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                      12.11.2014 

1  URAJÄRVEN VALUMA-ALUE   
 

Urajärven valuma-alueella on pääosin peltoa ja metsätalousmaata, josta iso osa on ojitet-

tua suometsää. Urajärven valuma-alueen pohjois- ja koillisosa on maatalousvaltaista ja 

näillä alueilla pellot ympäröivät järven rantoja. Peltoaluetta on myös järven etelä- ja länsi-

rannalla. Urajärven itä- ja kaakkoisosissa on runsaasti ojitettua metsätalouskäytössä ole-

vaa suometsää. Lisäksi Urajärven valuma-alueen länsipuolella on Iitin kirkonkylän asutusta 

sekä Iitin golfkenttä. Urajärven valuma-alueen itäosassa on muutama pieni järvi ja lampi. 

 

Urajärveen laskee muutamia isojen valuma-alueiden laskuojia sekä useita pienempiä las-

kuojia. Urajärven valuma-alueelle suunniteltiin alustavasti vesiensuojelurakenteita yhdek-

sän ojan valuma-alueelle. Vesiensuojelusuunnittelua tehtiin ojille, joiden valuma-alue on 

iso ja/tai joiden ojastossa on merkittävästi suuren eroosioriskin ojia. 

 

 
2  URAJÄRVEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMAN  
    TAUSTAA 
 

Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Urajärven kunnos-

tussuunnitelmaa. Urajärven valuma-alueelle ehdotetuista vesiensuojelurakenteista on kes-

kusteltu maanomistajien kanssa ja maanomistajilta on saatu alustava suostumus vesien-

suojelurakenteiden suunnitteluun. Maanomistajille on kerrottu, että jos suunnitelmat etene-

vät, maanomistajiin ollaan uudelleen yhteydessä ja tällöin mahdollisesta vesiensuojelura-

kenteen sijoittamisesta maanomistajan maalle tehdään kirjallinen sopimus.  

 

Urajärven valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelma on alustava, koska suunnitelmaa teh-

täessä ei ole tehty vesiensuojelurakenteiden tarkkoja rakennemitoituksia. Erityisesti pohja-

patojen 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 vesiensuojelura-

kenteita 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-
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koiseen maalajiin tai maaston jyrkkyyteen. Urajärven valuma-alueen maaperätiedot on 

saatu Geologian tutkimuskeskuksen tietopalvelusta. Taustakarttoina on käytetty Maanmit-

tauslaitoksen peruskarttoja vuodelta 2014. 

 

 

3  URAJÄRVEN 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. 

 

Urajärven valuma-alueelle ehdotetaan tämän suunnitelman perusteella vesiensuojelura-

kenteiksi kosteikkoja, laskeutusaltaita, pohjapataoja ja putkipatoja. Pintavalutuskenttiä ei 

ole mukana vesiensuojeluehdotuksissa. Sopivia pintavalutuskentänpaikkoja voisi löytyä 

ainakin suoalueilta ja Muurojan valuma-alueen lampien rannoilta.  

 

 
4  LAITAKORVENOJAN VALUMA-ALUE 
 

4.1  LAITAKORVENOJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 

 
Laitakorvenojan valuma-alueen pinta-ala on 96 hehtaaria. Laitakorvenojan valuma-alue on 

lähes kokonaan peltoa. Laitakorvenojan valuma-alueen laskuoja on keskikokoinen pelto-

oja, joka on reunoiltaan heinittynyt. 
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Kuva 1. Laitakorvenojan valuma-alue, ehdotetut vesiensuojelurakenteet sekä uomien eroosioriski. 
Valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   

 
Laitakorvenojan valuma-alueen uomien eroosioriski on pääosin suuri tai kohtalainen. Va-

luma-alueen uomien pääasiallinen maalaji on savi. Valuma-alueella on kohtalainen ve-

siensuojelutarve.  
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Kuva 2. Laitakorvenoja.  

 

 
4.2  LAITAKORVENOJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 

 
Laitakorvenojan valuma-alueen uomien maaperä on savea. Savi on hienojakoista maa-

ainesta, jonka pysäyttäminen on erittäin vaikeaa, jos maa-aines pääsee lähtemään liikkeel-

le. Tästä syystä valuma-alueen uomien perkaamista pitäisi välttää. Jos ojaa kuitenkin pe-

rataan tulevaisuudessa, rantaan pitää jättää pitkä perkaamaton kaivukatko. Lisäksi riittä-

vän suojavyöhykkeen jättäminen peltoalueella ojien reunoille parantaa ojien vesiensuoje-

lua.  

