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1  SANIJÄRVEN JA ENÄJÄRVEN VALUMA-ALUEET   
 
Sanijärven valuma-alueen pinta-ala on 13 491 hehtaaria ja Enäjärven valuma-alueen pin-
ta-ala on 20 523 hehtaaria. Sanijärven valuma-alue on metsävaltainen, mutta valuma-
alueella on myös peltoa. Sanijärven valuma-alueella on melko paljon ojitettua suometsää. 
Sanijärven valuma-alueeseen kuuluu myös Summanjoki, jonka valuma-alue on tuhansia 
hehtaareja.  
 
Enäjärven valuma-alueella on runsaasti peltoa. Valuma-alueella on myös paljon metsä-
maata, josta merkittävä osa on ojitettua suometsää. Valuma-alueen koillisosassa on ojit-
tamaton Enäsuon suoalue. Enäjärven valuma-alueella on myös Karhunsuon turvetuotan-
toalue.  
 
Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueelle laadittiin alustava valuma-alueen vesiensuojelu-
suunnitelma kolmen ojan valuma-alueelle. Nämä ojat ovat Sanijärveen laskeva Pajulan oja 
sekä Enäjärveen laskevat Kuoppalanjoki ja Töyrylän oja. Kotoselän laskuoja ja oja kolme 
eli Kuoppalanjoki.  
 
 
2  SANIJÄRVEN JA ENÄJÄRVEN VALUMA-ALUEIDEN VESIENSUOJELU- 
    SUUNNITELMIEN TAUSTAA 
 
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Sani- ja Enäjärven 
sekä Palonselän kunnostussuunnitelmaa. Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueille ehdote-
tuista vesiensuojelurakenteista on keskusteltu maanomistajien kanssa ja maanomistajilta 
on saatu alustava suostumus vesiensuojelurakenteiden suunnitteluun. Maanomistajille on 
kerrottu, että jos suunnitelmat etenevät, maanomistajiin ollaan uudelleen yhteydessä ja 
tällöin mahdollisesta vesiensuojelurakenteen sijoittamisesta maanomistajan maalle teh-
dään kirjallinen sopimus.  
 
Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma on alustava, koska 
suunnitelmaa tehtäessä ei ole tehty vesiensuojelurakenteiden tarkkoja rakennemitoituksia. 
Erityisesti pohjapatojen rakentaminen vaatii ojien vaaituksen. Tätä kautta saadaan selville 
padon sopiva korko ja padolle parhaiten sopiva sijoituspaikka. Myös putkipadon ja kos-
teikon teko vaatii suunnitellun alueen vaaituksen. Tässä suunnitelmassa vesiensuojelura-
kenteet on pyritty sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan tien tai pellon reunaan niin, että 
vesiensuojelurakenteita pääsee tarvittaessa kunnostamaan helposti.  
 
Vesiensuojelusuunnitelman teossa käytettyjä tausta-aineistoja ovat ojien valuma-alueiden 
pinta-alatiedot, suunniteltujen vesiensuojelurakenteiden yläpuolisten valuma-alueiden pin-
ta-alatiedot, eroosioriskianalyysi sekä maaperätieto. Vesiensuojelurakenteen yläpuolisen 
valuma-alueen pinta-ala ja ojaston maalaji vaikuttavat suoraan sopivan vesiensuojelura-



 

2                                              Kymijoen vesi ja ympäristö ry                                       
 

kenteen valintaan, koska eri vesiensuojelurakenteet sopivat erikokoisille valuma-alueille ja 
erilaisille maalajeille. Ojien valuma-alueiden rajaukset sekä vesiensuojelurakenteiden ylä-
puolisten valuma-alueiden rajaukset on tehty RLGis-ohjelmalla. Eroosioriskianalyysi ohjaa 
sijoittamaan vesiensuojelurakenteita niihin uomien kohtiin, joissa on keskimääräistä suu-
rempi eroosioriski. Eroosioriski liittyy usein suureen valuma-alueen pinta-alaan, hienoja-
koiseen maalajiin tai maaston jyrkkyyteen. Sanijärven ja Enäjärven valuma-alueiden maa-
perätiedot on saatu Geologian tutkimuslaitoksen tietopalvelusta. Taustakarttoina on käytet-
ty Maanmittauslaitoksen peruskarttoja vuodelta 2014. 
 
