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ETELÄ-POHJANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISET 

KIRKKOLAMMEN KUNNOSTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 

 

1. Yleistä 
 

Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten toimeksiannosta HKM Infra Oy 
on laatinut yleissuunnitelman Vähänkyrön Kirkkolammen kunnostuksesta. 
Kunnostuskohde sijaitsee Vähässäkyrössä, keskustan välittömässä lähei-

syydessä. 

2. Nykytilanne 

 
Kirkkolampi on lähdepohjainen lampi, johon keskusta-alueen hulevedet kul-

keutuvat avo-ojaa pitkin. Lammesta vesi jatkaa kulkuaan purkuojaa pitkin 
Kyrönjokeen, johon on matkaa noin 80 metriä. Lammen pohjalle on aikojen 

saatossa kertynyt kiintoainesta, joka pienentää vesitilavuutta. Lammen pin-
nalla ja ympäristössä on havaittavissa myös roskia, jotka heikentävät lam-
men maisemallista arvoa. Lammen reunamilla esiintyy kosteikolle tyypillistä 

kasvillisuutta. Lammen puhdistus ja ruoppaus nostaisi lammen maisemallis-
ta arvoa ja lisäisi sen virkistyskäyttöä. Yleissuunnitelma sisältää lampeen 

kohdistuvia parannus- ja kunnossapitoehdotuksia. 

Alueella aikaisemmin tehdyissä selvityksissä Kirkkolammessa on havaittu 

viitasammakkoja, jotka ovat Suomessa rauhoitettuja. Sammakkojen elin-
paikan tarkempi sijainti on syytä selvittää ennen lampeen kohdistuvien toi-
menpiteiden aloittamista. 
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kuva 1. Kirkkolampi 

3. Maaperä 

 
Kirkkolammen alueen yleissuunnitelmaa varten ei ole tehty maaperätutki-
muksia. Karttatarkastelun ja GTK:n maaperäkarttojen perusteella maaperä 

lammen alueella ja sen pohjoispuolella on liejusavea. Itäpuolella kohoaa 
kallio ja etelään/länteen päin mentäessä maaperä on moreenia. 

4. Kirkkolammen valuma-alueet ja kuormitukset 
 

Kosteikon valuma-alue on määritelty kirkonseudun alueelle tehdyssä hule-
vesiselvityksessä 2014 (Vähänkyrön kirkonseudun osayleiskaava-alueen hu-

levesiselvitys ja tulvariskikartoitus 2014). Selvityksen perusteella valuma-
alue kattaa 115,8 hehtaarin alueen ja keskimääräinen valuntakerroin on 
0,34. Valuma-alueen suurin osa on taajama-aluetta, joka kattaa noin 70 % 

ja loput 30 % on peltoalueita. Kirkkolampeen kertyvien vesien määrä on 
esimerkiksi 10 630 m³ (mitoitussade kerran viidessä vuodessa toistuva 3 

tuntia kestävä sade rankkuudeltaan 25 l/s/ha). 

5. Kirkkolammen kunnostus 

 
5.1 Yleistä 

 
Kirkkolampi on noin 1,6 ha kokoinen lampi, lammen sijainti on esitetty 
yleiskartassa 1009.101. Alueen maisemallista arvokkuutta voidaan lisätä 

kunnostamalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella sijaitseva lampi. 
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Kunnostustyöt ehdotetaan tehtäväksi siten, että lammen muoto säilytetään 

entisellään, pohjasta poistetaan sinne kulkeutunut sedimentti eli maa-aines. 

Keskustan suunnasta tulevaan avo-ojaan ehdotetaan rakennettavaksi poh-

jakynnyksiä ja lasketusallas. Edellä esitettyjen toimenpiteiden avulla vä-
hennetään kiintoaineiden kulkeutumista lampeen veden virtausnopeuden 

pienentyessä ja kiintoaineksen jäädessä lasketusaltaaseen. Pohjakynnysten 
ja lasketusaltaan avulla lampi pysyy pidempään puhtaana virkistyskäyttöä 
ajatellen, tämä kuitenkin edellyttää, että lasketusallas tyhjätään säännölli-

sesti sinne kerääntyneestä kiintoaineksesta. 

Lammesta lähtevään purkuojaan ehdotetaan rakennettavaksi pohjapato, 

jonka avulla pidettäisiin lammen vedenpinta halutulla tasolla. 

Lampeen kertynyt kiintoaines vähentää vesitilaa, rehevöittää lampea ja te-
kee vedestä sameampaa. Lammen ruoppaus poistaa hulevesien mukana 
tuomia kiintoaineksia ja lietettä lammen pohjasta. Lammen pohjaan ke-

rääntynyttä kiintoainesta voidaan poistaa ruoppaamalla, ruoppaus voidaan 
toteuttaa eri menetelmiä käyttäen, yleisimpiä tapoja on kauharuoppaus ja 

imuruoppaus. 

