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LESSINPURON VESIENSUOJELURAKENTEET, YLEISSUUNNITELMA 

 

Alueen kuvaus 
 
Lessinpuron valuma-alue on määritelty Metsäkeskuksen v. 2013 tekemässä Puruveden koko va-
luma-aluetta koskevassa vesiensuojelun yleissuunnitelmassa kohteeksi, jonne tehtävillä rakenteilla 
voidaan tehostaa Puruveden vesiensuojelua. Lessinpuro sijaitsee Kiteen kunnassa Kesälahden 
taajaman lounaispuolella Puruveden ja Pyhäjärven välisellä kannasalueella. Valuma-alue on noin 
600 hehtaarin laajuinen ja se kuuluu Puruveden lähivaluma-alueeseen 04.18. Lessinpuro laskee 
Salmenluhdan kautta Puruveteen.  
 
Valuma-alueen tiedot: 
 

Valuma-alue 582 ha 5,82 km² 

Korkeus mpy 90 m     

Puusto valuma-alueella 120 m³/ha     

valuma-alueella peltoa 47 ha     

pellon pinta-ala valuma-alueesta 8 %     

järvisyys 5 %     

ylivaluma HQ 1/20 0,949 l/s/ha 
(Seuna, mukana järvi-
syys)   

Keskiylivaluma MHQ 0,542 l/s/ha     

HQ 1/20 0,552 m³/s     

MHQ 0,315 m³/s     

Maksimi virtaama HQ 1/20 0,718 m³/s 
(Seuna, mukana valuma-
alueen muotokerroin)   

 
 

Toimenpiteet  
 
Valuma-alueelta tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi rakennetaan Lessinpu-
ron varrella olevalle peltoalueelle vesiensuojelukosteikko ja lähemmäksi Puruveden rantaa olevalle 
luhta-alueelle pintavalutuskenttä. Tässä suunnitelmassa esitetään tehtävien toimenpiteiden yleis-
kuvaus, jonka perusteella rakenteiden tarkempi tekninen suunnittelu ja rakentaminen kilpailute-
taan. Rakentaminen toteutetaan FRESHABIT LIFE IP –rahoituksella urakkatarjouskilpailussa vali-
tun toimijan toimesta ja metsäkeskuksen valvonnassa.  
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1. Kosteikko 
 
Kosteikko rakennetaan yleissuunnitelmakartan mukaisesti pitkänomaisena rakenteena Lessinpu-
ron varteen. Kosteikkorakenne käsittää varsinaisen kosteikon syvän veden ja matalan veden alu-
eineen, tarvittavat pengerrykset sekä läjitysalueet. Kosteikkoalue rajautuu valtatie nro 6:n suoja-
alueeseen (n. 30m tien keskilinjasta), ja rakenteet tehdään suoja-alueen ulkopuolelle. 
 

- Kosteikko toteutetaan kaivamalla, pengertämällä ja patoamalla. Kaivumaat läjitetään ympä-
rillä olevalle peltoalueelle pellon metsitystä varten (metsityksestä on olemassa aiempi so-
pimus, eikä metsitys kuulu tähän hankkeeseen). Läjittämisessä on huomioitava, että metsi-
tystä varten pintaan tulee mullasrakenteista, kasvullista pintamaata. Läjitysalueet myös mä-
tästetään metsänistutusta varten kosteikon rakentamisen yhteydessä. 
 

- Kosteikon rakentaminen ajoitetaan niin, että mätästetyt läjitysalueet metsitystä varten on 
tehty vuoden 2017 aikana, niin että pellon metsitys on mahdollinen keväällä 2018.  

 
- Kosteikon alkupäähän kaivetaan syvemmät laskeutusallasosiot. Laskeutusaltaiden viereen 

(pohjoispuolelle) tilan rajan suuntaisesti tehdään kantava huoltotie laskeutusaltaiden huol-
toa varten. 
 

- Kosteikon vesialueelle tehdään saaria, jotka hidastavat ja ohjailevat veden virtausta 
 

- Kosteikon vesi- ja pengerrysalue tilan pohjoisrajalla rajataan niin, että 6-tien liittymästä läh-
tien yksityistielle saakka jätetään tilan rajaa vasten traktorilla kuljettava ajoura. 
 

- Vesiensuojelurakenteiden teknisestä suunnitelmasta tulee selvitä kosteikon vedenpinnan 
korkeus (yleissuunnitelmassa käytetty tavoitekorkeus 77,0 NN), padotustapa ja patoraken-
teen tekninen kuvaus sekä maaperätutkimusten tiedot valtatie 6:n suoja-alueeseen rajoittu-
vilta pato- ja pengerrysrakenteilta. Padotustavan tulee olla mahdollisimman huoltovapaa. 
 

- Kosteikon lupa-asiat on hoidettu Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen kanssa metsäkeskuksen 
toimesta. 
 

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

 
Kosteikon arvioidut mitat: 
 

kosteikon vesipinta-ala 2,1 ha 

kosteikon pinta-ala valuma-alueesta 0,3 % 

keskisyvyys 0,5 m 

viipymä 6 h 

kokonaistilavuus 10500 m³ 
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2. Pintavalutuskenttä 
 
Kosteikon lisäksi Salmenluhdan alueelle rakennetaan noin 1,0 – 1,5 hehtaarin laajuinen pintavalu-
tuskenttä, jonka kautta Lessinpuron vedet johdetaan Puruveteen. Kenttä toteutetaan kaivamalla 
nykyisten kahden laskuojan väliin kokoojaoja, josta vedet levitetään lyhyitä johto-ojia pitkin pintava-
lutuskentälle. Vanhat lasku-uomat tukitaan ja varmistetaan, että pintavalutuskentän veto toimii ja, 
ettei yläpuolista padotusta pääse syntymään. Lisäksi kunnostetaan toisen laskuojan vanha laskeu-
tusallas. 
 
Kosteikko ja pintavalutuskenttä tulevat olemaan pinta-alaltaan 3,0 - 3,5 hehtaaria, mikä on noin 0,5 
– 0,6% yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Rakenteiden mitoitusta voidaan pitää tyydyttävänä.   
 
 
Suomen metsäkeskus 
 
Liitteet: Lähestymiskartta, yleissuunnitelmakartta 
 
 
 
 
 