 
3  SANIJÄRVEN JA ENÄJÄRVEN VALUMA-ALUEIDEN VESIENSUOJELU- 
    KEINOJA 
 
Järvien valuma-alueiden vesiensuojelua voidaan parantaa monilla usein helposti toteutet-
tavilla keinoilla. Järvien rannoille ja ojien reunoilla pitää jättää käsittelemätön suojavyöhy-
ke, jossa maata ei muokata ja pintakasvillisuutta ei poisteta. Rinnemaastossa suoja-
vyöhykkeiden pitäisi olla leveämpiä kuin tasaisessa maastossa. Ojia ei pidä perata järven 
tai lammen rantaan asti, vaan rantaan pitää aina jättää kaivukatko. Perattaviin ojiin suosi-
tellaan jätettäväksi perkaamattomia kaivukatkoja, jos kaivokatkojen teko on mahdollista.  
 
Ojien turhaa perkaamista pitää välttää. Jos alueen ojastoa aiotaan perata, perattavaksi 
pitää valita vain ne ojat, joissa on välitön perkaustarve. Jyrkissä rinteissä olevia ojia ei pi-
täisi perata lainkaan. Isojen laskuojien perkaamista kannattaa välttää, jos perkaaminen ei 
ole aivan välttämätöntä. 
 
Lietekuopat ovat yksittäisiin sarkaojiin tehtäviä vesiensuojelurakenteita. Lietekuoppien tar-
koituksena on kerätä veden mukana kulkeutuvaa karkeaa kiintoainesta. Lietekuoppia suo-
sitellaan tehtäväksi sarkaojien alkumetreille. Pitkiin sarkaojiin suositellaan tehtäväksi useita 
lietekuoppia 100 – 150 metrin välein. 
 
Laskeutusaltaan tarkoituksena on hidastaa veden virtausta niin, että kiintoaines laskeutuu 
altaan pohjalle. Laskeutusallas on tarkoitettu karkeiden ja keskikarkeiden maalajien las-
keuttamiseen. Laskeutusallas sopii alle 50 hehtaarin valuma-alueille. Laskeutusaltaasta 
lähtevän ojan suulle suositellaan tehtäväksi pohja- tai putkipato tai vaihtoehtoisesti ojan-
suulle voidaan jättää padoksi maa-aineksesta muodostuva kynnys. 
 
Putkipadolla hidastetaan vedenvirtausta padon yläpuolisella valuma-alueella ja siten este-
tään tai vähennetään uomaeroosiota. Putkipato sopii ojitetuille soille, joilla on sarkaojia, 
joihin padottava vesi voi varastoitua tilapäisesti tulvahuippujen aikana. Tutkimusten mu-
kaan hetkellisestä tulvahuippujen aikaisesta sarkaojien vedenpinnannoususta ei ole hait-
taa suoalueen puustolle. Putkipato sopii yleensä alle 250 hehtaarin valuma-alueille. Putki-
padon yhteyteen tehdään usein laskeutusallas. 
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Pohjapadon tavoitteena on vedenvirtauksen hidastaminen pohjapadon yläpuolisella valu-
ma-alueella ja siten uomaeroosion estäminen tai vähentäminen. Pohjapato sopii yleensä 
alle 1 000 hehtaarin valuma-alueille. Pohjapadot sopivat käytettäviksi erityisesti laskuojissa 
ja rinnemaastossa. Pohjapatoja voidaan käyttää myös pienillä valuma-alueilla kohteissa, 
joissa uomien maalaji on hienojakoista, koska esimerkiksi laskeutusallas ei sovi hienoja-
koisten maiden vesiensuojelurakenteeksi. Peräkkäiset pohjapadot muodostavat patopor-
taat. 
 
Kosteikon tarkoituksena on veden mukana kulkevan kiintoaineksen laskeuttaminen ja ra-
vinteiden sitominen. Kosteikot sopivat yleensä alle 1 000 hehtaarin valuma-alueille. Metsä-
taloudessa kosteikon suosituspinta-ala on noin 1 – 2 % kosteikon yläpuolisen valuma-
alueen pinta-alasta. Veden tavoiteviipymä kosteikossa on 24 – 48 tuntia ylivaluman aika-
na. Kosteikkoja suositellaan tehtäväksi luontaisiin paikkoihin kuten vanhoihin järvikuivioi-
hin.  
 