Kauharuoppaus on menetelmä, jolla kiinto-aineet saadaan poistettua vesis-

töstä mekaanisesti kauhalla. Kauharuoppauksella massat saadaan vesistös-
tä pois kuivempana, kuin pumppaustekniikoita käyttämällä. Kauharuoppa-

uksessa on huomioitava kiintoaineen mahdollinen leviäminen veteen. Tar-
vittaessa ruoppausalue on eristettävä, etteivät ruoppaustyöt sotke liiaksi 
vesistöä. Suljetulla kauharakenteella saadaan minimoitua kiitoaineiden le-

viäminen työn yhteydessä. Kauharuoppaus toteutetaan yleensä rannalta, tai 
kelluvalla kalustolla vedestä. Kauharuoppaus voidaan suorittaa myös jään 

päältä. Rannalta ruopatessa on kaivinkoneelle ja maamassoille oltava riittä-
västi tilaa, jolloin mahdollinen puusto joudutaan poistamaan työalueelta. 
Mikäli ruoppausmassoja ei voida läjittää rannalle, tai kuljettaa pois jäätä 

pitkin on kuljetuskalustolle rakennettava kantavat tiet massojen poiskuljet-
tamista varten. Maa-ainesten kuljettaminen onkin kauharuoppauksen suu-

rimpia ongelmia aiheuttava tekijä alueella, jossa lammen ympäristö tulisi 
säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. 

Imuruoppaus käsittää liejun ja kiintoaineksen poistamista vesistön pohjasta 
pumppaamalla. Tällä menetelmällä ruopattavan massan mukana pumpa-

taan myös vettä, jolloin irtoava kiintoaines menee suurimmaksi osaksi 
ruoppausmassan mukana ja veden sameneminen jää vähäiseksi. Työ teh-
dään yleensä vesistössä kelluvalla kalustolla. Imuruoppaus soveltuu parhai-

ten pehmeille maalajeille kuten savi, pehmeärakenteinen siltti ja tasarakei-
nen hiekka. Kovempien maalajien ruoppaaminen on työläämpää ja esimer-

kiksi moreeni ei sovellu imuruoppaukselle. Imuruoppauksessa pumpattaval-
le liejulle tulee rakentaa läjitysalue, joka voi olla jopa 500 metrin päässä 
ruopattavasta kohteesta ja jopa kauempana kalustosta riippuen. Ruop-

pausmassojen määrälle täytyy mitoittaa sopivankokoinen imeytysallas, jos-
ta vesi pääsee imeytymällä takaisin luonnolliseen veden kiertoon. Imeyty-
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misen jälkeen jäljelle jäävä lieju voidaan käyttää esimerkiksi kasvualustak-

si. Ruoppausmassojen mukana tuleva vesi ja niiden hallinta onkin imuruop-
pauksen suurimpia ongelmia aiheuttava tekijä. Imuruoppauksessa käytettä-
vä kalusto lasketaan veteen työn suorittamiseksi. Ruoppauskalustoa kuljet-

tavalla ajoneuvolla tulee olla esteetön pääsy vesistön rantaan ja kulkuteiden 
tulee olla rakennettu siten, että ne kestävät kaluston painon. Muuta raiva-

usta tai toimenpiteitä ympäröiville rannoille ei tarvitse tehdä. 

5.2 Kirkkolammen ruoppaus 

 
Ruoppauskohteen leveys on rannalta tehtävään kauharuoppaamiseen liian 

suuri, kauharuoppaaminen rannalta on hankala toteuttaa johtuen kaivuka-
luston ulottuvuudesta, lammen keskialueelle tulee jäämään ruoppaamatto-
mia kohtia. Ruoppaaminen rannalta ja kuljettaminen läjitysalueelle vaatii 

myös ympärillä kasvavan puuston osittaista poistamista. 

Talvella jään ollessa riittävän vahva, voidaan kauharuoppaus ja ruoppaus-
massojen kuljetus suorittaa jään päältä. Jään päältä ruoppaaminen on ny-
kyisten ilmasto olosuhteiden aikana haastavaa, koska talvet ovat leutoja ei-

kä riittävän paksua jäätä muodostu. Olosuhteiden salliessa jään päältä 
ruoppaaminen on kuitenkin kustannustehokas vaihtoehto. 

Kirkkolammen ruoppaamiseen soveltuvin vaihtoehto on todennäköisesti 
imuruoppaus, mikäli lammen ympäristö tulee säilyttää luonnontilaisena. 

Imuruoppauksena toteutettuna lammen ympäristöön kohdistuvat raivaus-
työt jäisivät hyvin vähäisiksi. Ruoppauskalustolle täytyy olla ainoastaan ko-
neen mentävä aukko ja kalustoa kantava tie lammen rantaan. Työn toteut-

tamista varten asennetaan putkisto mitä pitkin ruopattava lieju siirretään 
imeytysaltaaseen. Allas voidaan rakentaa lammen välittömään läheisyyteen, 

imuruoppauksessa tulee huolehtia imeytysaltaan oikeasta mitoituksesta ja 
lietteen mukana tulevan veden imeyttämisestä takaisin maaperään. 

