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                      29.12.2014 

1  MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUE   
 
Märkjärven valuma-alueen pinta-ala on 2 890 hehtaaria. Märkjärven valuma-alueella on 
peltoa ja metsää, josta pieni osa on ojitettua suometsää. Järven valuma-alueella on Koto-
järvi. Märkjärven rannoilla vuorottelevat pelto- ja metsäalueet. Järven valuma-alueella on 
pääosin melko pieniä peltoalueita ja laajat peltoalueet puuttuvat. Märkjärven valuma-
alueella laadittiin alustava vesiensuojelusuunnitelma kolmen ojan valuma-alueelle. Nämä 
ojat ovat Kotojärven oja, Hiedonoja ja Tokkolan oja.  
 
 
2  MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMAN  
    TAUSTAA 
 
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Märkjärven kun-
nostussuunnitelmaa. Märkjärven valuma-alueelle ehdotetuista vesiensuojelurakenteista on 
keskusteltu maanomistajien kanssa ja maanomistajilta on saatu alustava suostumus ve-
siensuojelurakenteiden suunnitteluun. Maanomistajille on kerrottu, että jos suunnitelmat 
etenevät, maanomistajiin ollaan uudelleen yhteydessä ja tällöin mahdollisesta vesiensuoje-
lurakenteen sijoittamisesta maanomistajan maalle tehdään kirjallinen sopimus.  
 
Märkjärven 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 kosteikon teko 
vaatii suunnitellun alueen vaaituksen. Tässä suunnitelmassa vesiensuojelurakenteet on 
pyritty sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan tien tai pellon reunaan niin, että vesiensuoje-
lurakenteita 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-
kenteen valintaan, koska eri vesiensuojelurakenteet sopivat erikokoisille valuma-alueille ja 
erilaisille maalajeille. Eroosioriskianalyysi ohjaa sijoittamaan vesiensuojelurakenteita niihin 
uomien kohtiin, joissa on keskimääräistä suurempi eroosioriski. Eroosioriski liittyy usein 
suureen valuma-alueen pinta-alaan, hienojakoiseen maalajiin tai maaston jyrkkyyteen. 
Märkjärven valuma-alueen maaperätiedot on saatu Paikkatietoikkunan tietopalvelusta. 
Taustakarttoina on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskarttoja vuodelta 2014. 
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3  MÄRKJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUKEINOJA 
 
Järven valuma-alueen vesiensuojelua voidaan parantaa monilla usein helposti toteutetta-
villa keinoilla. Järvien rannoille ja ojien reunoilla pitää jättää käsittelemätön suojavyöhyke, 
jossa maata ei muokata ja pintakasvillisuutta ei poisteta. Rinnemaastossa suojavyöhykkei-
den pitäisi olla leveämpiä kuin tasaisessa maastossa. Ojia ei pidä perata järven tai lam-
men rantaan asti, vaan rantaan pitää aina jättää kaivukatko. Perattaviin ojiin suositellaan 
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. 
 
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-
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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  KOTOJÄRVEN OJAN VALUMA-ALUE 
 
4.1  KOTOJÄRVEN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 
 
Kotojärven ojan valuma-alueen pinta-ala on 875 hehtaaria. Kotojärven ojan valuma-alueen 
vedet tulevat pääosin Märkjärven länsipuolella olevasta Kotojärvestä. Kotojärven ojan va-
luma-alueen länsi- ja pohjoisosissa on peltoja. Muuten valuma-alue on pääosin metsää. 
Metsämaasta vain pieni osa on ojitettua suometsää.  
 
Kotojärvi laskee Märkjärveen lyhyen laskuojan kautta. Tämän Kotojärven ojan reuna-
alueet ovat aivan rantoja lukuun ottamatta peltoa. Peltoalueella Kotojärven ojaan liittyy 
kaksi pohjoisesta tulevaa sivuojaa. Nämä ojat kulkevat yläjuoksun suuntaan peltoalueen 
halki ja jatkuvat tämän jälkeen metsäojina. Valuma-alueen pohjoisosa on metsämaata, 
josta pieni osa on ojitettua suometsää.  
 
Kotojärven oja on iso pelto-oja, jossa on voimakas tulva-aikainen virtaama. Kotojärven 
ojan reunat ovat heinittyneet. Heinittyneet ojan reunat estävät uomaeroosion syntymistä.  
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Kuva 1. Kotojärven ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet, uomien eroosioriski ja 
mittauspiste. Kotojärven ojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojeluraken-
teiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on 
merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   
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Kuva 2. Kotojärven ojan valuma-alueen ehdotetut vesiensuojelurakenteet ja uomien eroosioriski.  
 
Kotojärven ojan Kotojärveä lähinnä olevan pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-
ala on 758 hehtaaria, toisen 764 hehtaaria ja kolmannen, Märkjärveä lähinnä olevan pa-
don 869 hehtaaria. Metsänreunaan ehdotetun padon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala 
on 58 hehtaaria. 
 