Pintavalutuskentän tarkoituksena on kiintoaineksen laskeuttaminen ja ravinteiden sitomi-
nen. Pintavalutuskentällä vesi jakautuu tasaisesti kentälle ja suodattuu kentän kasvillisuu-
dessa ja turpeessa. Pintavalutuskentät sopivat yleensä käytännössä alle 100 hehtaarin 
valuma-alueille. Pintavalutuskentän suosituspinta-ala on vähintään yksi prosentti yläpuoli-
sen valuma-alueen pinta-alasta. Oikein mitoitettu ja toteutettu pintavalutuskenttä on teho-
kas vesiensuojelurakenne. 
 
 
4  PAJULAN OJAN VALUMA-ALUE 
 
4.1 PAJULAN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 
 
Pajulan ojan valuma-alueen pinta-ala on 687 hehtaaria. Pajulan ojan valuma-alueella on 
peltoa, metsää ja ojitettua, metsätalouskäytössä olevaa suota. Pajulan ojan alajuoksulla 
rannan lähellä on peltoa. Rahikansuon länsipuolella on isohko peltoalue. Peltoalueiden 
välissä laskuoja kulkee metsässä. Laskuojan yläjuoksulla on iso, ojitettu Rahikansuon 
metsäalue.  
 
Pajulan ojaan liittyy pari sivuilta tulevaa ojaa. Toinen sivuoja tulee Kahisevansuolta jyrkkää 
rinnettä alas. Rinteessä oja on hyvin pieni, ja oja kulkee pääosin sammaloituneena uoma-
na osittain kivien alla. Rinteessä oja on luonnontilaisen kaltainen. Toinen sivuoja yhdistyy 
laskuojaan Rahikansuon läheisellä peltoalueella. Tämä sivuoja kerää vetensä Montosen 
peltoalueelta sekä metsästä. Ojan yläjuoksulla olevan Piimälammen vedet virtaavat osit-
tain sivuojaa pitkin Pajulan ojaan.  
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Kuva 1. Pajulan ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet, uomien eroosioriski ja mit-
tauspiste. Pajulan ojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakenteiden 
yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Pajulan ojan valuma-alueen pinta-alan mittaus-
piste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   
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Valuma-alueen laskuoja on pääosin vakiintuneessa tilassa ja reunoiltaan heinittynyt. Hei-
nittyneet ojanreunat estävät ojan eroosiota. Osa Rahikansuon ojista on perattu lähi vuosi-
na ja osa ojista on osittain umpeenkasvaneita ja näiden perkaamisesta on kulunut aikaa. 
Peratun ojaston laskuojassa on näkyvissä eroosiota.  
 

 

Kuva 2. Pajulan oja Kivelän pellolta rantaan päin.  
 
Pajulan ojan maalaji on rannasta Kivelän kohdalla asti herkästi erodoituvaa hietaa. Rahi-
kansuon länsipuolella olevan peltoalueen maaperä on savea. Montosen pellolta Piimälam-
peen johtavan uoman maaperä on moreenia ja lammen lähellä hiesua. Rahikansuon ojas-
ton maalaji on rahkaturvetta. Kahisevansuolle johtavan uoman maaperä on rinteessä mo-
reenia ja suolla rahka- ja saraturvetta.  
 
Pajulan ojan valuma-alueen eroosioriski on pääosin suuri. Myös Rahikansuon pääuoman 
eroosioriski on suuri. Pajulan ojan valuma-alueella on vesiensuojelutarve.  
 
 
4.2 PAJULAN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 
 
Pajulan ojan maalaji on eroosiolle altista, joten laskuojan perkaamista pitäisi välttää. Hei-
nittyneet laskuojan reunat estävät eroosion syntymistä. Lisäksi riittävän suojavyöhykkeen 
jättäminen peltoalueella ojien reunoille parantaa ojien vesiensuojelua.  
 
Valuma-alueelle ehdotetuista vesiensuojelurakenteista on keskusteltu maanomistajien 
kanssa ja maanomistajilta on saatu alustava suostumus vesiensuojelurakenteiden tekoon.  
 
