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1  SOMPASEN VALUMA-ALUE   
 
Sompasen valuma-alueen pinta-ala on 1 485 hehtaaria. Sompasen valuma-alueella on 
peltoa ja metsää, josta osa on ojitettua suometsää. Lounaassa valtatie kulkee järven ran-
nan lähellä. Sompasen pohjoispuolella on laaja peltoalue, jonka halki virtaa yksi iso las-
kuoja. Peltoalueen yläpuolella on metsää. Sompasen länsi- ja itäpuolella on pienempiä 
peltoja sekä metsää. Järven eteläpuoli on metsää. Järven eteläpuolella on iso, ojitettu 
Laukassuon suometsäalue. Saukonoron ojan purkupisteen lähellä on kaupungin uimaran-
ta.  
 
Sompasen valuma-alueella laadittiin alustava vesiensuojelusuunnitelma kahdelle ojalle, 
jotka ovat Suurisuonoja ja Saukonoro.  
 
 
2  SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMAN  
    TAUSTAA 
 
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Sompasen järven 
kunnostussuunnitelmaa. Sompasen valuma-alueelle ehdotetuista 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 vesiensuoje-
lurakenteen sijoittamisesta maanomistajan maalle tehdään kirjallinen sopimus.  
 
Sompasen 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. 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. Sompasen valuma-alueen maaperätiedot on 
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saatu Paikkatietoikkunan tietopalvelusta. Taustakarttoina on käytetty Maanmittauslaitok-
sen peruskarttoja vuodelta 2014. 
 
 
3  SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUKEINOJA 
 
Lähes jokaisen järven valuma-alueen vesiensuojelua voidaan parantaa monilla usein hel-
posti toteutettavilla keinoilla. Järvien rannoille ja ojien reunoilla pitää jättää käsittelemätön 
suojavyöhyke, jossa maata ei muokata ja pintakasvillisuutta ei poisteta. Rinnemaastossa 
suojavyöhykkeiden pitäisi olla leveämpiä kuin tasaisessa maastossa. Ojia ei pidä perata 
järven tai lammen rantaan asti, vaan rantaan pitää aina jättää kaivukatko. Perattaviin ojiin 
suositellaan jätettäväksi perkaamattomia kaivukatkoja, jos kaivokatkojen teko on mahdol-
lista.  
 
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-
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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  SUURISUONOJAN VALUMA-ALUE 
 
4.1  SUURISUONOJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 
 
Suurisuonojan valuma-alueen pinta-ala on 425 hehtaaria. Suurisuonojan rannassa on ka-
pea metsäkaistale. Metsäkaistaleen yläpuolella on Suurisuon laaja peltoalue. Suurisuon 
peltoalueen reunoilla on metsää, joka on osittain ojitettua. Metsäalueella kulkee myös 
muutamia yksittäisiä, pieniä ojia. Suurisuonoja on iso laskuoja, joka virtaa koko laajan pel-
toalueen halki. Suurisuonojaan liittyy alajuoksun pellolla yksi sivuoja ja ylempänä useita 
sivuojia. Valuma-alueen ojat ovat pääosin vakiintuneessa tilassa ja reunoiltaan heinittynei-
tä. Heinittyneet ojanreunat vähentävät ojien uomaeroosiota.  
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Kuva 1. Suurisuonojan valuma-alue, ehdotettu vesiensuojelurakenne sekä uomien eroosioriski. 
Valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.    
 
Suurisuonojan uomien maaperä on lähes pelkästään savea. Suurisuonojan valuma-alueen 
suurimpien uomien eroosioriski on pääosin suuri.  
 
Suurisuonojassa on välitön vesiensuojelutarve. Mittausten mukaan Sompaseen tulee Suu-
risuonojaan pitkin runsaasti kiintoainetta sekä ravinteita.   
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Kuva 2. Suurisuonoja rannan lähellä. 
 
 
4.2  SUURISUONOJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 
 
Suurisuonojan pääuoman perkaamista pitäisi välttää. Jos ojaa perataan tulevaisuudessa, 
rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko. Myös sivu-uomien perkaamista pitäisi mah-
dollisuuksien mukaan välttää. Lähes koko valuma-alueen maaperä on hienojakoista sa-
vea. Mahdollisen ojan perkaamisen yhteydessä liikkeelle lähtevää savea on erittäin vaikea 
pysäyttää. 
 
