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1 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUE
Tuusjärven valuma-alueen pinta-ala on 9 781 hehtaaria. Tuusjärven valuma-alue on pääosin metsämaata. Tuusjärven valuma-alueella on myös peltomaata. Pellot sijaitsevat suurimmaksi osaksi Tuusjärven lähellä ja Lusin alueella. Valuma-alueella on myös useita järviä ja lampia. Tuusjärven valuma-alueella alustava vesiensuojelusuunnitelma tehtiin kahdelle ojalle. Nämä ojat ovat Koukkujoki kohta kolmen oja eli Ala-Tuusjärven oja sekä oja
kolme eli Korvenlahden oja.

2 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMAN
TAUSTAA
Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Tuusjärven kunnostussuunnitelmaa. Tuusjärven 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 vesiensuojelurakenteen sijoittamisesta maanomistajan maalle tehdään kirjallinen sopimus.
Tuusjärven 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 vesiensuojelurakenteita pääsee tarvittaessa kunnostamaan helposti.
Vesiensuojelusuunnitelman teossa käytettyjä tausta-aineistoja ovat ojien valuma-alueiden
pinta-alatiedot, suunniteltujen vesiensuojelurakenteiden yläpuolisten valuma-alueiden pinta-alatiedot, eroosioriskianalyysi sekä maaperätieto. Vesiensuojelurakenteen yläpuolisen
valuma-alueen pinta-ala ja ojaston maalaji vaikuttavat suoraan sopivan vesiensuojelurakenteen valintaan, koska eri vesiensuojelurakenteet sopivat erikokoisille valuma-alueille ja
erilaisille maalajeille. Ojien valuma-alueiden rajaukset sekä vesiensuojelurakenteiden yläpuolisten valuma-alueiden rajaukset on tehty RLGis-ohjelmalla. 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. Tuusjärven valuma-alueen maaperätiedot on
saatu Geologian tutkimuslaitoksen tietopalvelusta. Taustakarttoina on käytetty Maanmittauslaitoksen peruskarttoja vuodelta 2014.
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3 TUUSJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUKEINOJA
Lähes jokaisen järven valuma-alueen vesiensuojelua voidaan parantaa monilla usein helposti 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 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 pitäisi perata lainkaan. Isojen laskuojien perkaamista kannattaa välttää, jos perkaaminen ei
ole aivan välttämätöntä.
Lietekuopat ovat yksittäisiin sarkaojiin tehtäviä vesiensuojelurakenteita. Lietekuoppien tarkoituksena on kerätä veden mukana kulkeutuvaa karkeaa kiintoainesta. Lietekuoppia suositellaan 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 laskeuttamiseen. Laskeutusallas sopii alle 50 hehtaarin valuma-alueille. Laskeutusaltaasta
lähtevän ojan suulle suositellaan tehtäväksi pohja- tai putkipato tai vaihtoehtoisesti ojansuulle voidaan jättää padoksi maa-aineksesta muodostuva kynnys.
Putkipadolla hidastetaan vedenvirtausta padon yläpuolisella valuma-alueella ja siten estetään tai vähennetään uomaeroosiota. Putkipato sopii ojitetuille soille, joilla on sarkaojia,
joihin padottava vesi voi varastoitua tilapäisesti tulvahuippujen aikana. Tutkimusten mukaan hetkellisestä tulvahuippujen aikaisesta sarkaojien vedenpinnannoususta ei ole haittaa suoalueen puustolle. Putkipato sopii yleensä alle 250 hehtaarin valuma-alueille. Putkipadon yhteyteen tehdään usein laskeutusallas.
Pohjapadon tavoitteena on vedenvirtauksen hidastaminen pohjapadon yläpuolisella valuma-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 hienojakoisten maiden vesiensuojelurakenteeksi. Peräkkäiset pohjapadot muodostavat patoportaat.
Kosteikon tarkoituksena on veden mukana kulkevan kiintoaineksen laskeuttaminen ja ravinteiden sitominen. Kosteikot sopivat yleensä alle 1 000 hehtaarin valuma-alueille. Metsä2
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taloudessa kosteikon suosituspinta-ala on noin 1 – 2 % kosteikon yläpuolisen valumaalueen pinta-alasta. Veden tavoiteviipymä kosteikossa on 24 – 48 tuntia ylivaluman aikana. Kosteikkoja suositellaan tehtäväksi luontaisiin paikkoihin kuten vanhoihin järvikuivioihin.
Pintavalutuskentän tarkoituksena on kiintoaineksen laskeuttaminen ja ravinteiden sitominen. Pintavalutuskentällä vesi jakautuu tasaisesti kentälle ja suodattuu kentän kasvillisuudessa ja turpeessa. Pintavalutuskentät sopivat yleensä käytännössä alle 100 hehtaarin
valuma-alueille. Pintavalutuskentän suosituspinta-ala on vähintään yksi prosentti yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Oikein mitoitettu ja toteutettu pintavalutuskenttä on tehokas vesiensuojelurakenne.