 

Laitakorvenojaan sopivia vesiensuojelurakenteita ovat pohjapadot. Pohjapatoja voisi tehdä 

tarpeen mukaan yhden tai useampia. Pohjapatojen parhaat sijoituspaikat saadaan selville 

mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävällä vaaituksella.  

 

 

5  OJASAHONOJAN VALUMA-ALUE 
 

5.1  OJASAHONOJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 

 
Ojasahonojan valuma-alueen pinta-ala on 497 hehtaaria. Valuma-alueen yläjuoksulla ole-

va suoalue on hyvin tasaista ja osa tämän suoalueen sekä Metsäpuron alueen vesistä 

virtaa ilmeisesti Ojasahonojan kautta Urajärveen. Näin ollen Ojasahonojan valuma-alueen 

pinta-ala voi olla jonkin verran kartan rajattua pinta-alaa suurempi. Ojasahonojan aivan 

alajuoksu on metsää ja tämän yläpuolella on laaja peltoalue. Laskuojassa on hyvin vähäi-

nen korkeusero rannan ja peltoalueen välillä. Ojasahonoja on kooltaan melko suuri las-
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kuoja. Valuma-alueen yläjuoksulla on laaja Niemissuon ojitettu metsätalouskäytössä oleva 

suoalue. Niemissuon laskuoja ja kokoojaojat ovat isoja ja melko hyväkuntoisia metsäojia.  

 

  
Kuva 3. Ojasahonojan valuma-alue, ehdotetut vesiensuojelurakenteet sekä uomien eroosioriski. 
Ojasahonojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakenteiden yläpuoli-
set valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on merkattu pu-
naisella ympyrällä rannan lähelle.   

  

Ojasahonojan eroosioriski on pääosin suuri. Niemissuon alueen laskuojan ja kokoojaojien 

eroosioriski on myös pääosin suuri. Niemissuon alueen laskuojassa ja kokoojaojissa on 

näkyvissä eroosiota. Ojasahonojan pääasiallinen maalaji on savi ja paikoin ojan varrella on 

saraturpeen ja saven sekoitusta. Suoalueen uomien maalaji on rahka- ja saraturvetta. 

Ojasahonojan valuma-alueella on välitön vesiensuojelutarve. 
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Kuva 4. Ojasahonoja.  

 
 
5.2  OJASAHONOJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 

 

Ojasahonojan valuma-alueen laskuojan maaperä on savea. Savi on hienojakoista maa-

ainesta, jonka pysäyttäminen on erittäin vaikeaa, jos maa-aines pääsee lähtemään liikkeel-

le. Tästä syystä laskuojan perkaamista kannattaa välttää. Jos ojaa kuitenkin perataan tule-

vaisuudessa, rantaan pitää jättää pitkä perkaamaton kaivukatko. Lisäksi riittävän suoja-

vyöhykkeen jättäminen peltoalueella ojien reunoille parantaa ojien vesiensuojelua. 

 

Ojasahonojan peltoalueelle ehdotetaan tehtäväksi muutamia pohjapatoja. Rantaa lähinnä 

olevan pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 482 hehtaaria. Pohjapatojen 

parhaat sijoituspaikat saadaan selville mahdollisen jatkosuunnittelun yhteydessä tehtävällä 

vaaituksella. Niemissuon suoalueen laskuojaan ja itään päin lähtevään isoon kokoojaojaan 

ehdotetaan tehtäväksi pohjapadot. Niemissuon laskuojan yläpuolisen valuma-alueen pinta-

ala on 187 hehtaaria. Nämä ojat ovat niin isoja, että ojissa on nykyisellään jonkin verran 

veden varastotilaa. Niemissuon itäosan ojaston laskukohtaan voisi tehdä lisäksi putkipa-

don ja laskeutusaltaan. Putkipadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 48 hehtaaria.   
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Kuva 5. Niemissuon laskuoja. Ojan reunoilla on näkyvissä eroosiota.  

