehtäväksi putkipato. Laskuojan alajuoksulle lähelle Saimaan rantaan tehtävää kosteikkoa pitää 

kunnostaa tarvittaessa. Mahdollisen laskuojan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jättää per-

kaamaton kaivukatko eli ojaa ei pidä perata kosteikon ja rannan väliltä. 
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8.70 ILOLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 190. Ilolahden ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Ilolahden ojan valuma-alueen pinta-ala on 24 hehtaaria. Valuma-alueella on kangasmetsää ja peltoa. 

Oja kulkee rehevässä maastossa. Riutanniementien itäpuolella ojan uoma on leveä ja melko matala. 

Uoman maaperä on moreenia ja savea. Uoman alajuoksulla on suuri eroosioriski. 

 

 

Kuva 191. Ilolahden oja Riutanniementien itäpuolella. 
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Toimenpide-ehdotus 

Ilolahden ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojaan suositellaan tehtäväksi poh-

japato hidastamaan vedenvirtausta. Jos ojaa kunnostetaan tulevaisuudessa, rantaan pitää jättää pitkä 

perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.71 HAKOLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE  

 

Kuva 192. Hakolahden ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Hakolahden ojan valuma-alueen pinta-ala on 53 hehtaaria. Valuma-alueella on kangasmetsää sekä 

vähän peltoa. Oja on keskimääräisen kokoinen vanha metsäoja. Ojassa on paljon suuren eroosioriskin 

kohtia. Uoman maaperä on savea ja moreenia. 
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Kuva 193. Hakolahden oja metsäalueella. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Hakolahden ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Kohteeseen ehdotetaan tehtä-

väksi pohjapato hidastamaan veden virtausnopeutta. Lisäksi uoman rinneosaa ei pitäisi perata, ja 

mahdollisen uoman kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.72 TORTONSUON VALUMA-ALUE 

 

Kuva 194. Tortonsuon valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Tortonsuon valuma-alueen pinta-ala on 47 hehtaaria. Valuma-alueella on suo- ja kangasmetsää. Tor-

tonsuo on ojitettu metsänkasvatuskäytössä oleva suo. Suon ojat ovat metsänkasvatuksen kannalta hy-

vässä kunnossa. Tortonsuon maaperä on saraturvetta ja myös suon laskuoja kulkee aluksi turvemaal-

la. Tortonsuon sarkaojien eroosioriski on pääosin keskimääräinen. Tortonsuon laskuoja on suurim-

maksi osaksi suuren eroosioriskin uoma ja myös suon kokoojaojissa on muutamia suuren eroosioris-

kin kohtia. Suoalueelta lähtevässä laskuojassa on näkyvissä voimakasta eroosiota. Tortonsuolta las-

kuoja kulkee kangasmetsän ja peltojen kautta luonnontilaiselle suolle. Suon jälkeen laskuoja jatkaa 

kulkuaan kangasmetsän ja peltojen kautta Saimaan Hiidenlahteen.  
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Kuva 195. Tortonsuon laskuoja lähellä suoaluetta. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Tortonsuon valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Tortonsuon kunnostusojituksen yhteydessä 

suoalueelle on tehty laskeutusaltaita. Mahdollisen altaiden tyhjentämisen yhteydessä laskeutusaltaita 

voisi hieman suurentaa. Suon reunaan laskuojan alkuun ehdotetaan tehtäväksi putkipato. Suon las-

kuojaan on suunnitteilla kaksi pientä riistakosteikkoa, jotka toimivat osaltaan valuma-alueen vesien-

suojelurakenteina. Laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi useita pohjapatoja. Laskuojan varrella oleva 

luonnontilainen suo pitää jättää käsittelyjen ulkopuolelle. Jos laskuojaa kunnostetaan, rantaan pitää 

jättää perkaamaton kaivukatko. 
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8.73 VALKEINLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE  

 

