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1. Kartoituksen tausta ja toteutus 
 
Uudenkaupungin kunnan alueelle sijoittuva Haavaistenlahti on matala muodoiltaan 

rikkonainen merenlahti, joka muodostuu pääasiallisesti Ruskiavuorenaukon ja 

Pelluodonaukon alueista. Tässä raportissa käytetään, lännessä Pörkinrauman ja 

pohjoisessa Pitkäluodontien, rajaamasta vesialueesta yhteistä nimitystä Haavaistenlahti 

(kuva 1). Lokalahden kylästä on vain pari kilometriä matkaa lahdelle ja Uudenkaupungin 

keskusta sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä. Matalan lahden merkittävimpiä 

uhkakuvia ovat rehevöityminen ja siitä aiheutuva runsaan vesikasvillisuuden edistämä 

umpeenkasvu.   

 

Haavaistenlahdella on alkanut esiselvityshanke, jossa selvitetään alueen kalastoa, 

vesikasvillisuutta, valuma-alueen ominaisuuksia ja vedenlaatua. Kohdealuetta luoteessa 

rajaavaan Pitkäluodonsaareen on tehty aikaisemmin pengertie, joka ajankohdasta 

riippuen hidastaa veden virtausta alueelle tai sieltä pois. Hankkeen tarkoituksena on 

arvioida muun muassa silta-aukkojen suurentamisen tai lisäämisen merkitystä alueen 

umpeenkasvun ja rehevöitymisen estämisessä. (Ylönen 2007) 

 

Haavaistenlahden esiselvityshankkeen yhteydessä toteutetaan lahdelle valuma-

aluekartoitus. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää lahden valuma-alue ja tehdä arvio 

alueen kuormituksesta. Lisäksi annetaan ehdotuksia ensisijaisista vesiensuojelullisista 

toimenpidekohteista.    

 

Vesistökunnostukseen ryhdyttäessä on syytä selvittää vesistön nykytila ja siihen johtaneet 

asiat. Valuma-aluekartoituksessa selvitetään vesistöä kuormittavia tekijöitä ja lasketaan 

arvio merenlahteen kohdistuvasta kuormituksesta. Kartoituksen avulla saadaan käsitys eri 

kuormitustekijöiden merkityksestä lahden tilalle. Valuma-aluekartoituksen tarjoaman 

tiedon avulla pystytään kohdistamaan mahdollisia vesiensuojelullisia toimenpiteitä 

tärkeimpiin kuormituslähteisiin ja näin voidaan päästä parhaaseen panos-tuotosarvoon.  
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Kartoituksen sisältyneiden kenttäkäynnin yhteydessä kartoitettiin mahdollisia kohteita 

vesiensuojelullisille toimenpiteille. Kohteiden kartoituksessa pyrittiin huomioimaan paitsi 

kohteiden tarve, myös niiden tekniset ja taloudelliset totutusmahdollisuudet.  

 

2. Valuma-alue 
 

Haavaistenlahden valuma-alue on noin 36,3 neliökilometrin kokoinen, josta vesialueen 

osuus on noin 516 hehtaaria. Lahden valuma-alue muodostuu noin 27,7 km2 lähivaluma-

alueesta ja 8,6 neliökilometrin kokoisesta Taipaleenjärven kaukovaluma-alueesta.    

 

Valuma-alue on suurelta osin alavaa, mutta pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa metsä ja 

peltomaata. Alueella ei ole asutuskeskuksia, vaan asutus muodostuu harvahkosta haja-

asutuksesta ja paikoittain melko tiheänkin rakennetusta loma-asutuksesta. Valuma-alueen 

metsämaat ovat monin paikoin kallioisia ja kivikkoisia ja pellot ovat muodoltaan 

rikkonaisia. Peltoa lahden lähivaluma-alueen maa-alasta on noin 14,5 % ja kaukovaluma-

alueella vastaava luku on noin 6,5 %. Valuma-alueella on myös hajanaisia ojitettuja 

suoalueita. Suuria pistekuormittajia valuma-alueella ei ole. 
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Kuva 1: Haavaistenlahden lähi- ja kaukovaluma-alue. © Maanmittauslaitos. VASU/121/2007 



 5

 
Kuva 2: Haavaistenlahden lähivaluma-alue ja sen osavaluma-alueita.  
© Maanmittauslaitos. VASU/121/2007  
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3. KUORMITUS 

 

Vesistöjen rehevöitymiskehityksen kannalta tärkein tekijä on pääravinteiden eli fosforin 

(P) ja typen (N) kuormitus. Tässä kartoituksessa onkin keskitytty juuri 

ravinnekuormituksen arviointiin. Kuormituslaskelmissa hyödynnettiin sekä 

kenttäkäynneillä kerättyä että karttatutkimuksista saatua tietoa. 

