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Listaus mahdollisista kohteista, joihin voisi toteuttaa vesiensuojelurakenteita: 

1. Koivulan oja (Lohja, Setolanranta 60) 

- peltovaltainen valuma-alue 

- korkeimmat kokonaistypen ja lähes korkeimmat kokonaisfosforin pitoisuudet 

uusimpien vesianalyysitulosten perusteella 

- mahdollista rakentaa pienialainen kosteikko/laskeutusallas (n. 0,15 ha) 

- kosteikosta kaivettavilla mailla voisi nostaa alavimpia pellonpintoja ja parantaa 

viljelykäyttöön jäävän pellon arvoa 

 

 

 

2. Grönskogin puro (Lohja, Jantoniementie 51) 

- metsävaltainen ja valuma-alueeltaan toiseksi suurin Hormajärveen laskevista puroista 

- puron kuormitusluvut eivät kovin korkeat 

- teknisesti mahdollisuus rakentaa Jantoniementien pohjoispuoliselle peltoalueelle 

laskeutusallas, jota olisi helppo hoitaa kohteen vieressä sijaitsevan tien takia 

 

 



 

3. Pöyryn oja (Lohja, Sarventie 11) 

- suurin Hormajärveen laskevista valuma-alueista (n. 160 ha, peltoprosentti kuitenkin 
vain n. 7) 

- puron kuormitusluvut eivät ole kovin korkeat 
- laaja yhtenäinen joutomaa-alue, johon olisi mahdollista rakentaa teknisesti laaja-

alainen ja myös maisemallisesti näyttävä kosteikko 
- kaivumaita voisi hyödyntää lähiympäristön alavien peltomaiden parantamiseen 

 

 
 

4. Pelto-Kuntun oja (Lohja, Karstuntie 494) 

- pienehkö peltovaltainen valuma-alue, jonka kuormitusluvut ovat erityisesti 
kokonaisfosforin osalta ovat havaintojen korkeimmat 

- mahdollisuus rakentaa kaivamalla pienialainen (m. 0,10 ha) laskeutusallas/kosteikko  
- vesiaihe parantaisi myös maatalousympäristön monimuotoisuutta 

- saadaanko pienialaisella kosteikolla tavoiteltua parannusta fosforin pidätykseen? 

- toisaalta kohteen rakentamiskustannukset ovat alueen pienialaisuudesta jo 

suhteellisen vähäiset 

 

 

 



5. Paloniemen oja (Lohja, Karstuntie 449) 

- pienehkö peltovaltainen valuma-alue, jonka kuormitusluvut vastaavat likimain 

Koivulanojaa 

- alueelle toteutettu jo aiemmin neljä pientä kaivuallasta 

- Lähiympäristön maankäyttö mahdollistaisi kosteikkoalueen laajentamisen, mikä 

parantaisi sekä rakenteiden vesiensuojeluarvoa ja alueen merkitystä luonnon 

monimuotoisuuden näkökulmasta 

 

 

 

Hormajärvi-yhdistyksen katselmuksessa: Risto Natunen, Hannu Teinilä ja Anna-Stiina Heiskanen 



6. Talvianoja (Lohja, Hiidenkirnuntie 28) 

- Hormajärveen laskevien ojien kolmanneksi laajin valuma-alue mutta kuormitusluvut 

verrattain vähäisiä 

- ojan virtausnopeutta hillitty alajuoksulla pohjapatosarjalla 

- osa pohjapadoista lienee jonkin verran painunut ja niiden korkeutta voisi ehkä jonkin 

verran kasvattaa kiveyksen kunnostamisen yhteydessä 

- laskuojan Hormajärven puoleiseen päähän voisi rakentaa ainakin yhden pohjapadon 

lisää, millä voitaisiin hillitä virtaamaa ja kiintoaineen päätymistä järveen 

- yläjuoksun puolella sijaitsevaan ojien risteykseen voisi kenties rakentaa pienialaisen 

laskeutusaltaan 

 

 


