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NAARANLAHDEN - PIENILAHDEN VESIENSUOJELURAKENTEET, YLEIS-

SUUNNITELMA 

 

Alueen kuvaus 
 
Naaranlahteen ja Pienlahteen laskeva osa Puruveden lähivaluma-alueesta on määritelty Metsä-
keskuksen v. 2013 tekemässä Puruveden koko valuma-aluetta koskevassa vesiensuojelun yleis-
suunnitelmassa kohteeksi, jonne tehtävillä rakenteilla voidaan tehostaa Puruveden vesiensuojelua. 
Naaranlahteen ja Pienilahteen laskevat uomat sijaitsevat Savonlinnan Hiukkajoen ja Vaaran kylien 
alueella. Naaranlahteen laskevan Hirsivalkamajoen valuma-alue on pinta-alaltaan noin 660 heh-
taaria, Hanhijoen noin 1000 ha ja Pienlahteen laskevan uoman valuma-alue noin 310 ha.  Valuma-
alueet kuuluvat Puruveden lähivaluma-alueeseen (04.18). 
 

Toimenpiteet  
 
Valuma-alueilta tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi Hirsivalkamajokeen ja 
Pienilahteen laskevaan uomaan rakennetaan yhteensä 3 – 4 hehtaarin kosteikkoalueet. Lisäksi 
Hisivalkamajokeen rakennetaan kosteikon yläpuolelle padottavia laskeutusallasrakenteita kiintoai-
neen pohjakulkeutuman estämiseksi. Hanhijoen valuma-alueella kunnostetaan vanhoja lasketusal-
taita ja rakennetaan pohjapatoja eroosion hillitsemiseksi valtaojassa. Tässä suunnitelmassa esite-
tään tehtävien toimenpiteiden yleiskuvaus, jonka perusteella rakenteiden tarkempi tekninen suun-
nittelu ja rakentaminen kilpailutetaan. Rakentaminen toteutetaan FRESHABIT LIFE IP –
rahoituksella urakkatarjouskilpailussa valitun toimijan toimesta ja metsäkeskuksen valvonnassa.  
 

1. Hirsivalkamajoen rakenteet 
 
Kosteikko rakennetaan yleissuunnitelmakartan mukaisesti pitkänomaisena rakenteena lasku-
uoman varteen. Kosteikkorakenne käsittää varsinaisen kosteikon syvän veden ja matalan veden 
alueineen, tarvittavat pengerrykset sekä läjitysalueet. Kosteikkoalue rajautuu tien nro 479:n suoja-
alueeseen ja rakenteet tehdään suoja-alueen ulkopuolelle. 
 

- Kosteikko toteutetaan kaivamalla, pengertämällä ja patoamalla. Kaivumaat läjitetään kos-
teikon ympärille rakennettaviin penkereisiin ja vierialueelle sekä kosteikolle tehtäviin saa-
rekkeisiin. 

- Kosteikon yläosaan rakennetaan syvän veden alue ja pohjapato sekä ylemmäs Hirsivalka-
majokeen laskeutusaltaat padottavilla kynnyksillä kiintoainekuormituksen pysäytämiseksi.  

- Kosteikon vedenpinta vakioidaan Hirsivalkamajokeen rakennettavalla kiinteällä patoraken-
teella, jonka korkeusasema on korkeintaan tasossa 76,70 (NN). 

- Patorakenteita varten tekniseen suunnitelmaan sisällytetään maaperätutkimukset 
- Kosteikkoalueelle laskevien kuivatusojien vedet johdetaan tarvittaessa lisäojilla kosteikon 

ohi niin, että ympäröivien alueiden kuivatus toimii.  
- Kosteikon pohjoispuolella oleva vanha laskeutusallas korjataan ja mitoitetaan valuma-

alueen (30 ha) mukaan. 
 
Kosteikkorakenteiden tavoitteellinen mitoitus: 
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kosteikon vesipinta-ala 1,9 ha 

kosteikon pinta-ala valuma-alueesta 0,3 % 

keskisyvyys 0,5 m 

viipymä 9 h 

tilavuus syvän veden altaineen 9000-10 000 m³ 

 
 

2. Pienilahden kosteikko 
 

Kosteikko rakennetaan suunnitelmakartan mukaisesti lasku-uoman molemmilla puolilla olevalle 
joutomaa-alueelle. Kosteikko rajautuu tien nro 479:n suoja-alueeseen ja rakenteet tehdään tien 
suoja-alueen ulkopuolelle. 
 

- Kosteikko toteutetaan kaivamalla, pengertämällä ja patoamalla. Kaivumaat läjitetään kos-
teikon ympärille rakennettaviin penkereisiin ja vierialueelle sekä kosteikolle tehtäviin saa-
rekkeisiin. 

- Kosteikon vedenpinta vakioidaan lasku-uomaan rakennettavalla kiinteällä patorakenteella, 
jonka korkeusaseman määrittely ja rakenteen edellyttämät maaperätutkimukset sisällyet-
tään rakenteiden tekniseen suunnitelmaan 

- Kosteikkoalueella oleva puusto säästöpuita lukuun ottamatta poistetaan hankkeeseen kuu-
luvana toimnepiteenä. 

 
Kosteikon tavoitteellinen mitoitus: 
 

kosteikon vesipinta-ala 1,3 ha 

kosteikon pinta-ala valuma-alueesta 0,4 % 

keskisyvyys 0,5 m 

viipymä 12 h 

tilavuus 6500 m³ 

 
 

3. Hanhijoen valuma-alueen rakenteet 
 
Hanhijoen valuma-alueella Karhukummusuolla kunnostetaan vanhaa valtaojaa pahimmin syöpy-
neeltä osin rakentamalla ojaan pohjapatosarja noin 140 metrin matkalle. Pohjapatojen alapuolella 
oleva kaksiosainen vanha laskeutusallas korjataan ja mitoitetaan valuma-alueen (90 ha) mukaan.    
Lisäksi kunnostetaan toinen vanha laskeutusallas suunnitelmakartan mukaisesti. 
 
Yleissuunnitelman vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen tarvittavat lupa-asiat ja maanomistaja-
sopimukset hoidetaan metsäkeskuksen toimesta. Toteutuksesta vastaava valittu toimija sopii kul-
kuluvista rakennuskohteille sekä ilmoittaa maanomistajalle töiden alkamisesta. 
 
 
Suomen metsäkeskus 
 
Liitteet: Lähestymiskartta, yleissuunnitelmakartat 