 
Niemissuon yläjuoksulle ja Kukkosuon alueelle suunnitellun kunnostusojitushankkeen yh-

teydessä tehdään vesiensuojelurakenteita. Tällä hetkellä suunnitelmissa on tehdä laskeu-

tusaltaita kokoojaojiin, mutta maanomistajien kanssa keskustellaan myös pohjapatojen 

tekemisestä isoimpiin ojiin.   

 

Ojasahonojan valuma-alueen vesiensuojelurakenteiden mahdollinen toteuttaminen pitäisi 

aloittaa Niemissuon suoalueelta, koska laajalta, ojitetulta suoalueelta tulee tulva-aikana 

nopeasti paljon vettä. Toteuttamalla ensin Niemissuon vesiensuojelurakenteita voidaan 

estää Ojasahonojan peltoalueen tulvia.  
 
 
6  PALOLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 
 

6.1  PALOLAHDEN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 

 
Palolahden ojan valuma-alueen pinta-ala on 45 hehtaaria. Tosin valuma-alueella on run-

saasti peltoa, ja peltojen salaojituksella vesiä on johdettu niin, että Palolahden ojan valu-

ma-alue on ilmeisesti jonkin verran kartan rajausta suurempi. Palolahden ojan valuma-

alueella on peltoa ja kangasmetsää. Valuma-alueen erikoispiirre on se, että rannan lähellä 

olevat pellot ovat Urajärven pinnan alapuolella. Peltoalue on erotettu järvestä maavallilla. 

Peltoalueen vedet kootaan ojia pitkin rannan lähellä olevaan laskeutusaltaaseen, josta 

ojavesi pumpataan maavallin läpi johtavaa putkea pitkin Urajärveen.  

 

Palolahden ojan valuma-alueen ojat ovat keskikokoisia pelto-ojia. Palolahden ojan uomien 

eroosioriski on pääosin suuri. Uomien pääasiallinen maalaji on rannan lähellä savi ja ylä-

juoksulla saraturve. Palolahden ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve.  
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Kuva 6. Palolahden ojan valuma-alue, ehdotetut vesiensuojelurakenteet sekä uomien eroosioriski. 
Valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   

 

  
Kuva 7. Palolahden ojan laskeutusallas.  
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6.2  PALOLAHDEN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 

 

Palolahden ojan maaperä on pääosin savea. Savi on hienojakoista maa-ainesta, jonka 

pysäyttäminen on erittäin vaikeaa, jos maa-aines pääsee lähtemään liikkeelle. Tästä syys-

tä laskuojan perkaamista kannattaa välttää. Lisäksi riittävän suojavyöhykkeen jättäminen 

peltoalueella ojien reunoille parantaa ojien vesiensuojelua. 

 

Palolahden ojan valuma-alueen veden pumppauspaikalla olevaa laskeutusallasta kannat-

taisi laajentaa ja syventää. Urajärveen johdettava vesi olisi hyvä saada putkeen mahdolli-

simman läheltä laskeutusaltaan pintaa, jotta laskeutusaltaan pohjalle laskeutuvaa kiintoai-

netta kulkeutuisi mahdollisimman vähän Urajärveen.  

 

Olemassa olevan laskeutusaltaan yläpuolisella pellolla on myös ojia, joita ei näy peruskar-

talla. Näiden ojien laskuojaan suositellaan tehtäväksi laskeutusallas ja pato.  

 
 
7  MUUROJAN VALUMA-ALUE 
 

7.1  MUUROJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 

 
Muurojan valuma-alueen pinta-ala on 1 359 hehtaaria. Valuma-alue on suurelta osin ojitet-

tua suometsää. Valuma-alueen alajuoksulla oleva suoalue on hyvin tasaista ja osa tämän 

suoalueen sekä Metsäpuron alueen vesistä virtaa ilmeisesti Ojasahonojan kautta Urajär-

veen eli valuma-alue saattaa olla hieman kartan rajausta pienempi. Muurojan valuma-

alueen alajuoksulla on suuri Kukkosuon ojitettu suometsäalue. Tämä alue on hyvin tasai-

nen. Muurojan alajuoksun uoma on osittain täyttynyt kiintoaineesta ja uoma on madaltunut 

paikoin hyvin matalaksi. Muutamat alueen sarkaojista ovat melko hyvässä kunnossa, ja 

osa Muurojan vedestä virtaa Urajärveen ilmeisesti pienempien sarkaojien kautta.  