 

3.1 Kokonaisravinnekuormitus 
 

Haavaistenlahden lähivaluma-alueen osuus lahden koko valuma-alueesta on noin 76 

prosenttia. Seuraavana esitettävät kuormituksen jakautumisesta kertovat 

ravinnekuormitusarviot kuvaavat juuri lähivaluma-alueelta tulevaa kuormitusta. 

Lähivaluma-alueen ulkopuolelta, niin sanotulta kaukovaluma-alueelta, tulevasta 

kuormituksesta on esitetty arvio kohdassa 3.7. Lähi ja kaukovaluma-alueen arvot on tässä 

tutkimuksessa pidetty erillään, sillä kaukovaluma-alueelta muodostuvan ravinnekuorman 

kulkeutumisesta Haavaisten lahdelle ei ollut käytettävissä tutkimustuloksia.   

 

Haavaistenlahti saa luonnollisesti ravinteita myös meriveden mukana Pörkinrauman ja 

Pitkäluodon sillan kautta. Tämä kuormitus vaihtelee tuulien aiheuttaman meriveden 

korkeusvaihteluiden ja niistä aiheutuvien virtausten mukaan. Koska meriveden liike on 

edestakaista ja merivesi aina korvaa lahdella olevaa vettä ei tästä kuormituksesta esitetä 

arvioita tässä tutkimuksessa. Lisäksi voidaan todeta, että ympäröivän meriveden 

ravinnepitoisuudet mitä luultavimmin ovat yleensä pienempiä, kuin Haavaistenlahdella. 

Tästä johtuen veden vaihtuvuus pikemminkin parantaa kohdealueen vedenlaatua, kuin 

kuormittaa sitä.      

 

Laskelmien mukaan Haavaistenlahteen kohdistuu lähivaluma-alueelta yhteensä noin 

14670 kilon typpi- ja 1200 kilon fosforikuormitus vuodessa. Kaikki esitetyt 

kuormitusarviot ovat kokonaistyppi- ja kokonaisfosforiarvoja.  
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      Taulukko 1: Haavaistenlahden lähivaluma-alueen kuormitusarvio  

Lähde
Typpi        
N (kg) 

Fosfori       
P (kg)

Metsätalous 221 14
Maatalous 6776 883
Asutus 687 106
Luonnonhuuhtouma 4199 142
Laskeuma 2787 55
Kokonaiskuormitus 14669 1200

Kuormitus

 
 

 

3.2 Laskeuma 
 
Laskeumalla tarkoitetaan sitä ilmaperäistä kuormitusta, joka tulee suoraan vesistöön 

sateen tai ilmassa olevien partikkelien mukana niin sanottuna kuivalaskeumana. 

Laskeuman osuus erityisesti Haavaistenlahden typenkuormituksesta on merkittävä. 

Fosforikuormasta noin 4,5 % ja typpikuormasta noin viidennes tulee järveen suorana 

laskeumana. Laskeuman merkittävä osuus typenkuormituksesta johtuu mm. lahden melko 

suuresta koosta suhteessa valuma-alueeseen. Laskeuman arviointi perustuu Suomen 

ympäristökeskuksen Kokemäen Peipohjan mittausaseman keräämiin vuosilaskeuma-

arvoihin.  

 

3.3 Luonnonhuuhtouma  
 
Luonnonhuuhtoumalla tarkoitetaan sellaista kuormitusta, joka vesistöön kohdistuu 

oletustilanteessa, jossa valuma-alue on täysin luonnollisessa tilassa. Luonnonhuuhtouma 

kuvaa siis sitä minimikuormaa, joka tietyn kokoiselta valuma-alueelta muodostuu. Mitä 

luonnollisemmassa tilassa lahden valuma-alue on, sitä suurempi on luonnonhuuhtouman 

osuus kokonaiskuormituksesta ja kokonaiskuormitus pienempää. Mikäli valuma-alueelle 

ei kohdistuisi lainkaan ihmistoimintaa, muodostuisi vesistön kokonaiskuormitus 

kokonaisuudessaan luonnonhuuhtoumasta ja laskeumasta. 
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Haavaistenlahdella luonnonhuuhtouman osuus kokonaisravinnekuormituksesta fosforin 

osalta on noin 12 % ja typen osalta noin 29 %. Luonnonhuuhtouman arvioinnissa 

käytettiin ympäristöhallinnon vesistökuormituksen arviointi- ja hallintajärjestelmän 

(VEPS) kohdealueelle määrittelemiä kuormituskertoimia (Suomen ympäristökeskus 

2002). Maa-alueelle ja valuma-alueella sijaisevien pienvesien pinnalle kohdistuvan 

laskeuman vaikutus on huomioitu huuhtouma-arvoissa.  