Pajulan ojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapatoja hidastamaan tulva-aikaista vedenvirtaus-
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ta. Pohjapatojen avulla voidaan hidastaa vedenvirtausta ja vähentää uoman reunojen 
eroosiota, koska hitaammin virtaava vesi ei irrota maa-ainesta yhtä helposti kuin vauhdilla 
virtaava vesi. Pohjapatojen yhteyteen pitää tehdä laskeutusaltaat vesivarastoiksi tai vaih-
toehtoisesti ojanuomaa pitää perata sen verran, että padotettava vesi mahtuu ojaan. Tois-
taiseksi ojaan on alustavasti sovittu tehtäväksi yksi pohjapato. Pajulan ojaan ehdotetun 
pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 588 hehtaaria. 
 
Rahikansuolle on tehty kunnostusojituksen yhteydessä laskeutusallas, joka on täyttynyt. 
Laskeutusaltaan yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 323 hehtaaria. Rahikansuon las-
keutusallas suositellaan tyhjennettäväksi ja samalla laskeutusaltaasta eteenpäin johtavaan 
ojaan suositellaan tehtäväksi pohjapato tai putkipato. Rahikansuon laskeutusaltaan tyhjen-
tämisellä ja altaan laskuojan patoamisella on mahdollista tehostaa suoalueen vesiensuoje-
lua merkittävästi. Kunnostusojituksen jälkeisenä muutamana vuotena ojitusalueelta lähtee 
eniten kiintoainesta ja tällöin toimivat vesiensuojelurakenteet ovat tärkeitä.  
 

 

Kuva 3. Rahikansuolla oleva täyttynyt laskeutusallas.  
 
 
5  KUOPPALANJOEN VALUMA-ALUE 
 
5.1  KUOPPALANJOEN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 
 
Kuoppalanjoen valuma-alueen pinta-ala on 6 460 hehtaaria. Kuoppalanjoen alajuoksulla ja 
myös ylempänä pääuoman varrella on runsaasti viljelyksessä olevaa peltoa. Kuoppalanjo-
en valuma-alueella on myös paljon metsää. Valuma-alueen metsästä iso osa on ojitettua 
suometsää. Tulva-aikana vesi virtaa ojitetulta alueelta alajuoksun suuntaan nopeammin 
kuin alueelta, jossa ei ole ojia. Kuoppalanjoen suuri ojitetun suoalueen määrä lisää merkit-
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tävästi joen tulva-aikaista vedenmäärää ja mahdollisia pääuoman tulvia.  
 
Kuoppalanjoen valuma-alueella on turvetuotannossa oleva Karhunsuon suoalue. Karhun-
suon turvetuotantoalueen vesiensuojelu on hoidettu lupaehtojen mukaisesti. Kuoppalanjo-
en valuma-alueen koillisosassa on Enäsuon ja Lupansuon ojittamaton suoalue, jonka ve-
sistä osa laskee Kuoppalanjoen kautta Enäjärveen. Enäsuon alueella on ennallistettu suo-
ta. 
 
Kuoppalanjoesta haarautuu useita sivuojia, joista osa on isoja, ja nämä tuovat vettä sato-
jen hehtaarien valuma-alueilta. Myötäpäivään aluetta kierrettäessä ensimmäiset isot las-
kuojat tulevat Karhunsuon suoalueelta. Karhunsuon suoalueen yläpuolella Kuoppalanjoki 
virtaa mutkitellen reunoiltaan heinittyneessä uomassa. Maakaasulinjan kohdalla Kuoppa-
lanjokeen liittyvät Linnavuorensuoalueelta tulevat ojat. Kuoppalanjoen yläjuoksulla on Met-
son kylän peltoalue ja peltoaluetta ympäröi monelta suunnalta ojitettu metsäalue. Valuma-
alueen koillisosassa on suuret ojitetut suoalueet, joiden laskuojat johtavat Kuoppalanjo-
keen. Suurikydön peltoalueella Kuoppalanjokeen laskee Rautoja. Alajuoksun suuntaan 
kuljettaessa Kuoppalanjokeen liittyy vielä idästä Haukilamminsuolta alkava iso laskuoja.  
 



