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Tavoite 

Mustaojan kunnostamisen tavoitteena on luoda asukkaille ja ohikulkijoille mahdollisuus nauttia maisemasta sekä 
virkistäytyä ulkoilemalla Mustaojan ja Kymijoen ranta-alueilla.  

Toimet 

Mustaojan kohentamisen ensimmäinen toimenpide on alueen raivaus. Raivauksen tarkoituksena on avata 
ojanvarren  umpeen vesakoituneet näkymät. Pyritään siihen, että ojan varrelta ja rumpujen ylityskohdilta aukeaa 
pitkä näkymä alempana kiemurtelevalle vesiaiheelle. Kun maaston muodot ovat näkyvissä, lopullinen ojan 
kunnostus ja ojanvarren maisemointisuunnitelma on helpointa tehdä. 

Tärkeät näkymät 

Kauniit näkymät on tehtävissä kohtiin, missä Ummeljoentien ja Keskikoskentien kevyen liikenteen väylät ylittävät 
Mustaojan (kuvat a1–a6 sekä b1–b4). 

Viehättävä näkymä saadaan syntymään myös vanhan, isoista kivilohkareista rakennetun rummun päälle 
jalankulkutien sillalle, joka ylittää Mustaojan Ojalantien mutkan jatkeella (kuva b5). Tähän voisi rakentaa penkit 
sekä puron ylä- että alajuoksun katselua varten. Rummun kivirakenteet olisi hyvä raivata esiin poistamalla 
villiintynyt kasvullisuus kivien päältä ja väleistä, samalla olisi myös syytä korvata vinksallaan retkottavat 
törmäyskaiteet kauniimmilla. 

Raivaus on syytä tehdä Mustaojan molemmilla rannoilla, myös Mustaojaan rajoittuvien kahden omakotitontin 
vinolla ojanvarsipenkalla, mikäli maanomistajan suostumus tähän saadaan (kuvat b6–b7). Asemakaavassa em. 
kaksi tonttia rajoittuvat suoraan ojaan; myöhemmän kunnostuksen yhteydessä voitaisiin harkita ojan siirtoa sen 
verran, että myös ojan tontinpuoleista rantaa pitkin voitaisiin johtaa polku.  

Puron alajuoksulla on nykyiselläänkin kauniita näkymiä, kun naapurit ovat pitäneet puronvarren näkymiä auki. 
Lahdenpoukamasta aukeava hieno näköala Kymijoen alajuoksulle päin on tosin vain vaivoin aistittavissa. 
Raivauksella ja rannan kunnostamisella alueesta on saatavissa hieno (kuvat b8–b11). 

Uintimahdollisuus vai kosteikko Kymijoen lahdenpoukamaan? 

Mikäli Kymijoen lahdenpoukaman kunnostaminen ruoppauksella olisi mahdollista, poukamasta saataisiin ehkä 
uimakelpoinen. Ummeljoen puolella jokea ei vuosikymmeniin ole ollut asiallista uimapaikkaa. Sekä veden että 
pohjasedimentin laatu on kuitenkin ensin tutkittava. Uimapaikkavaihtoehtoa harkittaessa tulisi lisäksi tutkia, 
voidaanko liikenteen järjestely saada toimivaksi. Rannan uimapaikalle olisi järjestettävä kulkutie ja pieni 
pysäköintialue siten, että läpikulku ei häiritse kohtuuttomasti naapureita. Helpoiten kulkutie pystyttäisiin 
rakentamaan jatkamalla Ummeljoenkujaa itään kohti poukaman pohjoisrinnettä; itse pysäköinti sopisi hyvin 
korkeajännitelinjojen alle. Muilta osin moottoriajoneuvoilla ajaminen alueen poluilla tulisi estää paitsi kielloin, myös 
rakenteellisin ajoestein.  

Toinen käyttömahdollisuus umpeenkasvaneelle poukamalle on sen kunnostaminen kosteikoksi. Toimiva kosteikko 
on luonnon oma suodatin, se hillitsee tulvia sekä pysäyttää ravinteita ja kiintoainetta valumavesistä. Kosteikko 
tarjoaa vesilinnuille niiden tarvitsemia poikue-elinympäristöjä. Huolellisesti toteutettuna ja hoidettuna myös 
kosteikolla on iso maisemallinen merkitys.  