 

3.4 Asutus 
 

Asutuksen pääasiallinen vesistökuormitus syntyy jätevesistä. Kuormitusta syntyy jonkin 

verran muistakin asumiseen liittyvistä toimenpiteistä, kuten esimerkiksi uimisesta ja 

mattojen pesusta.  

 

Haavaistenlahden lähivaluma-alueella ympärivuotisia asuntoja ja mökkejä on yhteensä 

reilun noin 310 kiinteistön verran. Kiinteistöillä, joiden jätevedenkäsittelyjärjestelmät 

ovat vanhoja tai muutoin puutteellisia on edessä jätevesijärjestelmän päivittäminen ns. 

haja-asutuksen jätevesiasetuksen (valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä 

vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) edellyttämälle tasolle 

ennen vuotta 2014. Tämä tarkoittanee myös sitä, että asutuksen jätevesistä aiheutuva 

kuormitus tulee pienenemään tulevaisuudessa. Toisaalta mahdollinen loma-asutuksen 

määrän tai varustetason nousu saattaa ainakin osittain kumota tehokkaampien 

jätevedenkäsittelyjärjestelmien avulla aikaansaadun ravinnekuormituksen vähenemän.  

 

Esitettävät asutuksen kuormitusarviot kuvaavat haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvaa 

kuormitusta. Asutuksen osuus kokonaiskuormituksesta on typen osalta noin 4,5 

prosenttia ja fosforin osalta noin 9 prosenttia. On kuitenkin syytä huomioida, että suurin 

osa tästä ravinnekuormasta on liukoisessa muodossa ja siksi sellaisenaan leville 

käyttökelpoista. Juuri ravinteiden liukoisuudesta ja korkeista pitoisuuksista johtuen 

jätevedet edistävät tehokkaasti vesistöjen rehevöitymiskehitystä.  
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Asutuksen jätevesien kuormitusarviossa on käytetty VEPS:n (Suomen ympäristökeskus 

2002) kohdealueella käyttämiä kuormitusarvoja. Laskelma perustuu kartalta tehtyyn 

kiinteistölaskentaan ja tilastokeskuksen tietoihin Uudenkaupungin asuntokuntien koosta 

(Tilastokeskus 2006). Arvio on tehty 85 ympärivuotisessa käytössä olevan ja 227 

kesäkäyttöisen kiinteistön mukaan. Kiinteistöissä oletettiin asuvan keskimäärin 2,7 

henkeä.     

 

3.5 Maatalous 
 

Maatalous on Suomen ja erityisesti Etelä-Suomen suurin vesistökuormittaja. 

Haavaistenlahden lähivaluma-alueella maataloutta on melko paljon ja maatalous on 

lahden suurin yksittäinen kuormitustekijä. Karjataloutta alueella on nykyään vain vähän 

ja täten maatalouden kuormitus muodostuu lähinnä peltoviljelystä. Maatalouden osuus 

Haavaistenlahden lähivaluma-alueen maankäytöstä on noin 14,5 prosenttia. Maatalouden 

osuus lahden lähivaluma-alueen typpikuormasta on noin 46 % ja fosforikuormasta noin 

74 %. 

 

Maanviljelystä aiheutuvan kuormituksen arvioinnissa käytettiin ns. Vihta-mallia 

(viljelyalueiden valumavesien hallinta), joka on Suomen ympäristökeskuksessa Vihta-

projektin puitteissa kehitetty mallinnusohjelma (Äijö & Tattari 2000). Malli on kehitetty 

erityisesti maatalouden ravinnekuormituksen arviointiin. Mallin käytössä tarvittavia 

syöttötietoja saatiin Viljavuuspalvelu Oy:n viljavuustilastoista ja kerättiin 

kenttäkäynneillä (Viljavuuspalvelu 2007). 

 

Valuma-alueen pellot ovat pääasiassa viljanviljelyksessä tai nurmella, mutta alueella on 

myös jossain määrin erikois- ja puutarhakasvien viljelyä. Valuma-alueen peltojen 

kaltevuus ja maalajin eroosioherkkyys vaihtelee alueittain. Alueen maaperä on yleisesti 

ottaen melko korkeita fosforipitoisuuksia sisältävää maannosta, jossa karkeat 

kivennäismaat ja savimaat ovat vallitsevia (Viljavuuspalvelu 2007).  

