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LAUTALAHDEN VESIENSUOJELURAKENTEET, YLEISSUUNNITELMA 

 

Alueen kuvaus 
 
Lautalahteen laskeva osa Puruveden lähivaluma-alueesta on määritelty Metsäkeskuksen v. 2013 
tekemässä Puruveden koko valuma-aluetta koskevassa vesiensuojelun yleissuunnitelmassa koh-
teeksi, jonne tehtävillä rakenteilla voidaan tehostaa Puruveden vesiensuojelua. Lautalahteen las-
keva uoma sijaitsee Kerimäen taajaman eteläpuolella, Savonlinnan kaupungissa. Valuma-alue on 
noin 400 hehtaaria ja kuuluu Puruveden lähivaluma-alueeseen (04.18). 
 
Valuma-alueen tiedot: 
 

Valuma-alue 404 ha 4,04 km² 

Korkeus mpy 94 m     

Puusto valuma-alueella 110 m³     

valuma-alueella peltoa 98 ha     

pellon pinta-ala valuma-alueesta 24 %     

järvisyys 0 %     

ylivaluma HQ 1/20 1,262 l/s/ha 
(Seuna, mukana järvi-
syys)   

Keskiylivaluma MHQ 0,664 l/s/ha     

HQ 1/20 0,51 m³/s     

MHQ 0,268 m³/s     

Maksimi virtaama HQ 1/20 0,561 m³/s 
(Seuna, mukana valuma-
alueen muotokerroin)   

 
 

Toimenpiteet  
 
Valuma-alueelta tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi rakennetaan Lautalah-
teen laskevan uoman varrella olevalle peltoalueelle vesiensuojelukosteikko ja lähemmäksi Puruve-
den rantaa olevalle luhta-alueelle pintavalutuskenttä. Tässä suunnitelmassa esitetään tehtävien 
toimenpiteiden yleiskuvaus, jonka perusteella rakenteiden tarkempi tekninen suunnittelu ja raken-
taminen kilpailutetaan. Rakentaminen toteutetaan FRESHABIT LIFE IP –rahoituksella urakkatar-
jouskilpailussa valitun toimijan toimesta ja metsäkeskuksen valvonnassa.  
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1. Kosteikko 
 
Kosteikko rakennetaan yleissuunnitelmakartan mukaisesti pitkänomaisena alaosastaan levenevä-
nä rakenteena lasku-uoman varteen. Kosteikkorakenne käsittää varsinaisen kosteikon syvän ve-
den ja matalan veden alueineen, tarvittavat pengerrykset sekä läjitysalueet. Kosteikkoalue rajautuu 
yhdystien nro 4794:n suoja-alueeseen ja rakenteet tehdään suoja-alueen ulkopuolelle (20 m tien 
keskiviivasta). 
 

- Kosteikko toteutetaan kaivamalla, pengertämällä ja patoamalla. Kaivumaat läjitetään ympä-
rillä olevalle peltoalueelle, jolloin pellon pintaa saadaan korotettua.  

- Kosteikon alkupäähän kaivetaan syvempi laskeutusallasosio.  
- Kosteikon vesialueelle tehdään saaria, jotka hidastavat ja ohjailevat veden virtausta 
- Tarkemmasta suunnitelmasta tulee selvitä kosteikon tavoiteltu vedenpinnan korkeus (yleis-

suunnitelmassa tavoitekorkeus 77,0 NN), padotustapa ja patorakenteen tekninen kuvaus. 
Padotustavan tulee olla mahdollisimman huoltovapaa. 

- Kosteikon suunnittelussa huomioidaan kosteikkoon rajoittuvien ympärillä olevien peltojen 
sarkaojien vesien johtaminen.  

- Kosteikon lupa-asiat on hoidettu Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa metsäkeskuksen toi-
mesta. 

- Valittu toimija vastaa kulkuluvista kohteelle sekä ilmoittaa maanomistajalle töiden alkami-
sesta. 
 

Kosteikon arvioidut mitat: 
 

kosteikon vesipinta-ala 1,3 ha 

kosteikon pinta-ala valuma-alueesta 0,3 % 

keskisyvyys 0,5 m 

viipymä 7 h 

tilavuus 6500 m³ 

 
 

2. Pintavalutuskenttä 
 
Kosteikon lisäksi Lautalahden luhta-alueelle rakennetaan noin 0,7 hehtaarin laajuinen pintavalu-
tuskenttä, jonka kautta valuma-alueen vedet johdetaan Puruveteen. Kenttä toteutetaan kaivamalla 
nykyisen laskuojan molemmille puolille jako-ojat, josta vedet levitetään johto-ojia pitkin pintavalu-
tuskentälle. Vanha lasku-uoma padotaan ja varmistetaan, että pintavalutuskentän veto toimii ja 
ettei yläpuolista padotusta pääse syntymään. Pintavalutus ei saa aiheuttaa tulvitusta ja lisävetty-
mistä myöskään pintavalutuskentän ympärillä oleville koivu- ja sekametsiköille. 
 
Kosteikko ja pintavalutuskenttä tulevat olemaan pinta-alaltaan n. 2 hehtaaria, mikä on noin 0,5 % 
yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Rakenteiden mitoitusta voidaan pitää tyydyttävänä.   

 
 
Suomen metsäkeskus 
 
Liitteet: Lähestymiskartta, yleissuunnitelmakartta 
 