 

8                                              Kymijoen vesi ja ympäristö ry                                       
 

 

Kuva 4. Kuoppalanjoen valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet, uomien eroosioriski ja 
mittauspiste. Kuoppalanjoen valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojeluraken-
teiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Kuoppalanjoen valuma-alueen pinta-alan 
mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   



                                                                                             

                                  Kymijoen vesi ja ympäristö ry                                               9 
 

 

Kuva 5. Kuoppalanjoen pohjoisosan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet ja uomien 
eroosioriski. Vesiensuojelurakenteiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä ja valuma-
alueiden pinta-ala on merkattu valuma-alueiden keskelle.  
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Kuva 6. Kuoppalanjoen itäosan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet ja uomien eroo-
sioriski. Vesiensuojelurakenteiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä ja valuma-
alueiden pinta-alat on merkattu valuma-alueiden keskelle.  
 
Kuoppalanjoen alajuoksun peltoalueen maaperä on pääosin savea. Yläjuoksun suuntaan 
kuljettaessa uoman maalaji vaihtelee ja maalaji on hietaa, hiesua ja savea. Ojan mutkitte-
levan osuuden maalaji on herkästi erodoituvaa hiesua. Metson peltoalueen ojaston maa-
perä on hiesua ja hienoa hietaa. Yläjuoksun ojitettujen alueiden maaperä on pääosin hie-
sua ja jonkin verran myös saraturvetta. Keristahonsuon alueen ojaston maaperä on pää-
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osin saraturvetta. Rautojan maaperä on suurimmaksi osaksi herkästi erodoituvaa hienoa 
hietaa ja osittain myös savea. Enäsuon reuna-alueen ojitettujen kohtien maaperä on rah-
ka- ja saraturvetta.  
 

 

Kuva 7. Kuoppalanjoki joen yläjuoksulla. 
 

 

Kuva 8. Rautsuon oja Raiskeentien kohdalla. Ojassa näkyy voimakasta eroosiota.  
 
Kuoppalanjoen ja joen suurimpien sivu-uomien eroosioriski on pääosin suuri. Useissa va-
luma-alueen ojissa näkyy eroosiota. Kuoppalanjoen valuma-alueella on välitön vesiensuo-
jelutarve. Kuoppalanjoen valuma-alue on niin suuri, että merkittävä vesiensuojelun tehos-
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taminen vaatii useiden vesiensuojelurakenteiden toteuttamista. Valuma-alueella on run-
saasti ojitettua suometsää. Ojitusalueiden vesiensuojelu on yleensä melko helppo toteut-
taa tekemällä pohja- tai putkipato ojitusalueen laskuojaan. Kuoppalanjoen valuma-alueelle 
olisi todennäköisesti mahdollista tehdä suunnitelmassa ehdotettujen pohjapatojen lisäksi 
useita muita pohja- tai putkipatoja suoalueiden laskuojiin. 
  
 
5.2  KUOPPALANJOEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 
 
Kuoppalanjoen pääuoman vesiensuojelu on haasteellista valuma-alueen suuren pinta-alan 
takia. Kuoppalanjoen pääuomaan perinteisesti käytetyistä vesiensuojelurakenteista sopii 
ainoastaan pohjapadot. Jos Kuoppalanjokeen tehtäisiin pohjapatoja, patoja pitäisi tehdä 
useita ja patojen pitäisi olla erittäin vankkoja, jotta padot pitäisivät tulva-aikaiset vesimas-
sat. Kuoppalanjoen pääuoman voimakkaimmin erodoituneita kohtia voisi kunnostaa laitta-
malla ojanpohjalle suodatinkangasta ja suodatinkankaan päälle isoja kiviä.  
 
Vesiensuojelun kannalta tehokas keino on koko valuma-alueen ojaston perkaamisen vält-
täminen. Lisäksi riittävän suojavyöhykkeen jättäminen peltoalueella ojan reunaan on mer-
kittävä vesiensuojelukeino. 
 
Kuoppalanjoen valuma-alueelle ehdotetaan tehtäväksi pohjapatoja tai putkipatoja suoalu-
eiden laskuojiin. Patojen yhteyteen suositellaan tehtäväksi laskeutusaltaita. Laskeutusal-
taiden tarkoituksena on laskeuttaa veden mukana kulkevaa karkeaa kiintoainesta sekä 
toimia padon yläpuolisena veden varastopaikkana. Tässä suunnitelmassa keskityttiin va-
luma-alueen pohjois- ja itäosan vesiensuojelurakenteiden suunnitteluun.  
 