 

 



 10

 

3.6 Metsätalous 
 
Metsätaloudesta aiheutuva kuormitus vaihtelee merkittävästi toteutettujen 

metsätaloudellisten toimien mukaan. Metsähakkuut ja ojitukset lisäävät voimakkaasti 

metsäalueilta tulevaa kuormitusta, kun taas peitteinen metsämaa on omiaan sitomaan 

ravinteita. (Luoto 2001)  

 

Haavaistenlahden lähivaluma-alueella on viime vuosina tehty hajanaisesti hakkuita. 

Metsätalouden aiheuttaman kuormituksen osuudeksi tulee typen osalta noin 1,5 % ja 

fosforin osalta noin 1,2 %. Metsätalouden kuormituksen arvioinnissa käytettiin VEPS:n 

mukaisia kuormituskertoimia (Suomen ympäristökeskus 2002).  

 

Metsähakkuiden merkitys valuma-alueen ojien vedenlaatuun ja alueellisesti myös lahden 

vedenlatuun voi olla merkittävä pian hakkuiden toteuttamisen jälkeen. Koko lahden 

vedenlaadun näkökulmasta metsätalouden vaikutukset jäävät kuitenkin melko pieniksi. 

Hakkuista aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää esimerkiksi maan muokkausta 

vähentämällä, välttämällä laajoja hakkuualueita ja käyttämällä ojakatkoja sekä 

laskeutusaltaita metsätaloudellisten toimenpiteiden yhteydessä.   
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Haavaistenlahti 
Typpikuormitus (N) 14700 kg/a 

Laskeuma
19 %

Metsätalous
1,5 %

Maatalous
45 %

Luonnonhuuh-
touma
29 %

Asutus
4,7 %

 
   Kuva 3: Typpikuormituksen jakautuminen Haavaistenlahden lähivaluma-alueella. 
 

Haavaistenlahti 
Fosforikuormitus (P) 1200 kg/a 

Asutus
8,8 %

Luonnonhuuh-
touma
12 %

Maatalous
73 %

Metsätalous
1,2 %

Laskeuma
4,6 %

 
  Kuva 4: Fosforikuormituksen jakautuminen Haavaistenlahden lähivaluma-alueella. 
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3.7 Taipaleenjärvestä aiheutuva kuormitus 
 
Kaukovaluma-alueelta Haavaistenlahteen tuleva kuormitus pidettiin erillään lähivaluma-

alueen kuormituslaskelmista koska Taipaleenjärven omalta valuma-alueelta muodostuvan 

ravinnekuormituksen kulkeutumisesta Haavaistenlahdelle ei ole käytettävissä 

tutkimustietoa. Lisäksi kaukovaluma-alueen kuormituksen laskennassa on käytetty 

lähivaluma-alueen kuormituksen arvioinnista eriävää laskentamenetelmää. 

 

Taipaleenjärveen sedimentoituu valuma-alueelta eroosion myötä liikkeelle lähtenyttä 

kiintoainesta, jolloin valumaveden sisältämä ravinnepitoisuus laskee. Toisaalta, mikäli 

Taipaleenjärvi kärsii sisäisestä kuormituksesta, voi veden ravinnepitoisuus kasvaa 

sedimentistä tapahtuvan ravinteiden vapautumisen myötä. Taipaleen järven 

sedimenttinäytteiden redox-arvot ja pintakerroksissa havaittu sulfidiraidoitus viittaavat 

siihen, että ainakin ajoittain Taipaleenjärvi saattaa kärsiä sisäisestä kuormituksesta 

(Uusiniitty-Kivimäki & Vaarala 2003).   

 

Ylempänä sijaitsevien vesistöjen kautta tulevan kuormituksen tarkka arviointi on varsin 

hankalaa, mikäli käytettävissä ei ole mitattuja vedenlaatutuloksia ja virtaamatietoja. 

Taipaleenjärven valuma-alueen maankäyttöön perustuvan arvion mukaan kaukovaluma-

alueelta aiheutuva kuormitus on noin 132 kg fosforia ja 2090 kg typpeä vuodessa. Arvio 

perustuu Taipaleenjärvestä aiempien tutkimusten yhteydessä otettuihin vesinäytteisiin ja 

arvioituun veden vaihtumisnopeuteen. 