Peltoalueella uomien reunoille pitää jättää riittävän levyiset suojavyöhykkeet. Mahdolli-
suuksien mukaan uomien reunoilla olevia peltoja suositellaan hoidettavaksi luonnonhoito-
peltoina. 
 
Suurisuonojaan ehdotetaan tehtäväksi kosteikko tien yläpuolelle. Kosteikon yläpuolisen 
valuma-alueen pinta-ala on 424 hehtaaria. Alustavan suunnitelman mukaan kosteikon pin-
ta-ala olisi todennäköisesti reilu hehtaari. Kosteikon pinta-ala jää alle mitoitusohjeiden pin-
ta-alan, mutta hieman pienikin kosteikko tehostaa ojan vesiensuojelua nykytilanteeseen 
verrattuna. Ehdotetun kosteikon paikalla on tällä hetkellä lähinnä pusikkoa.  
 



 

6                                              Kymijoen vesi ja ympäristö ry                                       
 

 

Kuva 3. Suurisuonojaan ehdotetun kosteikon paikka on kylätien pohjoispuolella.  
 
 
5  SAUKONORON VALUMA-ALUE 
 
5.1  SAUKONORON VALUMA-ALUEEN KUVAUS 
 
Saukonoron valuma-alueen pinta-ala on 351 hehtaaria. Saukonoron valuma-alueella on 
kangasmetsää, ojitettua suometsää sekä taajama-asutusta. Saukonoron valuma-alueella 
ei ole peltoa. Saukonoron purkupisteen vieressä on kaupungin uimaranta. Saukonoro kul-
kee rannan lähellä notkelman pohjalla. Alajuoksun jälkeen oja haarautuu kahteen osan. 
Länteen päin johtava uoma kulkee metsäalueen halki asutuksen reunalle. Itään päin johta-
va oja kulkee aluksi metsässä valtatien molemmilla puolilla ja oja johtaa Laukassuon laa-
jalle, ojitetulle suometsäalueelle. Laukassuon metsäalueen kunnostusojituksen yhteydessä 
suon laskuojaan on tehty iso laskeutusallas ja laskeutusaltaasta lähtevään ojaan on tehty 
pohjapato. Laskeutusaltaalla on pituutta noin sata metriä.  
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Kuva 4. Saukonoron valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet, toteutetut vesiensuojelura-
kenteet sekä uomien eroosioriski. Saukonoron valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja 
Laukassuon valuma-alue on rajattu keskisinisellä. Valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on mer-
kattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   
 
Saukonoron maaperä on rannassa hiekkaa. Rannan yläpuolella laskuojan maaperä on 
savea. Mäentaustan asuinalueen ja Laukasmäen välillä uomien maaperä on kalliomaata. 
Laukassuon maaperä on sara- ja rahkaturvetta. Laukassuon kaakkoispuolella olevan pie-
nen ojaston maaperä on savea ja saraturvetta.  
 
Saukonoron eroosioriski on osittain suuri ja osittain keskimääräinen. Laukassuon pää-
uoman eroosioriski on suuri. Saukonoron vesiensuojelutarve on kohtalainen.  
 
 
5.2  SAUKONORON VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 
 
Saukonoron perkaamista pitää mahdollisuuksien mukaan välttää. Jos uomaa perataan 
tulevaisuudessa, pitää rantaan jättää perkaamaton kaivukatko.  
 
Saukonoron uoman purkupiste suositellaan siirrettäväksi kauemmas uimarannasta. Uoma 
voitaisiin johtaa laskemaan Sompaseen uimarannan länsipuolella.  
 
Saukonoroon ehdotetaan tehtäväksi vähintään kolme peräkkäistä pohjapatoa hidastamaan 
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veden virtausnopeutta. Kun veden virtausnopeus hidastuu, vesi pystyy irrottamaan aiem-
paa vähemmän kiintoainetta ojan pohjalta ja reunoilta. Pohjapatojen tarpeellinen määrä ja 
parhaat sijoituspaikat saadaan selville mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävällä 
vaaituksella. Pohjapatojen yläpuolelle voidaan tarvittaessa tehdä laskeutusaltaat.  
 
Laukassuolle tehtyä pohjapatoa ja laskeutusallasta suositellaan kunnostettavaksi tarpeen 
mukaan. Laukassuon pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 206 hehtaaria. 
 
 
6  EHDOTUS VESIENSUOJELURAKENTEIDEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSEKSI  
 
Vesiensuojelurakenteille ehdotetaan seuraavaa toteuttamisjärjestystä: 

1. Suurisuonojan kosteikko 
2. Saukonoron pohjapadot 

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