Kuva 196. Valkeinlahden ojan valuma-alue sekä ehdotetut ja toteutetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Valkeinlahden ojan valuma-alueen pinta-ala on 136 hehtaaria. Ojan valuma-alueella on kangas- ja 

suometsää sekä peltoa. Oja alkaa yläjuoksulla Ryngänsuon luonnonsuojelualuetta ympäröivältä suol-

ta ja kulkee tämän jälkeen ojitetun suometsän läpi. Suoalueen sarkaojat johtavat vetensä muutamaa 

kokoojaojaa pitkin laskuojaan. Suo-ojiin on tehty ojien perkauksen yhteydessä laskeutusaltaita. Suo-

alueelta rantaa kohti oja virtaa rehevän metsän ja peltoalueen halki ja laskee Saimaan Valkeinlahteen. 

Laskuoja on lähes koko matkaltaan leveä. Saimaan pinnan ja suoalueen välinen korkeusero on vähäi-

nen, ja tämä vaikeuttaa kohteen vesiensuojelua. Uomassa on muutamia suuren eroosioriskin kohtia. 

Uoman maaperä on rannan lähellä peltoalueella savea ja tämän jälkeen pääosin sara- ja rahkaturvetta. 
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Kuva 197. Valkeinlahden oja peltoalueella rannan lähellä. 

 

Kuva 198. Valkeinlahden oja suoalueen länsireunassa. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Valkeinlahden ojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Rannan viereiselle pellolle ehdote-

taan tehtäväksi pienialainen kosteikko. Kosteikossa pitäisi olla paljon syvän veden aluetta, koska kos-

teikolle rajattu pinta-ala ei ole vesiensuojelullisesti riittävä, jos kosteikossa ei ole reilusti varastotila-

vuutta. Suoalueelle tehtyjä laskeutusaltaita pitäisi kunnostaa tarvittaessa. Mahdollisen ojan kunnos-

tamisen yhteydessä rantaan pitää jättää pitkä perkaamaton kaivukatko. 
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8.74 SUONIITTUJEN OJAN VALUMA-ALUE  

 

Kuva 199. Suoniittujen ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Suoniittujen ojan valuma-alueen pinta-ala on 159 hehtaaria. Valuma-alueella on metsää ja peltoa. Oja 

on alajuoksulla usean metrin levyinen, ja ojan vedenpinnantaso on pitkän matkaa lähellä Saimaan 

vedenpinnantasoa. Vajaan parin sadan metrin päässä rannasta oja haarautuu kahdeksi haaraksi, joista 

toinen jatkuu Ryngänsuon luonnonsuojelualueelle ja toinen Suoniittujen peltoalueelle. Molemmat 

ojat ovat leveitä ja isoja ojia. Ojien risteyskohdassa olevan ojitetun suoalueen sarkaojat ovat pieniä ja 

sammaloituneita. Laskuoja on suurimmaksi osaksi suuren eroosioriskin uoma. Uoman maaperä on 

rannassa moreenia ja tämän jälkeen pääosin saraturvetta.  
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Kuva 200. Ryngänsuon suuntaan johtava ojan haara. 

 

 

Kuva 201. Suoniittujen suuntaan johtava ojan haara. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Suoniittujen ojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve. Kohde on vesiensuojelun kannalta 

haasteellinen, koska uoman alajuoksulla ei juuri ole korkeuseroja, ja ojan ja Saimaan vedenpintojen 

taso on lähellä toisiaan. Ojaan ehdotetaan tehtäväksi kosteikko ojan risteyskohdan tuntumaan. Mah-

dollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jättää pitkä perkaamaton kaivukatko. 
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8.75 RAATJOEN VALUMA-ALUE  

 

Kuva 202. Raatjoen valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet.  