 

Kyseisessä arviossa ei ole huomioitu järvessä tai laskuojassa mahdollisesti tapahtuvia 

veden ravinnepitoisuuksien muutoksia. Arvion perustella voidaan kuitenkin todeta 

lähivaluma-alueen kuormituksella olevan ratkaiseva merkitys Haavaisten lahden tilaan. 

Näin siitäkin huolimatta, että vedenlaatu Taipaleenjärvellä on tulosten mukaan 

huonompaa, kuin Haavaistenlahdella (Suomen ympäristökeskus 2006). 

 

 



 13

 

4. Kuormituksen vähentäminen 
 
Haavaistenlahdella suurin ravinnekuormituksen lähde ja siten tärkein toimenpiteiden 

kohde on maatalous. Maatalouden kuormitus on luonteeltaan ns. haja-kuormitusta, josta 

aiheutuu, että kuormituksen hallinta on usein hankalaa. Haavaisten lahteen laskee yli 20 

erikokoista ojaa tai puroa. Lahteen laskevat kookkaimmat ojat ovat luonnollisesti 

tärkeimmät kuormituksen kuljettajat (kuva 2) ja siten merkittävimpiä kohteita 

vesiensuojelutoimenpiteille alueen vedenlaadun kannalta.  

 

Maatalouden kuormituksen vähentämiseksi on tärkeää jättää vähintään maatalouden 

ympäristötuen mukainen metrin piennar pellon ja valtaojan väliin kaikilla peltoalueilla. 

Myöskään pienempien ojien varsia ei tulisi viljellä suoraan ojaliuskaan saakka, vaan 

myös näiden reunoille tulisi jättää riittävät pientareet. Piennarta jätettäessä tulee muistaa, 

ettei ojauoman reunaliuskoja lasketa mukaan pientareen leveyteen. Piennarten lisäksi 

tulisi eroosioherkillä alueilla ja säännöllisesti tulvaveden alle jäävillä peltoalueilla harkita 

3-5 m leveiden suojakaistojen tai yli 15 metrin suojavyöhykkeiden käyttöä. 

Suojakaistojen kasvillisuus olisi syytä niittää vuosittain ja kasvijäte tulisi poistaa alueelta. 

 

Maataloudesta aiheutuvaa kuormitusta minimoidessa on syytä huomioida myös 

maataloudenympäristötuen erityisympäristötukisopimuksien suomat mahdollisuudet. 

Esimerkiksi suojavyöhykkeiden perustamisesta ja hoidosta sekä monivaikutteisten 

kosteikkojen hoidosta on mahdollista tehdä erityisympäristötukisopimus ja vuodesta 2008 

lähtien myös kosteikkojen perustamiseen on mahdollista saada tukea ei tuotannollisten 

investointien tukijärjestelmästä (Puustinen & Jormola 2007). Tukihakemusten teossa on 

suositeltavaa Haavaistenlahden suojeluyhdistyksen tehdä yhteistyötä maanviljelijöiden 

kanssa, sillä sopimuksien teolla saavutetut hyödyt ovat yhteisiä.   
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Maatalouden ohella huomioitava fosforikuormittaja on asutuksen jätevedet. Vaikka 

jätevesien prosentuaalinen osuus lahden kokonaisravinnekuormasta on melko pieni, voi 

jätevesillä olla erityisesti paikallisesti merkittävä vaikutus vedenlaatuun. Jätevesien 

merkitystä kohdealueen kuormittajana korostaa se tekijä, että jätevesissä ravinteet ovat 

maatalouden valumavesistä poiketen hyvin suurelta määrin liukoisessa muodossa ja täten 

välittömästi levien käytettävissä. Lisäksi jätevesien bakteerit saattavat aiheuttaa veden 

hygieenisenlaadun heikkenemistä. 

 

 
Kuva 5: Ulkoisen kuormituksen vähentämiskohteiden (1-7) sijainnit. © Maanmittauslaitos. 
 