Valuma-alueen pohjoisosaan on alustavasti sovittu tehtäväksi neljä patoa. Kaksi patoa 
sijaitsee Sydänmaanniityn alapuolella suoalueen laskuojissa. Kaksi patoa on suunniteltu 
Vanhansaunanmäen itäpuolella olevan suoalueen laskuojiin.  
 
Valuma-alueen itäosaan on alustavasti sovittu tehtäväksi neljä patoa. Näistä pohjoisin on 
Kotovuoren lähellä olevassa laskuojassa. Padot on suunniteltu myös Pitkävarviston ja 
Rautsuon laskuojiin sekä Haukilamminsuon laskuojaan. Kaikki nämä ojat ovat isoja ojia, 
joissa näkyy eroosiota.  
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6 TÖYRYLÄN OJAN VALUMA-ALUE 
 
6.1  TÖYRYLÄN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 
 
Töyrylän ojan valuma-alueen pinta-ala on 285 hehtaaria. Töyrylän ojan alajuoksu on koko-
naan viljelyksessä olevaa peltoa. Valuma-alueen yläosassa on metsää. Valuma-alueen 
latvaosissa on ojitettua, metsätalouskäytössä olevaa suota. Töyrylän ojaan liittyy peltoalu-
eella muutamia sivu-uomia.  Alajuoksulta ylöspäin mentäessä ensimmäinen sivuoja johtaa 
pellon läpi lyhyen matkaa metsään. Tämä oja virtaa metsässä rinnemaastossa. Seuraava 
sivuoja johtaa pellon halki Pyörissuon ojitettuun suometsään. Pellon reunaan metsän puo-
lelle on tehty laskeutusallas, joka on täyttynyt. Toinen laskeutusallas on tehty Pyörissuon 
reunaan suon laskuojaan. Pyörissuon laskuoja virtaa peltoalueelle rinnemaastossa.  
 
Laskuojaa yläjuoksun suuntaan kuljettaessa laskuojan pääuoma kääntyy länteen päin ja 
sivu-uoma kääntyy itään päin. Itään päin menevä sivu-uoma johtaa peltojen keskellä ole-
vaan pieneen metsäsaarekkeeseen, jossa sijaitsee kaksi allasta. Altaat eivät ole vesien-
suojelullisia laskeutusaltaita, vaan virkistyskäytössä olevia alueita.  
 
Länteen päin jatkuva pääuoma haarautuu pellon reunassa kahdeksi uomaksi. Näistä lyhy-
empi johtaa jyrkässä rinnemaastossa metsään. Pidempi uoma johtaa pellon reunaojana 
metsään ja edelleen Kaihlansuon ojitetulle suometsäalueelle. Kaihlansuon ojien perkaami-
sesta on aikaa ja ojien reunoilla ja pohjilla on kasvillisuutta, joka ehkäisee suo-ojien eroo-
siota.  
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Kuva 9. Töyrylän ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet, uomien eroosioriski ja mit-
tauspiste. Töyrylän ojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakentei-
den yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Töyrylän ojan valuma-alueen pinta-alan 
mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   
 
Töyrylän ojan maaperä on peltoalueella pääosin savea. Osa peltoalueesta on saraturvetta. 
Kotovuoren pohjoispuolella kulkevan metsäojan ja Pyörissuolle johtavan metsäojan maa-
perä on pääosin moreenia. Pyörissuon maaperä on saraturvetta. Kaihlansuolle johtavasta 
uomasta länteen päin lähtevä metsäoja kulkee kallio maaperällä. Kaihlansuolle johtavan 
metsäojan maaperä on pääosin hiekkaa. Kaihlansuon maaperä on pääosin saraturvetta.  
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Kuva 10. Töyrylän oja peltoalueella.  
 
