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Haavaisten vesialueen kunnostussuunnitelman tiivistelmä 
 

Tämä tiivistelmä on yhteenveto Haavaisten alueella vuonna 2007 toteutetuista esiselvityksistä. 

Tarkemmat tiedot ja esimerkiksi kartat löytyvät erillisistä raporteista, joten niitä on syytä tarkastella 

rinnan tämän tiivistelmän kanssa. Raporteissa on ehdotettu muutamia selkeitä, ympäristöhoidollisia 

toimenpiteitä, jotka edistäisivät alueen perinteisen maisemakuvan säilyttämistä ja joilla alueen 

veden laatua ja käyttömahdollisuuksia voitaisiin parantaa. 

1. Vedenlaatu 

Neljä kertaa vuoden aikana otettujen vesinäytteiden perusteella Haavaisten alueella vesi on 

mesotrofista (Ulvi ja Lakso 2004) eli ei vielä varsinaisesti rehevöitynyttä. Missään 

näytteenottopaikalla minään näytteenottokertana kokonaisfosforipitoisuus ei ylittänyt 50 

mikrogrammaa litrassa. Myös klorofylli-a arvot (2,1-14,0 μg/l) viittaavat siihen, että perustuotanto 

ei ole erityisen runsasta. 

Alueen vedenlaatu ei siis vielä ole mitenkään erityisen huono. Jos valuma-alueelta 

kulkeutuville ravinteille ja jatkuvasti lisääntyvälle vesikasvillisuudelle ei kuitenkaan tehdä mitään, 

niin tilanne voi muutaman vuoden kuluttua olla täysin toinen. Kunnostustoimenpiteisiin kannattaa 

ryhtyä mahdollisimman nopeasti, koska mitä huonompi vedenlaatu on sitä hankalampaa sen 

parantaminen luonnollisesti tulee olemaan. 

Vesi on alueella selvästi suolaista, suolapitoisuus vaihteli eri näytteenottopisteillä ja 

syvyyksissä (pinta ja pohja) 3,3 ja 5,7 promillen välillä. Pinnassa suolapitoisuus oli kuitenkin 

alhaisempi kuin pohjan lähellä kertoen makeiden valumavesien vaikutuksesta. 

Koska yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on lisätä veden vaihtuvuutta alueella niin 

saimme Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimukselta vertailutietoa alueen ulkopuolelta 

Lautvedeltä Kittamaan edustalta. Vesinäytteet oli otettu aina samalla viikolla kuin Haavaisten 

alueella. Sekä veden fosfori- että klorofylli-a-pitoisuudet olivat Lautvedellä jonkin verran 



alhaisempia kuin Haavaisten alueella. Toisin sanoen meriveden vaikutuksen lisääntyessä alueella 

vedenlaadun todennäköisesti paranee. 

 

2. Virtausaukkojen suurentaminen 

Alue on yhteydessä varsinaiseen merialueeseen kahdesta suunnasta, lännestä Pörkinrauman 

kanavan kautta ja pohjoisesta Pitkäluodon pengertien virtausaukkojen kautta. Merivesi virtaa 

olosuhteista riippuen alueella joko pohjoisesta länteen tai lännestä pohjoiseen. Vaikka alueelta ei 

olekaan käytettävissä varsinaisia virtausmittauksia ja mallinnuksia, niin aukkojen suurentaminen ja 

auki pitäminen mitä todennäköisimmin nopeuttaisivat veden virtaamista alueella. Se taas hillitsisi 

yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa vesikasvillisuuden lisääntymistä ja kiintoaineksen 

sedimentoitumista. 

 Pörkinrauman kanavaa kannattaa pitää auki järviruokoja niittämällä (ks. kohta 4). 

Pengertien virtausaukoissa ei vesikasvillisuutta ole, joten ainoa keino on suurentaa nykyisiä aukkoja 

leventämällä ja/tai ruoppaamalla. Kaiken lisäksi ainakin toinen aukko on tehty matalampaan 

kohtaan kuin mitä alun perin oli suunniteltu, joten lisäaukon tekeminen syvempään kohtaan olisi 

järkevää. Aukkojen suurentamisesta on jo pyydetty urakkatarjoukset. 

3. Valuma-aluekunnostukset 

Haavaistenlahden valuma-alue on noin 36,3 neliökilometrin kokoinen. Valuma-alue koostuu noin 

27,7 neliökilometrin lähivaluma-alueesta ja 8,6 neliökilometrin kokoisesta Taipaleenjärven 

kaukovaluma-alueesta. 

Antti Kasevan (2007) laskelmien mukaan Haavaistenlahteen kohdistuu lähivaluma-

alueelta yhteensä noin 14 670 kilon typpi- ja 1 200 kilon fosforikuormitus vuodessa. Kuormitusta 

tulee metsä- ja maataloudesta, asutuksesta, luonnonhuuhtoumasta ja ilmalaskeumasta. Näistä 

selvästi merkittävin on kuitenkin maatalous, jonka osuus lahden lähivaluma-alueen typpikuormasta 

on noin 46 prosenttia ja fosforikuormasta noin 74 prosenttia. Maatalouden lisäksi merkittävä 

fosforikuormittaja on asutuksen jätevedet, koska niissä ravinteet ovat maatalouden valumavesistä 

poiketen suurelta osin liukoisessa muodossa ja siksi välittömästi levien käytettävissä. 