4.1 Myllyoja 
 

Haavaistenlahden itäosaan Ruskiavuorenaukkoon laskee Taipaleenjärven laskuoja eli 

Myllyoja (kohde 1). Myllyoja on kookkain Haavaistenlahteen laskevista ojista. Ojan 

valuma-alue muodostuu noin 2,8 km2 kokoisesta lähivaluma-alueen osasta ja 8,6 

neliökilometrin kaukovaluma-alueesta. Ojan lähivaluma-alueen maa-alasta noin 

neljännes on maatalouden käytössä. Pituutta Myllyojalla on reilut kaksi kilometriä. 
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Haavaistenlahden kookkaimpana ojana Myllyoja kuljettaa Haavaistenlahteen 

huomattavan ravinnekuorman. Ojan kautta lahteen kulkeutuu noin 16 % lähivaluma-

alueen fosfori- ja noin 13 % typpikuormituksesta. Tämän osuuden lisäksi oja kuljettaa 

Taipaleenjärvellä ja sen valuma-alueelta muodostuvaa ravinnekuormitusta. Mikäli tämä 

kaukovaluma-alueen kuormitus lasketaan sellaisenaan mukaan Myllyojan kuljettamiin 

ravinnekuormiin, kasvaa Myllyojan kuljettaman kuormituksen osuus noin 24 prosenttiin 

kohdealueen kokonaisravinnekuormituksesta.     

 

Myllyojan suuresta koosta johtuen on suoraan ojaan kohdistuvien 

vesiensuojelumenetelmien käyttö ongelmallista. Esimerkiksi karkean 

mitoitusohjeistuksen mukaisen laskeutusaltaan rakentaminen ojan alajuoksulla vaatisi 

minimissäänkin yli hehtaarin laajuisen laskeutusaltaan (Puustinen & Jormola 2003). 

Tästä johtuen ei koko ojaveden puhdistukseen tarkoitettujen toimien rakentaminen 

alueelle ole suositeltavaa, vaan vesiensuojelussa tulisi hyödyntää ns. 

syntypaikkaperiaatetta.      

 

Taipaleenjärvi toimii oman valuma-alueensa laskeutusaltaana, eikä tässä yhteydessä siksi 

esitetä muita yksityiskohtaisia vesiensuojelutoimenpiteitä kaukovaluma-alueelle. 

Myllyojan lähivaluma-alueella olisi ensisijaista minimoida maatalouden valuma-vesien 

aiheuttamaa ravinnekuormitusta. Tärkeintä oli huolehtia vähintään metrin pientareista 

Myllyojan ja sen sivuhaarojen varsilla, mutta mikäli pelloilla on säännöllisesti 

havaittavissa kovien sateiden aiheuttamia noroja, tulisi kyseiselle alueelle harkita noin 3 

metrin kasvipeitteisin suojakaistan jättämistä (kuva 6). Mikäli alueella viljellään 

kasvilajeja, jotka vaativat tavallista runsaampaa viljelymaan lannoitusta on syytä 

kohdentaa näiden lajien viljely mahdollisimman etäälle ojasta ja välttää 

kasvipeitteettömyyttä eroosioherkimmillä alueilla.     
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 Kuva 6 (kohde 1 & 3): Myllyojan erityisen tärkeitä piennaralueita ja mahdollisia 
  suojakaistakohteita (## ). © Maanmittauslaitos. VASU/121/2007 
 

Myllyojan suuren virtaaman tähden ei kustannus-hyötysuhteen näkökulmasta ole 

suositeltavaa rakentaa massiivista ojavedenkäsittelyjärjestelmää Myllyojaan. Ojan 

suualueella on kuitenkin mahdollista hyödyntää alueen luontaista kosteikkoa ojaveden 

puhdistuksessa (kohde 1).  

 

Ojassa on jo nykyään hieman ennen lahtea pitkulainen allas, joka kuivana aikana 

toiminee laskeutusaltaan tavoin ja jonka kasvillisuus osin sitoo ojan kuljettamia ravinteita 

(kuvat 7 & 8). Allas on kuitenkin Myllyojan virtaamaan nähden liian pieni, eikä sitä voi 

laajentaa niin paljoa, että se riittäisi käsittelemään Myllyojan kuljettamaa vesimäärää. 

Altaan puhdistustehon lisäämiseksi voisi ojavettä ohjata myös ojan alajuoksun 

kaivunmassoista muodostuneen vallin pohjoispuolella sijaitsevalle kosteikkoalueelle. 

Täten altaan ja kosteikon yhdistelmällä voitaisiin pienempien virtausten aikaan laskeuttaa 

kiintoainesta ja pidättää jossain määrin myös liukoisessa muodossa olevia ravinteita 

ranta-alueelle. Veden jakautuminen laajemmalle alueelle myös pienentäisi jo 

laskeutuneen ainekseen uudelleen huuhtoutumisen riskiä. 
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Ojaveden ohjaaminen kosteikkoalueelle tulisi toteuttaa pienikokoisilla ojilla, jotka 

haaroitetaan kosteikolle (kuva 7). Kosteikolle tulisi ohjata vain osa ojavedestä, jotta 

veden viipymä kosteikolla olisi riittävä. Pääuomassa olevan altaan ja lahden välistä 

vesikasvillisuutta ei tulisi poistaa, jotta kasvillisuuden kiintoaineksen laskeutumista 

edistävää ja liukoisia ravinteita sitovaa vaikutusta voitaisiin hyödyntää.          