Alkukunnostus 

Aluksi kerätään pois vanhat piikkilanka-aidat ja muut alueelle kertyneet rojut, kuten parin vanhan maakellarin 
jäänteet. Jos maakellarin kohdalla on hyvä lattia, sen voisi maanomistajan luvalla säästää penkin paikaksi siihen 
saakka, kun tontit rakennetaan. 

Raivausohje 

Raivattavan alueen tulisi käsittää koko Mustaojan varsi sekä sen laskukohdassa olevan Kymijoen lahdenpoukaman 
molemmat rannat.  
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Periaatteena on, että näkymä veteen eli ojan pohjalle avataan. Erityisesti raivataan kaikki ojanteen pohjalla olevat 
pajut, jotka mieluiten tulisi poistaa juurineen, mikäli tarkoitukseen on käytettävissä sopivia ja paikalle pääseviä 
koneita. Havupuita ei myöskään ole syytä jättää (eikä istuttaa) ojanvarren vinolle alueelle. 

Kasvamaan jätetään vain isoja lehtipuita, vähintään noin ranteen paksuisia. Säilytettäviä ovat koivut ja haavat, 
jotka ovat maisemallisesti näyttäviä. Samoin säilytetään marjovat lajit, kuten pihlaja ja tuomi, jotka ovat sekä 
kauniita että antavat linnuille ja nisäkkäille ravintoa. Rinteen puolivälissä ja sitä ylempänä sijaitsevien säilytettävien 
puiden kohdalle ryhmään voidaan jättää myös muutama pienempi puu tai pensas, ei kuitenkaan pajua ja leppää.  

Eroosion uhkaamissa kohdissa voidaan tarvittaessa säästää ojatörmän pensaita sekä laajan juuriston omaavaa 
pihlajaa. Villiintyneitä matalakasvuisia puutarhapensaita kuten esimerkiksi punaviinimarjaa tai ruusua voidaan 
säästää, jos niitä paikalta löytyy.  

Maisemallisessa mielessä saattaisi myös olla tarkoituksenmukaista harventaa puustoa, joka on istutettu 
korkeajännitelinjan viereen, jos maanomistaja siihen suostuu. Nyt tiheä puusto linjan molemmin puolin korostaa 
paljasta linjankohtaa, joka näyttäytyy maisemassa haavana (kuva b12). 

Jälkityöt 

Raivatut rungot, oksat ja juurakot ym. raivausjätteet on kerättävä ja vietävä pois alueelta, jotta ne eivät 
maatuessaan rehevöitä ympäristöä. Tästäkin huolimatta maaperään vapautuu runsaasti ravinteita kaadettujen 
puiden ja pensaiden juuriston lahotessa. Ravinteet rehevöittävät kasvillisuutta ja saavat ns. ongelmakasvit 
rehottamaan.  

Peruskunnostuksen jälkeen alue onkin saatettava jatkuvan niiton tai laidunnuksen piiriin. Erityisesti muutamana 
raivauksen jälkeisenä vuonna riittävä niitto on tarpeen, jottei liika rehevöityminen tukahduta olemassa olevaa 
niittylajistoa.  

Suunnitelman laatiminen  

Kun näkymät on avattu, voidaan raivatulle alueelle tehdä puronvarren kunnostussuunnitelma ja töiden 
toteutussuunnitelma. Ohessa on kuvia alueelta sekä kuvanottopaikat kartalla. Suunnat merkein >, < ja A. 
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Kuvat a1 ja a2 Ummeljoentieltä itään. Raivaus tekstissä olevan raivausohjeen mukaan. Kuvan jatkeen kohdalla 
sekä lähellä Keskikoskentietä kasvavat kaksi isohkoa pihlajaa säilytetään. 

 

   
Kuva a3 Kuva a4 
Rumpu Ummeljoentien alla. Mustaoja ja siihen liittyvä pienempi oja kuvan 1 keskikohdalla. Raivaus 
Raivaus. tekstissä olevan raivausohjeen mukaan. 
 