 

Kukkosuon suoalueen yläpuolella on pieniä järviä ja lampia, joiden rannoilla on ojitettua 

suota sekä kivennäismaata. Valuma-alueen lounaisosassa on iso Ruokosuon ojitettu suo-

metsäalue ja valuma-alueen itäosassa on myös isohko Kurikansuon ojitettu suometsäalue.  

Valuma-alueella on myös kangasmetsää. Valuma-alueen pohjois- ja itäosassa on peltoa.  

 

 



            

                                  Kymijoen vesi ja ympäristö ry                                               11 

 

  
Kuva 8. Muurojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet sekä uomien eroosioriski.   
Muurojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakenteiden yläpuoliset 
valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Muurojan valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on merkat-
tu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   

 
Muurojan valuma-alueella on välitön vesiensuojelutarve. Valuma-alueen lasku- ja kokoo-

jaojien eroosioriski on pääosin suuri. Valuma-alueen uomien maaperä vaihtelee. Suoalueil-

la uomien maaperä on sara- ja rahkaturvetta. Kivennäismaalla olevien uomien maalajeina 

ovat savi, hiesu ja hieta. 
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Kuva 9. Muuroja rannan lähellä.  

 

  
Kuva 10. Muuroja Kukkosuon alueella.  

 
 
7.2  MUUROJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 

 

Muurojan valuma-alueen isojen laskuojien perkaamista pitäisi välttää mahdollisuuksien 

mukaan. Jos laskuojia kuitenkin perataan tulevaisuudessa, järvien ja lampien rannoille 

pitää jättää pitkät perkaamattomat kaivukatkot.  

 

Muurojan valuma-alue on erittäin iso. Iso valuma-alue vaikeuttaa vesiensuojelurakenteiden 
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toteuttamista alajuoksulla. Samalla Muurojan alajuoksulla on selvä vesiensuojelutarve, 

koska koko ojan alajuoksun suoalue on ojitettu.  

 

Valuma-alueen suuresta koosta johtuen Muurojaan sopivia vesiensuojelurakenteita ovat 

käytännössä pohjapadot. Pohjapatojen teko on haastavaa, koska Muuroja on pääosin ma-

tala ja padottavalle vedelle ei ole riittävästi tilaa. Jos pohjapatoja toteutetaan, pohjapatojen 

yläpuolista uomaa pitää perata riittävältä matkalta, jotta padottava vesi mahtuu ojaan tai 

pohjapatojen yläpuolelle pitää tehdä laskeutusaltaat veden tilapäisiksi varastopaikoiksi. 

Pohjapatojen parhaat sijoituspaikat saadaan selville mahdollisen jatkosuunnittelun yhtey-

dessä tehtävällä vaaituksella. Muurojan puoliväliin merkityn pohjapadon yläpuolisen valu-

ma-alueen pinta-ala on 1 181 hehtaaria. 

 

Niemissuon yläjuoksulle ja Kukkosuon alueelle suunnitellun kunnostusojitushankkeen yh-

teydessä tehdään vesiensuojelurakenteita. Tällä hetkellä suunnitelmissa on tehdä laskeu-

tusaltaita kokoojaojiin. Maanomistajien kanssa on keskusteltu myös pohjapatojen tekemi-

sestä isoimpiin ojiin.   

 

Heinäsuon suoalueen laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi putkipato ja laskeutusallas. Hei-

näsuon valuma-alueen pinta-ala on 42 hehtaaria. Ruokosuon pohjoisosan laskuojaan eh-

dotetaan tehtäväksi pohjapato ja laskeutusallas. Tämän pohjapadon yläpuolisen valuma-

alueen pinta-ala on 43 hehtaaria. Ruokosuon suoalueen laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi 

putkipato ja laskeutusallas. Ruokosuon putkipadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 

125 hehtaaria. 

 

Muurojan valuma-alueelle olisi mahdollista tehdä näiden ehdotettujen vesiensuojeluraken-

teiden lisäksi useita muitakin vesiensuojelurakenteita. Valuma-alueen soiden laskuojiin 

voisi mahdollisesti tehdä pohja- tai putkipatoja sekä tarvittaessa näiden yhteyteen laskeu-

tusaltaita. Järvien ja lampien rannoilla voisi myös olla pintavalutuskentäksi sopivia alueita. 

Lisäksi kivennäismaiden suuren eroosioriskin ojiin voisi mahdollisesti tehdä pohjapatoja. 