5.3 Pohjapato 
 

Suunnitelmakartassa näkyvä purkuoja johtaa lammesta vedet Kyrönjokeen. 
Nykyisellään ojassa on sinne kuulumattomia esineitä, jotka heikentävät 
Kirkkolammen alueen maisemallista arvoa (kuva 2). Ojasta tulee poistaa 

sinne kuulumattomat esineet. Lammesta lähtevään purkuojaan ehdotetaan 
rakennettavaksi pohjapato, joka verhoillaan luonnonkivillä, myös oja ver-

hoillaan luonnonkivillä ainakin alkuosaltaan. Pohjapadolla saadaan lammen 
pinta pysymään halutulla tasolla. 
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Kuva 2. Nykyinen purkuoja 

5.4 Kirkkolampeen tuleva oja 
 

Lampeen johtavan ojan pohjalle ehdotetaan rakennetavaksi kynnyksiä ja 
ennen Kirkkolampea lasketusallas. Rakennettavat kynnykset hidastavat ve-
den virtaamista ennen lasketusallasta ja tehostavat lasketusaltaan toimin-

taa jolloin kiintoaineille saadaan enemmän aikaa laskeutua lasketusaltaan 
pohjalle. Lasketusaltaan kokoa ei voida kasvattaa kovin suureksi alueen 

maanomistusolosuhteiden takia. Lasketusaltaasta vesi johdetaan Kirkko-
lampeen, jonka kiintoainekuormitus vähenee ojaan tehtävien toimenpitei-
den ansiosta. Lasketusallas toimii kiintoaineen kerääjänä, allas vaatii järjes-

telmällistä puhdistusta toimiakseen. Puhdistustyö tulee teettää sellaisena 
ajankohtana, jolloin siitä on vähiten haittaa luonnon elinympäristölle. 
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Kuva 3. Lampeen johtava oja 

6. Toteutus 

 
Yleissuunnitelma koskee lammen vesistöön tehtäviä kunnostuksia. Tilaaja 
teettää lammen ympäristön kunnostamiseen liittyviä erillisiä suunnitelmia. 

Kirkkolammen kunnostus voidaan aloittaa, kun siitä on tehty tarkempi ra-
kentamissuunnitelma lampeen kohdistuvista toimenpiteistä ja niiden vaiku-

tuksista vesistöön ja alueen elinympäristöön. Ruoppauksesta syntyvälle jät-
teelle tulee selvittää mahdollinen läjityspaikka. Lammen läheisyydessä on 
peltoaukea, jonka mahdollisuuksia voisi tutkia ruoppausjätteen läjityspai-

kaksi. 

7. Kustannukset 
 
Karttatarkastelun perusteella lammen pinta-ala on noin 1,6 ha. Mikäli ruop-

paus toteutetaan kyseiselle alueelle siten, että lammen pohjasta ruopataan 
esimerkiksi 0,5 metrin syvyydelle saakka kertyneitä maa-aineksia, niin ruo-

pattava maa-ainesten määrä on noin 8000 m³ktr. Ruoppausmassojen läjit-
täminen lammen välittömään läheisyyteen sisältyy kauharuoppauksen hin-
taan, imuruoppauksella ruoppausmassa voidaan johtaa kauemmaksi (noin 

500 m) päähän. Imuruoppaus vaihtoehtoa käytettäessä tulee ruoppausliet-
teelle rakentaa/muotoilla imeytysallas. Kauharuoppauksessa riittää läjitys-

alue, molemmissa vaihtoehdoissa tulee huolehtia kuitenkin ruoppauksen 
yhteydessä tulevien vesien hallinnasta ja mahdollisista maanläjitykseen 
vaadittavista luvista. 
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Imuruoppauksen hinta-arvio on 8 €/m³ktr, jolloin kustannuksia syntyy 

ruoppauksesta ja pumppaamisesta läjitysaltaaseen noin 64 000 €. Hinta-
arviossa ei ole huomioitu imeytysaltaan rakentamista, jonka toteuttamista-
paan vaikuttaa mahdollisesti ympäristöviranomaisten asettamat vaatimuk-

set.  

Kauharuoppauksen hinta-arvio on 13 €/m³, jolloin kustannuksia tulee ruop-
pauksesta ja läjittämisestä alueen välittömään läheisyyteen noin 104 000 €. 

Läjitetyn ruoppausmassan pois kuljettaminen Kirkkolammen alueelta tar-
peen vaatiessa maksaa noin 6 €/m³ktr. Jos oletetaan ruoppausmassoille 
teoreettinen rakennetilavuus 8000 m³ktr, niin silloin ruoppauksesta synty-

neiden ruoppausmassojen pois kuljettaminen maksaa noin 48 000 €. 

Yleissuunnitelman hinta-arvioissa käytetyt yksikköhinnat ovat verottomia 
yksikköhintoja, hinnat ovat saatu kyselemällä niitä alan urakoitsijoilta. 
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