Kunnostustoimenpiteitä suunniteltaessa pitää siis keskittyä ennen kaikkea 

maatalouden ravinnekuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin. Kasevan mukaan Haavaistenlahden 

lähivaluma-alueella on yhteensä 7 kohdetta (ks. raportti) joihin tehtävillä toimenpiteillä alueen 

ravinnekuormitusta saadaan vähennettyä. Kaksi tärkeintä kohdetta ovat Taipaleenjärven laskuoja 

Myllyoja sekä eteläinen valuma-alue, johon kuuluvat Hakulanjärven ja Pietilänlahden laskuojat. 



Lisäksi Korpivainion pelto-ojan vedet Pitkäluodossa voitaisiin kaivamalla 100-500 metriä ojaa 

ohjata kokonaan pois alueelta. Tällöin lahden kokonaisravinnekuormituksesta poistuisi kuitenkin 

vain noin 2 prosenttia. 

Myllyojan ja sen sivuhaarojen varsille olisi tärkeää jättää vähintään metrin, mutta 

mieluummin kolmen metrin levyiset kasvipeitteiset suojakaistat. Lisäksi runsaasti lannoitusta 

vaativia kasvilajeja tulisi viljellä mahdollisimman kaukana ojasta. Itse Myllyojan loppupäässä on jo 

pitkulainen allas, joka kuivana aikana toiminee laskeutusaltaana. Ojan vesi voitaisiin lisäksi 

haaroittaa pienillä ojilla viereiselle kosteikkoalueelle. 

Myös Eteläisellä valuma-alueella on tärkeää jättää ojien varsille riittävät pientareet tai 

kasvipeitteiset suojakaistat. Erityisen tärkeää tämä on Hakulanjärven laskuojan pääuoman varsilla. 

Hakulan ja Tilperin peltoaukealla on lisäksi pumppuallas, joka ainakin pienempien virtaamien 

aikana voisi toimia laskeutusaltaana. Se vaatii kuitenkin altaan säännöllistä tyhjentämistä. Lisäksi 

poistoveden otto pitäisi ehdottomasti tapahtua altaan pinnasta, jolloin kiintoaines jää altaan pohjalle. 

Jatkossa pumppaamon yhteyteen on myös mahdollista liittää kemiallinen fosforinpoistolaitteisto. 

Lähes yhtä tärkeää kuin toteuttaa ehdotettuja kunnostuksia on jättää tietyt alueet 

luonnontilaan. Näitä kohteita Haavaisten alueella ovat erityisesti 1) Hakulanjärven laskuojan 

alajuoksu ja Nautholminaukon länsipuolelle laskevien ojien suut, 2) Myllyojan ojasuun edusta, 3) 

Karkuojan ojasuun edusta ja 4) Vuortton ojauoman ja Iltalanojan edustan vesikasvillisuus (ks. kartta 

raportissa). 

 

4. Vesikasvien niitto 

Niittosuunnitelma on tehty ainoastaan Haavaisten saaren länsipuolen lahtiin, jotka eivät ole Natura-

aluetta. Niittoa voisi olla tarpeen harkita myös itäpuolen Natura-alueelle, mutta se vaatisi esiarvion 

tekemisen. Siksi ensin kannattaa mielestäni kohdentaa toimenpiteet vain saaren länsipuolelle ja 

katsoa mikä niiden vaikutus on veden laatuun ja virtauksiin. 

 Terhi Sulosen raportissa kuvassa 2 on merkitty neljä aluetta joita niittämällä veden 

virtausta alueella voidaan lisätä. Pörkinraumassa ja Pelluodonaukossa vesikasvien poisto olisi 

ehdottoman tarpeellista virtauksien kannalta. Niittokohteena olisi lähinnä järviruoko, mutta 

mahdollisuuksien mukaan myös uposvesikasveja kannattaisi poistaa esimerkiksi ruoppaamalla 

(selvitä luvat!). 

 Tupiluodon ja Haavaisten välisen kapean uoman ja sillan virtausaukon suurentamista 

veden virtauksen lisäämiseksi on suunniteltu. Vesikasvien poisto lisäisi jo yksinkin veden virtausta 



uomassa, mutta viimeistään jos uomaa laajennetaan vesikasveja pitäisi poistaa uoman 

Nautholminaukon puolelta. 

Kohdassa 3 onkin jo mainittu kohteet joilta vesikasveja ei missään nimessä kannata 

poistaa. Lisäksi vesikasvien poistoa aivan rantaan asti ei millään alueella suositella, vaan rantaan 

tulisi aina jättää muutaman metrin levyinen kasvillisuusvyöhyke. 

5. Kalasto 

Verkkokoekalastuksen perusteella alueen kalaston rakenne on hyvä. Särkikalojen osuus 

kalabiomassasta ei missään nimessä ole liian suuri ja petokaloiksi luokiteltavia yli 15 sentin ahvenia 

ja haukia on riittävästi. Lisäksi keskimääräinen yksikkösaalis 1,7 kg verkkoa kohti kuvastaa 

kalamäärän alueella olevan kohtalainen, mutta ei erityisen runsas. Näin ollen särkikalojen 

tehokalastukseen ei ole mitään tarvetta. 
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