 

Jos Muurojan suoalueelle suunnitellaan tulevaisuudessa kunnostusojituksia, alueen ojasto 

kannattaisi suunnitella uudelleen siten, että kaikki ojat eivät laskisi suoraan Muurojaan. 

Tällöin muutamia ojia yhdistettäisiin poikkiojilla ja nämä poikkiojat laskisivat Muurojaan 

yhden laskuojan kautta. Näin muodostuvien pienten valuma-alueiden laskuojiin suositel-

laan tehtäväksi putkipadot. 

 

 
8  KUKKOSUON ETELÄOSAN OJAN VALUMA-ALUE 
 

8.1  KUKKOSUON ETELÄOSAN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 

 
Kukkosuon eteläosan ojan valuma-alueen pinta-ala on 123 hehtaaria. Valuma-alueen suo-

alue on tasaista ja tästä johtuen suoalueen vedet saattavat virrata osittain myös Muurojan 
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kautta Urajärveen. Toisaalta valuma-alue voi olla itään päin kartan rajausta laajempi. Kuk-

kosuon eteläosan ojan valuma-alueella on rannan lähellä peltoa. Suurin osa valuma-

alueesta on ojitettua suometsää. Valuma-alueen eteläosassa on myös kangasmetsää. 

Valuma-alueen ojat ovat keskikokoisia ojia.  

 

Valuma-alueen laskuoja on kartan luoteisosassa olevan pellon reunaoja, eikä hieman pel-

lon alapuolella oleva suuren eroosioriskin oja. Kukkosuon eteläosan valuma-alueen las-

kuojassa ja kokoojaojissa on suuren ja kohtalaisen eroosioriskin kohtia. Osassa valuma-

alueen ojista on näkyvissä vähäistä eroosiota. Valuma-alueen sarkaojien eroosioriski on 

pääosin keskimääräinen. Valuma-alueen uomien maalaji on rannan lähellä hietaa ja sa-

vea. Suoalueella uomien maalaji on sara- ja rahkaturvetta. Valuma-alueella on kohtalainen 

vesiensuojelutarve. 

 

  
Kuva 11. Kukkosuon eteläosan ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet sekä uomien 
eroosioriski. Kukkosuon eteläosan ojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesien-
suojelurakenteiden yläpuoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Kukkosuon eteläosan ojan 
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valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   
 

 

 

  
Kuva 12. Kukkosuon eteläosan alueen kokoojaoja. Ojan reunoissa on näkyvissä vähäistä eroosiota.  

 
 
8.2  KUKKOSUON ETELÄOSAN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDO-

TUS 

 

Kukkosuon eteläosan valuma-alueen laskuojan perkaamista pitäisi välttää mahdollisuuk-

sien mukaan. Jos laskuojaa perataan tulevaisuudessa, rantaan pitää jättää perkaamaton 

kaivukatko.  

 

Valuma-alueen laskuojan varrella olevan pellon reunaan ehdotetaan tehtäväksi kosteikko. 

Pellonreuna on märkää aluetta ja alueen viljely on hankalaa. Alueelle olisi ilmeisesti mah-

dollista tehdä suunnilleen mitoitusohjeiden kokoinen kosteikko.  

 

Suoalueen kaakkoisosan kokoojaojaan ehdotetaan tehtäväksi putkipato ja laskeutusallas. 

Putkipadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 22 hehtaaria. Lisäksi valuma-alueen 

eteläosan suoalueen laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi laskeutusallas. Laskeutusaltaan 

yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 10 hehtaaria. 
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9  MYLLYOJAN VALUMA-ALUE 
 

9.1  MYLLYOJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 

 
Myllyojan valuma-alueen pinta-ala on 510 hehtaaria. Myllyojan valuma-alue on lähes ko-

konaan kangasmetsää ja ojitettua suometsää. Valuma-alueen alaosassa on hieman pel-

toa. Valuma-alueen keski- ja yläosassa on runsaasti ojitettua suometsää. Valuma-alueen 

yläosassa on myös yksi lampi. 

 

Myllyoja on kooltaan keskikokoinen ja matala oja, jossa vettä virtaa kuivanakin aikana. 