 

 

 
Kuva 7 (kohde 1): Myllyojan ojasuun luontaista kosteikkoaluetta on mahdollista hyödyntää ojaveden 
puhdistamisessa.  © Maanmittauslaitos. VASU/121/2007 
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Kuva 8 (kohde 1): Ohjaamalla vettä kuvassa takaoikealle sijoittuvalle kosteikkoalueelle, voidaan  
Myllyojan kuormitusta pidättää pienien valumien aikaan.  © Maanmittauslaitos. VASU/121/2007 
 

4.2 Eteläinen valuma-alue (Hakulanjärven- ja Pietilänlahdenlaskuojat) 
 

Hakulanjärven ja Pietilänlahden laskuojien valuma-alueet rajautuvat toisiinsa ja 

Pietilänlahden soistuneilla ja järviruo’on valtaamilla alueilla valuma-alueiden rajat 

hämärtyvät. Pietilänlahdesta koilliseen lähtee melko pienikokoinen oja, joka pitkin 

ainakin ajoittain Pietilänlahden vesi purkautuu Haavaistenlahden eteläisimpiin osiin. 

Toisaalta Pietilänlahti on umpeenkasvaneen luoteisosan kautta yhteydessä melko 

kookkaaksi kaivettuun Hakulanjärven laskuojaa. Tälle haavaistenlahden eteläiselle 

valuma-alueen osalle lieneekin ominaista valuma-aluerajojen ”liikkuminen” vesitilanteen 

mukaan. Tästä syystä näitä ainakin ajoittain erillisiä valuma-alueita käsitellään tässä 

raportissa yhteisesti termillä eteläinen valuma-alue. 

 

Eteläinen valuma-alue kattaa yhteensä noin 7 neliökilometrin alueen. Valuma-alueen 

peltoprosentti on noin 18 ja järvisyys on vajaa 3 %. Valuma-alueen reunoilla on jonkin 

verran ojitettuja soita, kun taas ojavarsien keskivaiheet ovat pääasiallisesti viljelyksessä. 

Laajimmat viljelysalueet ovat alavia ja alueen kuivatuksessa joudutaankin hyödyntämään 

pumppuja. 
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Eteläiseltä valuma-alueelta kertyy 26-30 prosenttia Haavaistenlahden lähivaluma-alueen 

kokonaisravinnekuormituksesta. Eteläisen valuma-alueen merkittävimmät 

kuormitustekijät ovat maatalous ja luonnonhuuhtouma. Valuma-alueella sijaitsevat 

Hakulanjärvi ja Pietilänlahti toimivat Taipaleenjärven tavoin omien valuma-alueidensa 

laskeutusaltaina ja kosteikkoina. Tästä syystä erityisiä toimenpide-ehdotuksia ei kohdistu 

näiden lampien tai järvien yläpuolisille valuma-alueen osille. 

 

Vaikka yksityiskohtaisia toimenpide-ehdotuksia ei annetakaan tässä yhteydessä 

Hakulanjärven ja Pietilänlahden yläpuolisille valuma-alueen osille, tulee myös näillä 

alueilla huolehtia pelto-ojien riittävistä pientareista ja asutuksen jätevesien 

asianmukaisesta käsittelystä. Erityisen tärkeitä riittävät pientareet ovat Hakulanjärven 

laskuojan pääuoman varsilla. 

 

Hakulan ja Tilperin alueen melko laajalla peltoaukealla on pumppuallas, josta vesi 

pumppaamalla ohjataan eteenpäin itään (kuvat 9 & 10). Tätä jo rakennettua allasta 

voidaan hyödyntää alueen kiintoaineksen pidättäjänä, mutta sedimentaationopeudet 

lienevät merkityksellisiä vain virtaamien ollessa pieniä. Allasta laajentamalla voidaan 

laskeutumista edistää, mutta suurempiin kustannushyötyihin päästäneen leventämällä 

ojien suojakaistoja. Jotta allas kuitenkin toimisi vesiensuojelullisessa merkityksessä, tulisi 

huolehtia, että allas ajoittain tyhjennetään. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää toteuttaa 

poistoveden otto altaasta altaan pinnalta, jolloin kiintoaines jää altaan pohjalle, eikä 

kulkeudu edelleen ojaan ja Haavaistenlahteen. 