Kotojärven laskuojan maaperä on savea. Myllylän läntisemmän haaran yläjuoksun maape-
rä on moreenia. Vatajansuolle johtavan ojan maaperä on savea ja Vatajansuon maaperä 
on saraturvetta.  
 
Kotojärven ojan eroosioriski on suuri. Samoin Kotojärven ojaan Myllylän peltoalueella liitty-
vien ojien eroosioriski on suuri. Mittausten mukaan Kotojärven ojaa pitkin tulee merkittä-
västi kiintoaine- ja ravinnekuormitusta Märkjärveen. Kotojärven ojan litraa kohti mitattu 
kuormitus ei ole valtavan suuri. Ojan vesimäärä on kuitenkin iso ja tätä kautta ojan kuor-
mittava vaikutus on merkittävä. Kotojärven ojan valuma-alueella on välitön vesiensuojelu-
tarve. 
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Kuva 3. Kotojärven oja peltoalueelle suunnitellun keskimmäisen pohjapadon kohdalla. 
 

 

Kuva 4. Kotojärven oja peltoalueelle suunnitellun Märkjärveä lähinnä olevan pohjapadon kohdalla. 
 
 
4.2  KOTOJÄRVEN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 
 
Kotojärven ojaa ei pitäisi perata. Jos ojaa kuitenkin perataan tulevaisuudessa, rantaan 
pitää jättää pitkä perkaamaton kaivukatko. Kotojärven ojan vesiensuojelua voidaan paran-
taa jättämällä riittävän leveät suojavyöhykkeet pellon ja ojan väliin. Lisäksi Myllylän pelto-
alueen peltoja voisi mahdollisuuksien mukaan hoitaa luonnonhoitopeltoina ojan läheisyy-
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dessä.  
 
Kotojärven ojan valuma-alue on niin suuri, että ojaan suositeltavia vesiensuojelurakenteita 
ovat vain pohjapadot ja kosteikko. Ojan reunoilla olevat pellot ovat viljelyksessä, joten riit-
tävän suuren kosteikoin teko ei ole mahdollista ainakaan tällä hetkellä.  
 
Kotojärven ojaan ehdotetaan tehtäväksi kolme pohjapatoa. Pohjapatojen tarkoituksena on 
hidastaa pohjapadon yläpuolisen ojan vedenvirtausta ja tätä kautta vähentää uomaeroo-
siota. Pohjapatoja pitäisi tehdä useita, koska ojassa on hieman korkeuseroa ja ojan valu-
ma-alue on suuri. Jos maastossa on korkeuseroa, yhdellä pohjapadolla voidaan rajoittaa 
vain jonkin matkaa veden virtausnopeutta.  
 
Myllylän peltoalueen pohjoispuolella olevan ojan metsänreunaan ehdotetaan tehtäväksi 
pohjapato. Tässä ojassa on näkyvissä eroosiota.  
 
 
5  HIEDONOJAN VALUMA-ALUE 
 
5.1  HIEDONOJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 
 
Hiedonojan valuma-alueen pinta-ala on 292 hehtaaria. Hiedonojan valuma-alueella on 
kangasmetsää, ojitettua suometsää sekä alajuoksulla myös peltoalue. Ojan reunat ovat 
heinittyneet ja oja on vakiintuneessa tilassa. Ojan reunojen heinittyminen estää ojan uo-
maeroosiota. Hiedonoja on keskikokoinen oja. Hiedonojaan liittyy ojan keskivaiheilla muu-
tamia sivu-ojia. Ojan yläjuoksulla on Rajasuon ojitettu metsäalue. Rajasuolla oja haarautuu 
kahdeksi länteen päin johtavaksi haaraksi. Toisen sivuojan yläjuoksulla on Lakiasuon oji-
tettu suoalue, jonka ojat ovat osittain sammaleen peitossa.  
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Kuva 5. Hiedonojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet, uomien eroosioriski ja mit-
tauspiste. Hiedonojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakenteiden 
yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on mer-
kattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   
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Hiedonojan maaperä on savea. Pellon yläreunassa rakennusten kohdalla maaperä on 
karkeaa hietaa. Tuhkatöyryn alueella maaperä on hiekkaa ja tämän jälkeen taas savea. 
Rajasuon alareuna on saraturvetta. Rajasuon yläosan ja Lakiasuon maaperä on rahkatur-
vetta. Ryssäntonnin sivuilla kulkevat ojat ovat hiekka- tai soramoreenia.  
 
Hiedonojan ja sen sivuojien eroosioriski on pääosin suuri. Tuhkatöyryn kohdalla ojassa on 
näkyvissä eroosiota. Hiedonojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve.  
 
 
5.2  HIEDONOJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 
 
Hiedonojan perkaamista pitää mahdollisuuksien mukaan välttää. Jos uomaa perataan tu-
levaisuudessa, pitää rantaan jättää perkaamaton kaivukatko. Peltoalueella ojan reunoille 
suositellaan jätettäväksi leveät suojavyöhykkeet.  
 
Hiedonojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapatoja hidastamaan veden virtausnopeutta. Kun 
veden virtausnopeus hidastuu, vesi pystyy irrottamaan aiempaa vähemmän kiintoainetta 
ojan pohjalta ja reunoilta. Pohjapatojen tarkka määrä ja parhaat sijoituspaikat saadaan 
selville mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävällä vaaituksella. Pohjapatojen 
yläpuolelle voidaan tarvittaessa tehdä laskeutusaltaat. Hiedonojaan ehdotetun alimman 
pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 263 hehtaaria, Metsälän kohdalla ole-
van pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 224 hehtaaria, Tuhkatöyryn koh-
dalla olevan pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 222 hehtaaria ja Raja-
suon kohdalla olevan pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 150 hehtaaria. 
Rajasuolle ehdotetun pohjapadon tilalle voi vaihtoehtoisesti tehdä putkipadon tai laskeu-
tusaltaan. 
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Kuva 5. Hiedonoja alimman ehdotetun pohjapadon kohdalla. 

 

 
Kuva 6. Hiedonoja Tuhkatöyryn kohdalla. 

 

 

6  TOKKOLAN OJAN VALUMA-ALUE 
 
6.1  TOKKOLAN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 
 
Tokkolan ojan valuma-alueen pinta-ala on 294 hehtaaria. Tokkolan ojan valuma-alueella 
on kangasmetsää, ojitettua suometsää ja peltoa. Tokkolan oja virtaa rannan peltoalueen 
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jälkeen metsäisen notkelman halki metsitetylle peltoalueelle. Täällä oja haarautuu kahteen 
osaan. Itään päin johtava haara kulkee peltoalueen halki metsäalueelle. Mustasuon alueel-
la on perattu metsäojia lähiaikoina.  
 
Tokkolan ojan pääuoma kulkee luoteeseen päin peltoalueen halki. Ojan yläjuoksulla on 
ojitettua suometsää. Ojitetun metsäalueen laskuojaan on tehty allas. Tokkolan ojaan liittyy 
Iilammen alueelta tuleva iso laskuoja. Tokkolan ojan pääuoma on pääosin heinittynyt ja 
vakiintuneessa tilassa.  
 

 

Kuva 7. Tokkolan ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet, uomien eroosioriski ja 
mittauspiste. Tokkolan ojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojeluraken-
teiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on 
merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   
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Tokkolan ojan maaperä on rantapellolla ja pellon yläpuolisessa metsäpainanteessa hienoa 
hietaa. Ylempänä ojan maaperä on pääosin savea. Mustakorven alueen, pääuoman ylä-
juoksun ojitetun alueen ja Iilammen alueen maaperä on saraturvetta 
 
Tokkolan ojan pääuoman eroosioriski on pääosin suuri. Mittausten mukaan Tokkolan oja 
kuormittaa Märkjärveä merkittävästi.Tokkolan ojassa on välitön vesiensuojelutarve.  
 

 
Kuva 8. Tokkolan oja alajuoksun metsäisessä notkelmassa. 

 

 
Kuva 9. Tokkolan ojaan tehty allas. 
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6.2  TOKKOLAN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 
 
Tokkolan ojan perkaamista pitää mahdollisuuksien mukaan välttää. Jos uomaa perataan 
tulevaisuudessa, pitää rantaan jättää perkaamaton kaivukatko. Peltoalueella ojan reunoille 
suositellaan jätettäväksi leveät suojavyöhykkeet. 
 
Tokkolan ojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapatoja hidastamaan veden virtausnopeutta. 
Kun veden virtausnopeus hidastuu, vesi pystyy irrottamaan aiempaa vähemmän kiintoai-
netta ojan pohjalta ja reunoilta. Pohjapatojen tarkka määrä ja parhaat sijoituspaikat saa-
daan selville mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävällä vaaituksella. Pohjapato-
jen yläpuolelle voidaan tarvittaessa tehdä laskeutusaltaat.  
 
Tokkolan ojan alimman pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 283 hehtaaria. 
Mustakorven pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 116 hehtaaria. Iilammen 
pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 35 hehtaaria. Mäyrämäen laskeutusal-
taan yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 42 hehtaaria. Olemassa olevan altaan mah-
dollisen kunnostamisen yhteydessä altaasta lähtevään ojaan suositellaan tehtäväksi poh-
japato. 
 
 
7  EHDOTUS VESIENSUOJELURAKENTEIDEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSEKSI  
 
Vesiensuojelurakenteille ehdotetaan seuraavaa toteuttamisjärjestystä: 

1. Kotojärven laskuojan pohjapadot 
2. Hiedonojan pohjapadot 
3. Tokkolan ojan pääuoman pohjapato 
4. Tokkolan ojan Mustakonkorven laskuojan pohjapato 
5. Kotojärven ojan pohjapato metsänreunassa 
6. Iilammen ojan pohjapato 

 
Ehdotus vesiensuojelurakenteiden toteuttamisjärjestykseksi perustuu arvioon siitä, millä 
ehdotetuista vesiensuojelurakenteista pystyttäisiin parhaiten parantamaan Märkjärven va-
luma-alueen vesiensuojelua.  

  