Myllyoja mutkittelee melko kapeana uomana alajuoksulta suoalueelle asti. Myllyojan poh-

jassa on paikoin isohkoja kiviä, jotka hidastavat hieman vedenvirtausta. Myllyojan varrella 

sähkölinjan kohdalla on vanha laskeutusallas ja laskeutusaltaasta eteenpäin johtavan Myl-

lyojan suulla on hajonnut pohjapato.  

 

Suoalueen ojat ovat pääosin keskimääräisen kokoisia metsäojia. Mustanlamminsuon alu-

eella on tehty muutamia vuosia sitten kunnostusojitus, jonka vesiensuojelu on hoidettu 

hyvin.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



            

                                  Kymijoen vesi ja ympäristö ry                                               17 

 

  
Kuva 13. Myllyojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet sekä uomien eroosioriski. Myl-
lyojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakenteiden yläpuoliset va-
luma-alueet on rajattu keskisinisellä. Myllyojan valuma-alueen pinta-alan mittauspiste on merkattu 
punaisella ympyrällä rannan lähelle.   

 

Myllyoja on lähes kokonaan suuren eroosioriskin uoma. Myös valuma-alueen keski- ja 

yläosien lasku- ja kokoojaojat ovat pääosin suuren eroosioriskin uomia. Myllyojan valuma-

alueen laskuojan uoman maalaji on pääosin alajuoksulla savea ja ylempänä moreenia ja 

savea. Suoalueiden maalaji on sara- ja rahkaturvetta. Myllyojan valuma-alueella on välitön 

vesiensuojelutarve.  
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Kuva 14. Myllyoja.  

 

  
Kuva 15. Myllyojan varrella oleva laskeutusallas.  

 
 
9.2  MYLLYOJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 

 

Myllyojan valuma-alueen laskuojan perkaamista pitäisi välttää mahdollisuuksien mukaan. 

Jos laskuojaa perataan tulevaisuudessa, rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko.  

 

Myllyojan valuma-alueen laskuojan viereiselle rantapellolle ehdotetaan tehtäväksi kosteik-

ko. Kosteikon pinta-ala ei todennäköisesti täytä mitoitussuosituksia. Hieman mitoitusohjeita 
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pienemmälläkin kosteikolla pystyttäisiin todennäköisesti tehostamaan Myllyojan valuma-

alueen vesiensuojelua.  

 

Myllyojan varrelle ehdotetaan tehtäväksi pohjapatoja. Pohjapatojen parhaat sijoituspaikat 

saadaan selville mahdollisen vesiensuojelurakenteiden tarkan maastosuunnittelun yhtey-

dessä tehtävällä vaaituksella. Pohjapatojen yhteyteen pitäisi tehdä todennäköisesti laskeu-

tusaltaat, joihin padottavaa vettä voidaan varastoida hetkellisesti. Rannan lähellä kulkevan 

tien yläpuolella olevan pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 490 hehtaaria. 

 

Myllyojan varrella sähkölinjan kohdalla oleva vanha laskeutusallas ja pohjapato suositel-

laan kunnostettavaksi. Laskeutusallas pitäisi tyhjentää ja pohjapato pitäisi rakentaa uudes-

taan.  

 

Mustamäkien alueen laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapato. Samoin suoalueen ja 

lammen laskuojaan ehdotetaan tehtäväksi pohjapatoja. Pohjapatojen yhteyteen pitäisi to-

dennäköisesti tehdä laskeutusaltaat veden varastopaikoiksi. Mahdollisen pohjapadon ylä-

puolisen valuma-alueen pinta-ala on 45 hehtaaria.  

 

Anhavaisniityn alueen mahdollisen ojien perkaamisen yhteydessä alueen ojasto kannattai-

si suunnitella uudelleen siten, että kaikki ojat eivät laskisi suoraan Mustalammesta tule-

vaan laskuojaan.  Sarkaojia kannattaisi yhdistää poikkiojilla ja näiden poikkiojien laskuojiin 

suositellaan tehtäväksi putkipadot ja laskeutusaltaat. Anhavaisniityn yläreunaan ehdotetun 

pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 349 hehtaaria. 

 

Mustanlamminsuon alueella toteutetun kunnostusojituksen yhteydessä ojaston vesiensuo-

jelusta on huolehdittu hyvin. Suoalueen ojat on johdettu poikkiojilla kahteen laskeutusal-

taaseen, joista lampeen lähteviä, pieniä metsäojia ei ole perattu lainkaan.  