Töyrylän ojan eroosioriski on pääosin suuri. Töyrylän ojassa on vesiensuojelutarve. 
Vesiensuojelutarvetta on erityisesti metsästä peltoalueelle johtavissa ojissa, koska nämä 
ojat kulkevat rinnemaastossa. Rinnemaastossa vedenvirtaus kiihtyy helposti niin 
voimakkaaksi, että vesi ottaa ojan reunoilta ja pohjalta kiintoainetta mukaansa ja kuljettaa 
kiintoainetta mukanaan alajuoksulle ja jopa järveen asti. Kummallakaan ojitetulla 
suoalueella ei ole välitöntä vesiensuojelutarvetta, koska Pyörissuon laskuojassa on jo 
laskeutusallas ja Kaihlansuon ojissa on eroosiota vähentävää kasvillisuutta. 
 
 
6.2  TÖYRYLÄN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 
 
Töyrylän ojan perkaamista kannattaa välttää jatkossa, jos ojan perkaaminen ei ole aivan 
välttämätöntä. Alueen ojat ovat tällä hetkellä pääosin heinittyneet ja vakiintuneessa tilassa. 
Heinittyminen estää ojien reunojen eroosiota. Erityisesti metsäalueen rinteissä virtaavien 
ojien perkaamista pitää välttää, koska rinnemaastossa olevien ojien perkaaminen aiheut-
taa usein voimakasta eroosiota. Rinnemaaston peratun ojan eroosiota voidaan vähentää 
kohteeseen sopivilla vesiensuojeluratkaisuilla, mutta tällaisen ojan eroosion kokonaan es-
täminen on vaikeaa. Lisäksi riittävän suojavyöhykkeen jättäminen peltoalueella ojien reu-
noille parantaa ojien vesiensuojelua. Osa peltoalueesta on pitkäaikaisen erityistuen piiris-
sä. Tämä pellonosa toimii laitumena, ja aluetta ei lannoiteta lannoitteilla.  
 
Töyrylän ojan valuma-alueelle ehdotetaan tehtäväksi pohjapato ja laskeutusallas Kaihlan-
suolta tulevaan ojaan pellon reunaan. Pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 
80 hehtaaria. Pohjapato hidastaa vedenvirtausta, jolloin ojan uomaeroosio vähenee. Poh-
japadon yhteyteen tehtävän laskeutusaltaan tarkoituksena on kerätä metsäojaa pitkin tule-
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vaa kiintoainesta sekä toimia pohjapadon yläpuolisena vesivarastona.  
 
Kaihlansuon laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapato tai putkipato viimeistään silloin, 
jos suo-ojia perataan. Kaihlansuon pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 73 
hehtaaria. 
 
Pyörissuolta tulevassa ojassa on laskeutusallas pellon reunassa sekä Pyörissuon reunas-
sa. Pellon reunassa olevan laskeutusaltaan yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 104 
hehtaaria. Tämä laskeutusallas on täyttynyt. Tämä laskeutusallas suositellaan kunnostet-
tavaksi ja samalla laskeutusaltaasta lähtevään ojaan suositellaan tehtäväksi pohjapato.  
 

 

Kuva 11. Pyörissuon reunassa oleva laskeutusallas.  
 
 
7  EHDOTUS VESIENSUOJELURAKENTEIDEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSEKSI  
 
Vesiensuojelurakenteille ehdotetaan seuraavaa toteuttamisjärjestystä: 

1. Rautsuon pohjapato 
2. Rautsuon ylempi pohjapato Pitkänvarviston kohdalla 
3. Haukilamminsuon pohjapato 
4. Kotovuoren pohjapato 
5. Töyrylän ojan pohjapato pellon reunassa 
6. Pajulan ojan pohjapato 
7. Kuoppalanjoen pohjapadot Sydänmaanniityn kohdalla 
8. Pajulan ojan laskeutusaltaan kunnostaminen 
9. Kuoppalanjoen pohjapadot Vanhansaunanmäen kohdalla 
10. Töyrylän ojan laskeutusaltaan kunnostaminen 
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11. Töyrylän ojan pohjapato Kaihlansuolla 
 
Ehdotus vesiensuojelurakenteiden toteuttamisjärjestykseksi perustuu arvioon siitä, millä 
ehdotetuista vesiensuojelurakenteista pystyttäisiin parhaiten parantamaan Sanijärven ja 
Enäjärven valuma-alueiden vesiensuojelua.  