 

Kohteen kuvaus 

Raatjoen valuma-alueen pinta-ala on 261 hehtaaria. Valuma-alueella on peltoa sekä metsää. Raatjoki 

laskee Saimaan luhtaiseen lahteen. Alajuoksulla oja on iso ja ojassa on kova virtaus. Oja haarautuu 

yläjuoksun suuntaan kuljettaessa kahdeksi päähaaraksi. Ylempi ojan haara johtaa kangasmetsän ja 

peltoalueen kautta yläjuoksun suuntaan. Etusuon kohdalla pellon läpi kulkeva uoma on syvä. Etusuon 

pellon kohdalla ojassa on rumpu, joka padottaa vettä ja toimii näin pienenä vesiensuojelurakenteena. 

Yläjuoksulla oja haarautuu vielä muutamaksi haaraksi. Alempi ojan haara kulkee peltoalueen kautta 

yläjuoksun kangasmetsäalueelle. Takasuon peltoalueella oja on leveä. Alemman haaran yläjuoksulla 

oja on vakiintunut, vanha metsäoja. Alueen ojissa on suurelta osin suuri eroosioriski. Uomien maape-

rä on pääosin savea ja paikoitellen myös moreenia ja saraturvetta. 
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Kuva 203. Mahdollinen laskeutusaltaan paikka Takasuon pellon kulmauksessa. 

 

 

Kuva 204. Oja Etusuon pellolla vettä padottavan rummun yläpuolella. 
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Toimenpide-ehdotus 

Raatjoen valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Alajuoksulle rantaluhdan yläpuolelle 

ehdotetaan tehtäväksi kosteikko. Etusuon pellon yläreunaan ja ojan yläjuoksulle ehdotetaan tehtäväk-

si pohjapadot. Takasuon pellon kulmaan ja pellon yläreunaan ehdotetaan tehtäväksi laskeutusaltaat. 

Takasuon pelto olisi lisäksi hyvä salaojittaa. Jos ojaa kunnostetaan tulevaisuudessa, rantaan pitää jät-

tää perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.76 YLÄ-KARHULAN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 205. Ylä-Karhulan ojan valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Ylä-Karhulan ojan valuma-alueen pinta-ala on 32 hehtaaria. Ojan valuma-alueella on metsää ja pel-

toa. Oja on inventoiduissa kohdissa melko pieni, vanha metsäoja. Oja on suurimmaksi osaksi suuren 

eroosioriskin uoma. Inventoiduissa kohdissa uoma on vakiintuneessa tilassa ja uomassa ei ole näky-

vissä uutta eroosiota. Uoman maaperä on pääosin moreenia.  
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Kuva 206. Ylä-Karhulan oja rannan lähellä. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Ylä-Karhulan ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojaan ehdotetaan tehtäväksi 

pohjapato hidastamaan veden virtausnopeutta. Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan 

pitää jättää perkaamaton kaivukatko eli ojaa ei pitäisi perata maantien pohjoispuolelta.  
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8.77 UKKOKORVENRANNAN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 207. Ukkokorvenrannan ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Ukkokorvenrannan ojan valuma-alueen pinta-ala on 42 hehtaaria. Ojan valuma-alue on pääosin met-

sämaata. Ojan uoma on melko pieni ja osittain luonnontilaisen kaltainen. Oja on suurimmaksi osaksi 

suuren eroosioriskin uoma. Ojassa ei ole näkyvissä uutta eroosiota. Uoman maaperä on alajuoksulla 

moreenia ja yläjuoksulla saraturpeen ja hiedan sekoitusta.  

 



 

 

203 

 

 