 

 
10  ANHAVAISLAHDEN OJIEN VALUMA-ALUEET 
 

10.1  ANHAVAISLAHDEN OJIEN VALUMA-ALUEIDEN KUVAUS 

 
Anhavaislahden länsiosassa Urajärveen laskee muutama oja. Nämä ojat ovat poikkiojilla 

yhteydessä toisiinsa. Itäisimmän ojan valuma-alue on noin 59 hehtaaria ja läntisempien 

ojien valuma- alue on noin 70 hehtaaria. Kartalle punaisella mittauspisteellä merkityt kaksi 

ojaa ovat näiden valuma-alueiden päälaskuojat. Näistä ojista itäisempi on selvästi suu-

rempi laskuoja, jossa on tulva-aikoina iso virtaama. Anhavaislahden valuma-alueen ojat on 

pääosin perattu vuosia sitten ja erityisesti yläjuoksun ojat ovat melko pieniä. Anhavaislah-

den ojien valuma-alueet ovat kokonaan metsämaata, josta osa on ojittamatonta kiven-

näismaata ja osa ojitettua kivennäismaata.  

 

Anhavaislahden alueen laskuojien eroosioriski on pääosin suuri. Alueen uomien pääasial-
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linen maalaji on hiesun ja saven sekoitusta. Itäisemmän valuma-alueen yläosissa on myös 

moreenia. Anhavaislahden ojien valuma-alueilla on kohtalainen vesiensuojelutarve. 

 

  
Kuva 16. Anhavaislahden ojien valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet sekä uomien 
eroosioriski. Valuma-alueiden pinta-alojen mittauspisteet on merkattu punaisilla ympyröillä rannan 
lähelle.   
 
 
10.2 ANHAVAISLAHDEN OJIEN VALUMA-ALUEIDEN VESIENSUOJELUEHDOTUK-

SET 

 

Anhavaislahden ojien valuma-alueiden maaperä on pääosin hiesua ja savea. Hiesu on 

eroosioaltis maalaji. Savi on hienojakoista maa-ainesta, jonka pysäyttäminen on erittäin 

vaikeaa, jos maa-aines pääsee lähtemään liikkeelle. Erityisesti maalajista johtuen näiden 

ojien perkaamista kannattaa välttää. Jos ojia kuitenkin perataan tulevaisuudessa, rantaan 
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pitää jättää pitkät perkaamattomat kaivukatkot.  

 

Anhavaislahden ojiin ehdotetaan tehtäväksi pohjapadot. Pohjapatojen yläpuolelle pitää 

todennäköisesti tehdä laskeutusaltaat padottavan veden tilapäisiksi varastoiksi.  

 

 
11  KUKASSUON OJAN VALUMA-ALUE 
 

11.1  KUKASSUON OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 

 
Kukassuon ojan valuma-alueen pinta-ala on 117 hehtaaria. Valuma-alueen rannassa on 

suoaluetta, jonka läpi kulkee vain yksi oja. Tämä valuma-alueen laskuoja on rannan lähellä 

leveä ja melko matala oja. Suoalueen yläpuolella on peltoalue ja pellon yläpuolella on met-

sää. Metsämaasta osa on ojittamatonta kivennäismaata ja osa on ojitettua suometsää. 

Metsäalueen ojat ovat pääosin keskimääräisen kokoisia metsäojia. 

 

Kukassuon alueen laskuojan eroosioriski on pääosin suuri. Valuma-alueen uomien maalaji 

on rannan lähellä saraturvetta, rannan jälkeen savea ja yläjuoksun suoalueella savea ja 

saraturvetta. Kukassuon ojan valuma-alueella on kohtalainen vesiensuojelutarve.  

 

  
Kuva 17. Kukassuon ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet sekä uomien eroosioris-
ki. Kukasuon ojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakenteiden ylä-
puoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Kukassuon ojan valuma-alueen pinta-alan mittaus-
piste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   
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Kuva 18. Kukassuon oja rannan lähellä.  

 

  
Kuva 19. Pukkisuon alueen täyttynyt laskeutusallas.  

 
 
11.2  KUKASSUON OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 

 

Kukassuon valuma-alueen laskuojan perkaamista pitäisi välttää mahdollisuuksien mukaan. 

Jos laskuojaa perataan tulevaisuudessa, rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukatko.  