 

 

 
Kuva a5 / Ojanhaarasta  kohti Keskikoskentietä. Raivaus. Kaksi pihlajaa säilytetään. 
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Kuva a6 Keskikoskentieltä pohjoiseen. Isot pihlajat säilytetään; raivaus tekstissä olevan raivausohjeen mukaan. 

 

Kuvat b1 ja b2 Keskikoskentieltä etelään. Näkymä veteen avataan, raivaus tekstissä olevan raivausohjeen 
mukaan. 

  

 
Kuvat b3 ja b4. Ojanvarsi Keskikoskentieltä kaakkoon, kortteli 5015 vasemmalla. Näkymä veteen avataan, raivaus 
tekstissä olevan raivausohjeen mukaan. 
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Kuva b5. Mustaojan vanha Kuva b6. Tontin ja oja-alueen raja. Kortteli 5016 vasemmalla. 
kivirumpu Ojalantien jatkeella. Raivaus tekstissä olevan raivausohjeen mukaan. 

       
Kuva b7. Vanha kellari ojanvarressa korttelissa 5022. Kuva b8 lahdenpohjukasta kohti länttä. Ojanvarren  
Korttelin raja kulkee Mustaojassa. Raivaus.  hoidettua osaa korttelin 5016 eteläpuolella. Raivaus 

  ojan toisella puolen. 
 

       
Kuva b9 lahdenpohjukasta kohti itää.    Kuva b10 lahdenpohjukasta etelään.  
Hoidettua osaa ojanvartta korttelin 5016 eteläpuolella. 
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Kuva b11 lahdenpohjukasta etelään. Lahti on kasvanut täysin umpeen Kuva b12 Korkeajännitelinja 

Keskikoskentieltä etelään
   

Luvat 
 
Ympäristöministeriö antaa ohjeita nettisivuillaan vesistöjen ja rantojen kunnostuksesta virkistyskäyttöön ja 
maisemanhoidon takia.  

Pienimuotoisia, käsivoimin toteutettavia kunnostustoimenpiteitä voidaan tehdä pääsääntöisesti oman harkinnan 
mukaan rantanaapurien ja vesialueen omistajan luvalla. Kun halutaan niittää tiheitä vesikasvikasvustoja, rakentaa 
laitureita tai syventää rantaa ruoppaamalla kannattaa suunnitteluun ottaa mukaan kaikki ne tahot, joihin asialla on 
vaikutusta.  

Kunnostukseen tarvittavat luvat ja suostumukset tulee hankkia hyvissä ajoin. Esimerkiksi alle 500 m3:n 
ruoppauksesta tulee ilmoittaa alueelliselle ELY-keskukselle vähintään kuukautta ennen työn aloittamista ja yli 500 
m3:n ruoppaukseen tarvitaan aluehallintoviraston lupa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on hyvä tiedottaa 
vähäisistäkin töistä. Ohjeita ja neuvoja kunnostuksesta antavat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja 
alueelliset ELY-keskukset.  

 
LÄHTEITÄ Rantojen kunnostuksesta ja ruoppauksesta saa tietoja ympäristöministeriön sivustolta:  

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=599&lan=fi 
 
 Tietoja kosteikoista saa sivustolta http://kosteikko.fi.  
 Ohjeita mm. rakentamisesta, luvista, rahoitustuesta, vesiensuojelusta sekä hoidosta ja seurannasta.  
 Sivuston kohdassa http://kosteikko.fi/julkaisut-ja-linkit/rakentamisen-ohjeet/ on paljon linkkejä 

kosteikkorakentamisesta, esim. seuraavat: 
– Kosteikkojen perustaminen (video) 
– Käytännön kosteikkosuunnittelu (Tehoa maatalouden vesiensuojeluun -hanke) 
– Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus (Suomen Ympäristökeskus) 
– Monivaikutteisen kosteikon perustaminen ja hoito. 

 

Helsingissä 26.8.2013 

  
 Marja Heikkilä-Kauppinen  
 Arkkitehti SAFA 
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