Kuva 208. Ukkokorvenrannan oja alajuoksulla. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Ukkokorvenrannan ojan valuma-alueella oli inventointiajankohtana pieni vesiensuojelutarve, koska 

oja oli vakiintuneessa tilassa ja ojan uoma oli heinittynyt eli eroosion todennäköisyys oli pieni. Ojan 

perkaamista ei suositella jatkossa. Jos ojaa kuitenkin kunnostetaan, ojaan ehdotetaan tehtäväksi poh-

japato ja laskeutusallas. Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan johtavaa ojan rinneosaa 

ei pidä perata.   
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8.78 KARHUNPÄÄNSALMEN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 209. Karhunpäänsalmen ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Karhunpääsalmen ojan valuma-alueen pinta-ala on 111 hehtaaria. Valuma-alueella on kangas- ja 

suometsää, peltoa ja lampi. Rannan lähellä ojassa on iso allas, jonka rannalla on sauna. Altaasta ran-

taan johtavaan ojaan on tehty pato. Altaan yläpuolella oja on vanha, pienehkö metsäoja ja ylempänä 

ennen peltoaluetta oja on alajuoksun uomaa isompi ja syvä. Laskuojan uoman eroosioriski on pääosin 

suuri. Uomien maaperä on pääosin hietaa ja savea sekä yläjuoksulla saraturvetta.  
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Kuva 210. Rannan lähellä oleva allas. 

 

 

Kuva 211. Oja metsässä altaan yläpuolella. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Karhunpäänsalmen ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Ojan alajuoksulla oleva 

allas ja altaasta rantaan johtavassa ojassa oleva pato toimivat koko ojan vesiensuojelurakenteina. 
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Ojan alajuoksulle lammen yläpuolelle ehdotetaan tehtäväksi pohjapato hidastamaan veden virtausno-

peutta. Ojaan ehdotetaan myös tehtäväksi kosteikko vanhan pellon kohdalle ennen isoa peltoaluetta. 

Mahdollisen ojan kunnostamisen yhteydessä rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. 

 

 

8.79 MUUKKOLAN OJAN VALUMA-ALUE 

 

Kuva 212. Muukkolan ojan valuma-alue ja ehdotetut vesiensuojelurakenteet. 

 

Kohteen kuvaus 

Muukkolan ojan valuma-alueen pinta-ala on 61 hehtaaria. Muukkolan alueen oja alkaa yläjuoksulla 

ojitetulta metsäalueelta. Alueen metsäojista osa on osittain umpeenkasvaneita, mutta suurimmassa 

osassa ojista on edelleen metsänkasvatuksen kannalta riittävä kuivavara. Metsäalueen jälkeen oja 

kulkee peltoalueen halki. Pellon kohdalla ojanvarsi ja osin myös uoma ovat pusikoituneet, ja tämä 

hidastaa vedenvirtausta uomassa. Peltojen jälkeen oja kulkee keskimääräisen kokoisena ojana pienen 

metsäalueen halki ja laskee Saimaan Hirvilahteen loivaa rinnettä pitkin kapeana uomana. Ojassa on 

paljon suuren eroosioriskin kohtia. Ojan maaperä on pääosin savea. Ojan vesi on harmaata ja savista. 
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Kuva 213. Muukkolan oja metsässä rannan lähellä. 

 

Toimenpide-ehdotus 

Muukkolan ojan valuma-alueella on suuri vesiensuojelutarve, koska ojan vedessä oleva kiintoaines 

kulkeutuu Saimaaseen. Ojaan suositellaan tehtäväksi pohjapatoja hidastamaan vedenvirtausta. Ve-

siensuojelukeinona paljon käytetty laskeutusallas ei pysäytä hienojakoista ainesta, joten pelkkä las-

keutusallas ei sovellu kovin hyvin Muukkolan ojan vesiensuojelurakenteeksi. Rantaan rinteessä las-

kevaa uomanosaa ei pidä perata ojan mahdollisen kunnostamisen yhteydessä. 
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8.80 MUSTASUON VALUMA-ALUE 

 

Kuva 214. Mustasuon valuma-alue ja ehdotettu vesiensuojelurakenne. 