 

Kukassuon ojan valuma-alueen yläosaan laskuojan alkuun ehdotetaan tehtäväksi pohjapa-
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to. Pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 82 hehtaaria. Tämä laskuoja kul-

kee rinnemaastossa, joten laskuojaan olisi suositeltavaa tehdä useampiakin pohjapatoja. 

Valuma-alueen yläjuoksun suoalueella on laskeutusallas, joka on täyttynyt. Laskeutusallas 

kannattaisi tyhjentää ja samalla laskeutusaltaasta lähtevään ojaan suositellaan tehtäväksi 

putkipato tai pohjapato.  

 
 
12  AROLAHDEN OJAN VALUMA-ALUE 
 

12.1  AROLAHDEN OJAN VALUMA-ALUEEN KUVAUS 

 
Arolahden ojan valuma-alueen pinta-ala on 106 hehtaaria. Valuma-alueen alajuoksulla on 

peltoa, jonka reunassa virtaa valuma-alueen laskuoja. Suurin osa valuma-alueesta on 

metsämaata, josta osa on ojitettu. Metsäalueen laskuoja on melko suuri oja. Muut metsä-

alueen ojat ovat pääosin keskikokoisia metsäojia. 

 

Arolahden valuma-alueen laskuojan eroosioriski on pääosin suuri ojitetulle suoalueelle 

saakka. Metsäalueen ojissa on paikoin näkyvissä eroosiota. Valuma-alueen uomien maa-

laji on alajuoksulla hietaa, keskivaiheilla savea ja hiekkaa ja suoalueelle sara- ja rahkatur-

vetta. Arolahden ojan valuma-alueella on välitön vesiensuojelutarve.  
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Kuva 20. Arolahden ojan valuma-alueet, ehdotetut vesiensuojelurakenteet sekä uomien eroosioris-
ki. Arolahden ojan valuma-alue on rajattu kartalle tummansinisellä ja vesiensuojelurakenteiden ylä-
puoliset valuma-alueet on rajattu keskisinisellä. Arolahden ojan valuma-alueen pinta-alan mittaus-
piste on merkattu punaisella ympyrällä rannan lähelle.   
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Kuva 21. Pukkisuon länsiosan laskuoja. Ojan reunassa on näkyvissä eroosiota.  

 
 
12.2  AROLAHDEN OJAN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUEHDOTUS 

 

Arolahden ojan valuma-alueen laskuojan perkaamista pitäisi välttää mahdollisuuksien mu-

kaan. Jos laskuojaa perataan tulevaisuudessa, rantaan pitää jättää perkaamaton kaivukat-

ko.  

 

Arolahden ojan rantaan pellon alareunaan ehdotetaan tehtäväksi kosteikko. Kosteikosta 

olisi ehkä mahdollista tehdä pinta-alaltaan mitoitusohjeiden mukainen. Pukkisuon ja Pas-

kosuon laskuojiin ehdotetaan tehtäväksi pohjapadot ja Papinsuon laskuojaan laskeutusal-

las. Pohjapatoja olisi suositeltavaa tehdä myös soilta pellolle johtavalle ojanosalle. Pukki-

suon pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 52 hehtaaria. Paskosuon reu-

naan suunnitellun pohjapadon yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 20 hehtaaria ja Pa-

pinsuolle suunnitellun laskeutusaltaan yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala on 19 hehtaa-

ria. 

 
 

13  EHDOTUS VESIENSUOJELURAKENTEIDEN TOTEUTUSJÄRJESTYKSEK-
SI  
 

Vesiensuojelurakenteille ehdotetaan valuma-alueittain seuraavaa toteuttamisjärjestystä: 

1. Muurojan valuma-alue 

2. Ojasahonojan valuma-alue 

3. Myllyojan valuma-alue 

4. Arolahden ojan valuma-alue 

5. Kukassuon ojan valuma-alue 
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6. Laitakorvenojan valuma-alue 

7. Kukkosuon eteläosan ojan valuma-alue 

8. Anhavaislahden ojien valuma-alueet 

9. Palolahden ojan valuma-alue 

 

Ehdotus vesiensuojelurakenteiden toteuttamisjärjestykseksi perustuu arvioon siitä, millä 

ehdotetuista vesiensuojelurakenteista pystyttäisiin parhaiten parantamaan Urajärven va-

luma-alueen vesiensuojelua.  

 
 