4 ALA-TUUSJÄRVEN OJAN VALUMA-ALUE
4.1 ALA-TUUSJÄRVEN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS
Ala-Tuusjärven ojan valuma-alueen pinta-ala on 198 hehtaaria. Valuma-alueen laskuoja
laskee Koukkujokeen maanteiden välisellä alueella. Laskuojan alajuoksulla on viljelyksessä olevaa peltoa sekä metsämaata. Laskuojaan laskee peltoalueelta kaksi isompaa ojaa,
jotka haarautuvat peltoalueen yläpuolisessa metsässä muutamiksi pienemmiksi metsäojiksi. Laskuoja ja ojan alajuoksun peltojen ojat ovat melko isoja ojia. Näiden ojien reunat ovat
heinittyneet. Ojien reunakasvillisuus sitoo maa-ainesta ja estää jossain määrin eroosiota.
Metsäalueella ei ole soita, eikä soille tyypillistä tiheää sarkaojastoa. Metsäalueen ojat ovat
yksittäisiä alavimmissa kohdissa kulkevia ojia. Yläjuoksulla metsäalueen ojat ovat pääosin
pieniä ojia, joissa ei kuivana aikana ole vettä tai vettä on vähän.
Peltoalueen maaperä on pääosin eroosioherkkää hietaa. Lisäksi pieni osa peltoalueesta
on savimaata. Peltoalueen eteläreunassa olevan metsäalueen maaperä on pääosin liejua.
Peltojen yläpuolella olevan metsäalueen ojaston maaperä on moreenia ja osin kalliota.
Ala-Tuusjärven ojan valuma-alueen uomien eroosioriski on pääosin suuri. Suuresta eroosioriskistä huolimatta maastoinventoinnissa ei löytynyt kohteita, joissa olisi näkyvissä voimakasta eroosiota. Metsäojissa on muutamissa kohdissa näkyvissä vähäistä, vanhaa
eroosiota. Eroosion syntyä on todennäköisesti estänyt ojaston ikä eli ojat ovat pääosin
vakiintuneessa tilassa ja ojien reunoilla ja pohjilla on maa-ainesta sitovaa kasvillisuutta.
Laskuojaa pitkin kulkeutuu mittausten mukaan runsaasti kiintoainesta ja fosforia suhteessa
vesimäärään. Tämän perusteella ojassa on välitön vesiensuojelutarve.
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Kuva 1. Ala-Tuusjärven ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet ja uomien eroosioriski. Ala-Tuusjärven ojan valuma-alue on rajattu kuvassa tummansinisellä. Vesiensuojelurakenteiden
yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä joen lähelle.

4.2 ALA-TUUSJÄRVEN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS
Ala-Tuusjärven ojan valuma-alueen laskuojien perkaamista pitäisi välttää. Heinittyneet
laskuojien reunat estävät eroosion syntymistä. Samoin metsäojien perkaamista suositellaan vältettäväksi eroosion estämiseksi, jos ojien perkaaminen ei ole välttämätöntä metsän
kasvun turvaamiseksi.
Valuma-alueen metsäalueilta tuleviin ojiin ehdotetaan tehtäväksi kolme pohjapatoa. Pohjapatojen yhteyteen voidaan tarvittaessa tehdä laskeutusaltaat, joihin osa padottavasta
vedestä mahtuu varastoitumaan tulvahuippujen aikana. Pohjapadot ehdotetaan tehtäväksi
metsäojiin pellon reunaan, jolloin patoja pääsee helposti kunnostamaan. Itäisimmän, Härkjärven suunnalta tulevaan ojaan ehdotetun pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pintaala on 21 hehtaaria. Ehdotetun pohjapadon kohdalla on metsäojassa pellon reunassa alava, luontaisesti hyvin vesiensuojelurakenteelle sopiva paikka.
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Kuva 2. Itäisimmälle pohjapadolle ehdotettu paikka. Metsästä tuleva oja on iso ja matala.

Kuva 3. Itäisimmän pohjapadon ehdotetulla paikalla on alava kohta, johon vesi kerääntyy.

Metsäalueelle ehdotetun keskimmäisen pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala
on 53 hehtaaria. Metsäalueen läntisimmän pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pintaala on 36 hehtaaria.
Ala-Tuusjärven ojaan olisi mahdollista tehdä kosteikko alajuoksun peltoalueen kaakkoisosassa olevalle metsäalueelle. Ehdotetun kosteikon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala
on 86 hehtaaria. Mahdollisen kosteikon pinta-ala voisi ehkä täyttää mitoitusohjeiden pintaalasuositukset.
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
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Kuva 4. Ehdotetun kosteikon paikka peltoalueen reunassa.