 

Kohteen kuvaus 

Mustasuon valuma-alueen pinta-ala on 11 hehtaaria. Mustasuon valuma-alueella on peltoa, kangas-

metsää ja Mustasuon räme. Mustasuo on muutamalla isokokoisella ojalla ojitettu suo, jolla kasvaa 

harvako mäntypuusto. Suon läpi johtava laskuoja on leveä ja ojan vesi laskee ison rummun kautta 

Saimaan Muukkolanlahteen. Alueen ojien eroosioriski on pääosin keskimääräinen. Peltoalueen maa-

perä on pääosin savea ja rämeen rahkaturvetta. 
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Kuva 215. Mustasuon ojia 

 

Toimenpide-ehdotus 

Mustasuon valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve. Mustasuon laskuojaan suositellaan 

tehtäväksi pohjapato. Padolla estetään veden virtaaminen esteettä Saimaaseen. Mustasuon ojia ei pi-

täisi perata. Jos ojia kuitenkin kunnostetaan, rantaan pitää jättää pitkä perkaamaton kaivukatko. 
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9 TÄRKEIMMÄT VESIENSUOJELUKOHTEET 

Läntisen Pien-Saimaan metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelman valuma-alueista 22:lla on 

suuri vesiensuojelutarve. Näiden valuma-alueiden joukossa on suuria valuma-alueita, kuten Karvaja-

lanjoen ja Suolahdensuon valuma-alueet sekä muutamia melko pieniä valuma-alueita kuten Koivu-

rannan ojan ja Muukinniitun laskuojan valuma-alueet. Erityisesti näiden valuma-alueiden vesiensuo-

jelurakenteita kannattaisi pyrkiä suunnittelemaan ja rakentamaan mahdollisimman pian. Tärkeimpien 

vesiensuojelurakenteiden listauksessa ei ole huomioitu valuma-alueen kokoa, vaan listalla ovat kaikki 

valuma-alueet, joilla on suuri vesiensuojelutarve. Vesistön laatuun voidaan vaikuttaa todennäköisesti 

eniten suurten valuma-alueiden onnistuneella vesiensuojelulla, mutta myös pienten valuma-alueiden 

vesiensuojelun tehostamisella on positiivinen vaikutus Pien-Saimaan tilaan. 

 

Valuma-alueet, joilla on suuri vesiensuojelutarve: 

8.4 Koivurannan ojan valuma-alue  

8.13 Kytöinniittujen valuma-alue 

8.16 Likolahden eteläisen ojan valuma-alue 

8.23 Myllylammen eteläisen ojan valuma-alue 

8.33 Haapalahden läntiset valuma-alueet 

8.36 Sääsklahden ojan valuma-alue 

8.37 Muukinniitun laskuojan valuma-alue 

8.44 Nuorajärvenojan valuma-alue 

8.46 Mustaojan valuma-alue 

8.47 Savijoen valuma-alue 

8.48 Lilmanjoen valuma-alue 

8.49 Porossuon valuma-alue 

8.51 Karvajalanjoen valuma-alue 

8.54 Ukonautionsuon valuma-alue 

8.55 Suolahdensuon valuma-alueet 

8.56 Halilanojan-Parjalanojan valuma-alue 

8.64 Nuottaluodon ojan valuma-alue 

8.65 Rantalan ojan valuma-alue 

8.72 Tortonsuon valuma-alue 

8.73 Valkeinlahden ojan valuma-alue 

8.74 Suoniittujen ojan valuma-alue 

8.79 Muukkolan ojan valuma-alue 
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10 LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VALUMA-ALUEEN METSÄTALOUDEN VESIENSUOJE-

LUN NYKYTILA 

Läntisen Pien-Saimaan valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelun nykytila on kohtalainen. Valu-

ma-alueen vesiensuojelun nykytilassa on hyvää se, että alueella on paljon vakiintuneessa tilassa ole-

via ojia, joissa ei todennäköisesti synny uutta eroosiota niin kauan kuin ojia ei perata. Vesiensuojelun 

kannalta olisi suotavaa, että näitä vanhoja ojia ei perata, ellei ojien perkaaminen ole välttämätöntä. 