5 KORVENLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE
5.1 KORVENLAHDEN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS
Korvenlahden ojan valuma-alueen pinta-ala on 186 hehtaaria. Valuma-alue on lähes kokonaan metsämaata. Ojan valuma-alueella on metsän lisäksi muutama pelto sekä entistä,
metsitettyä peltoa. Valuma-alueen latvaosissa on Pohjattomanlammit sekä Kutlampi. Korvenlahden ojan valuma-alueella ei ole soita ja soille tyypillistä sarkaojastoa, vaan valumaalueen ojat ovat alueen alavissa kohdissa virtaavia metsäojia. Korvenlahden ojan valumaalueen ojat ovat pääosin kohtalaisessa kunnossa. Korvenlahden ojan ojaston perkaamisesta on aikaa, joten ojasto on pääosin vakiintuneessa tilassa ja ojien reunat ovat heinittyneet. Korvenlahden rannan lähellä oja kulkee alavassa, soistuneessa maastossa. Laskuoja virtaa alajuoksulla matalana uomana lähellä muun maaston pintaa. Yläjuoksun suuntaan kuljettaessa tien eteläpuolella laskuoja on keskikokoisen ojan kokoinen. Täällä laskuoja kulkee melko syvässä uomassa. Pellon reunassa laskuoja haarautuu kahdeksi melko isoksi ojaksi. Ylempänä toisen ehdotetun pohjapadon luona oja on pieni ja matala oja,
joka kulkee metsitetyn peltoalueen halki.
Korvenlahden ojan maaperä on alajuoksulla savea. Kartalla näkyvän tiepohjan kohdalla
maaperä on moreenia. Pellon maaperä on savea. Samoin maaperä on pääosin savea pellolta toisen pohjapadon lähettyville. Tämän jälkeen yläjuoksun suuntaan kuljettaessa ojien
maaperä on pääosin moreenia. Kutlammen rannan lähellä maaperä on savea ja aivan
lammen rannassa saraturvetta. Myös Pohjattomanlampien ranta-alueen maaperä on saraturvetta.
6
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Korvenlahden ojan eroosioriski on suurimmaksi osaksi suuri. Ojassa oli syksyn inventointiajankohtana melko kova virtaama. Ojassa ei näkynyt eroosiota. Ojan reunojen kasvillisuus estää todennäköisesti eroosiota. Korvenlahden ojan vesiensuojelutarve on kohtalainen.

Kuva 5. Korvenlahden ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet ja ojien eroosioriski.
Korvenlahden ojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä. Ehdotettujen vesiensuojelurakenteiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu kartalle keskisinisellä. Valuma-alueen pinta-alan
mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.

5.2 KORVENLAHDEN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS
Korvenlahden ojan vesiensuojelun kannalta tehokas keino on ojaston perkaamisen välttäminen. Alueen ojat ovat tällä hetkellä pääosin heinittyneet. Heinittyminen estää jonkin verran ojien uomaeroosiota.
Korvenlahden ojan metsäojiin ehdotetaan tehtäväksi kaksi pohjapatoa, joiden tarkoituksena on hidastaa tulva-aikaista vedenvirtausta ja näin estää eroosion syntymistä. Pohjapatojen yhteyteen voi tehdä laskeutusaltaat, joihin osa padottavasta vedestä mahtuu varastoiKymijoen vesi ja ympäristö ry
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tumaan tulva-aikana. Pelkkä laskeutusallas ei sovellu savimaan vesiensuojelurakenteeksi,
koska pienet savihiukkaset eivät ehdi laskeutua altaan pohjalle. Korvenlahden ojaan ehdotetun alemman eli rantaa lähempänä olevan pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pintaala on 178 hehtaaria ja ylemmän pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 104
hehtaaria. Lisäksi Korvenlahden rannan lähelle voisi mahdollisesti tehdä kosteikon.

Kuva 6. Korvenlahden ojan alemmalle pohjapadolle ehdotettu paikka.

Kuva 7. Korvenlahden ojan ylemmälle pohjapadolle ehdotettu paikka.
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6 EHDOTUS VESIENSUOJELURAKENTEIDEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSEKSI
Vesiensuojelurakenteille ehdotetaan seuraavaa toteuttamisjärjestystä:
1. Ala-Tuusjärven ojan kosteikko
2. Korvenlahden ojan alempi pohjapato
3. Ala-Tuusjärven metsäojien pohjapadot
4. Korvenlahden ojan ylempi pohjapato
Ehdotus vesiensuojelurakenteiden toteuttamisjärjestykseksi perustuu arvioon siitä, millä
ehdotetuista vesiensuojelurakenteista pystyttäisiin parhaiten parantamaan Tuusjärven valuma-alueen vesiensuojelua. Vesiensuojelun parantamisen kannalta olisi toivottavaa, että
Ala-Tuusjärven ojaan voitaisiin rakentaa ainakin kosteikko tai pohjapadot ja Korvenlahden
ojaan voitaisiin rakentaa ainakin alempi pohjapato.
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