Jos näiden vakiintuneessa tilassa olevien ojien valuma-alueiden metsä tai pellot kärsivät märkyydes-

tä, ojissa on kunnostamistarve. Tällöin pitää huolehtia siitä, että ojan kunnostamisen yhteydessä va-

luma-alueelle tehdään metsätalouden vesiensuojelusuositusten mukaiset vesiensuojelurakenteet.   

 

Valuma-alueen nykytilassa on hyvää myös se, että viime vuosina tehdyiltä ojitusmätästys- ja kunnos-

tusojitusalueilta löytyy vesiensuojelurakenteita. Maanmuokkaus- ja kunnostusojituskohteisiin on 

pääosin tehty lietekuoppia ja laskeutusaltaita. Lisäksi rantojen lähelle on pääosin jätetty käsittelemä-

tön suojavyöhyke ja perkaamaton kaivukatko. Sen sijaan muita vesiensuojelurakenteita, kuten pohja- 

tai putkipatoja ei ole tehty. Valuma-alueelle on mahdollisuus tehdä runsaasti vesiensuojelurakenteita 

ja jo merkittävimpien kohteiden vesiensuojelua parantamalla pystytään todennäköisesti vähentämään 

Pien-Saimaaseen päätyvää kuormitusta huomattavasti. 

 

Valuma-alueen vesiensuojelussa on myös kehitettävää. Vesiensuojelurakenteiden suunnittelua ja ra-

kentamista pitäisi lisätä, ja erilaisten vesiensuojelurakenteiden käyttöä pitäisi monipuolistaa. Erityi-

sesti pohja- ja putkipatojen käyttöä metsätalouden vesiensuojelukeinona kannattaisi lisätä. Pohja- ja 

putkipadot on todettu kustannustehokkaiksi vesiensuojelurakenteiksi. 

 

Vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ja rakentaminen ovat usein melko edullisia toimenpiteitä. Ve-

siensuojelurakenteet kannattaa usein tehdä metsänhoitotoimenpiteen eli yleensä maanmuokkauksen 

tai kunnostusojituksen yhteydessä. Tällöin mahdollisesti vesiensuojelutöissä tarvittava kaivinkone on 

valmiiksi paikalla. Kestävän metsätalouden rahoituslain tuella rahoitettavan kunnostusojituksen ve-

siensuojelun suunnittelu on yksityisille maanomistajille ilmainen. Yksityiset maanomistajat saavat 40 

prosentin tuen kemera-tuella toteutettavan kunnostusojituksen vesiensuojelurakenteiden toteuttami-

seen.  
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Tämän metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelman valuma-alueella on useita yhden yksittäisen 

ojan valuma-alueita. Näissä pienten valuma-alueiden yksittäisissä ojissa pieni pohjapato voi toimia 

vesiensuojelurakenteena. Maanomistaja voi mahdollisesti itse rakentaa pienen ojan pohjapadon lähi-

alueelta löytyvistä kivistä. Tällöin vesiensuojelurakenne on työtä lukuun ottamatta ilmainen.  

 

Jokaisella maanomistajalla on velvollisuus huolehtia vesiensuojelusta omalla maallaan. Usein pienil-

lä teoilla, kuten ojan yläjuoksun pienellä pohjapadolla tai kaivukatkolla, voidaan estää eroosion syn-

tyminen. Vesiensuojelusta pitää huolehtia jo ojien yläjuoksuilla, koska yläjuoksulla vesiensuojelu on 

helpompaa ja onnistuminen todennäköisempää kuin alajuoksun suurilla valuma-alueilla.  

 

Tärkein asia Pien-Saimaan kunnostamisen onnistumisessa on positiivinen tahtotila. Alueen maan-

omistajilla ja metsäalan toimijoilla on tahtotila pyrkiä kunnostamaan Pien-Saimaata. Tämän tahtoti-

lan avulla ja oikeilla käytännön toimilla voidaan parantaa Pien-Saimaan valuma-alueen metsätalou-

den vesiensuojelun tasoa. 
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