 

Haavaisten lahden kohtuullinen vedenlaadullinen tila huomioiden ei liene tarpeen ryhtyä 

aktiiviseen ojaveden puhdistukseen. Mikäli lahden tila sitä kuitenkin jatkossa vaatii, on 

pumppaamon yhteyteen mahdollista liittää kemiallinen fosforinpoistolaitteisto. Tällöin 

pumpattavaan veteen tai pumppaamoaltaaseen tulevaan veteen lisättäisiin fosforia 

saostavaa kemikaalia, jolloin fosfori saostuisi altaan pohjalle tai ojaan pumppaamon 

jälkeen.  
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Peltoaukeilta muodostuvasta kuormituksesta osa pidättyy Nautholminaukon eteläosaan 

laskevan ojan vahvaan vesikasvillisuuteen. Oja on kaivettu leveäksi, mutta on vähitellen 

umpeutumassa vesikasvillisuuden leviämisen myötä. Mikäli ojan perkaaminen ei ole 

kuivatuksen kannalta välttämätöntä, tulee oja jättää perkaamatta ja antaa 

vesikasvillisuuden luontaisen ravinteiden pidätyskyvyn toimia ojaveden puhdistajana.    

        

  
Kuva 9 (kohde 2): Hakulanojan pumppaamoallasta voi hyödyntää laskeutusaltaana.  © Maanmittauslaitos. 
VASU/121/2007 
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Kuva 10 (kohde 2): Hakulanojan pumppaamoallas toimii laskeutusallas-kosteikkona, joskin on kooltaan 
liian pieni toimiakseen tehokkaasti myös sateisina kausina. © Maanmittauslaitos. VASU/121/2007 
 
 

4.3 Karkunoja 
 

Karkunoja kerää vetensä yhteensä 3,2 km2 alueelta ja lukeutuu Haavaistenlahden 

suurimpiin tulo-uomiin. Oja kuljettaa noin 12 % lähivaluma-alueen typpi- ja 16 % 

fosforikuormituksesta. Karkunojan valuma-alue koostuu kallioisista metsistä ja 

ojavarsille sijoittuvista pelloista, joita valuma-alueen pinta-alasta noin 17,5 prosenttia. 

 

Karkunojan valuma-alue on pinnanmuodoiltaan kumpuilevaa ja tästä syystä myös 

eroosion voidaan olettaa paikoittain olevan merkittävää. Karkunojankin valuma-alueella 

tulee siis ensisijaisesti huolehtia maatalouden suoja-alueista. Kaltevilla ojaan rajoittuvilla 

peltolohkoilla tulisi metrin piennar muuttaa yli 3 m leveäksi suojakaistaksi vai 

laajemmaksi suojavyöhykkeeksi (kuva 11).     
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Kuva 11(kohde 3): Esimerkki Karkunojan mahdollisista suojakaistakohteista (▄ ▄).  © Maanmittauslaitos. 
VASU/121/2007 
 
 

4.4 Korpivainion pelto-oja 
 
Korpivainion peltoaukea sijoittuu Pitkäluodonsaareen Pelloudonaukosta pohjoiseen. 

Näiden peltojen vedet kerääntyvät yhteen ojaan. Maastokäyntien yhteyteen ajoittunut 

kuivuus ja metsäalueen tasaisuus estivät tämän pelto-ojan virtaussuunnan varmistamisen, 

mutta karttatarkasteluiden perusteella oja laskee vetensä noin kilometrin matkan jälkeen 

Aukkarinsaaren pohjoispuolelle.  

 

Oja ei ole merkittävimpiä Haavaistenlahden kuormittajia, vaan sen osuus lahden 

kokonaiskuormituksesta jää vain noin 2,5 prosenttiin. Ojitusjärjestelyjä muuttamalla on 

kuitenkin mahdollista poistaa ojan yläjuoksun kuormitus täysin lahdelta. Tämä 

tarkoittaisi noin 1,5-2 % kuormituksen vähenemää lahden kokonaiskuormituksessa. 

Kaivamalla noin ojan puolestavälistä oja laskemaan luoteessa sijaitsevaan Karilonperään 
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voidaan pienentää Haavaistenlahden valuma-alueetta noin 45 hehtaarilla ja täten 

pienentää lahteen kohdistuvaa kuormitusta (kuva 12). Tämä toimenpide vaatii 100-500 

metriä ojan kaivuuta ja mahdollisesti yhden pienehkön padon rakentamista.  
 

 
Kuva 12 (kohde 4): Korpivainion ojan virtausta muuttamalla voidaan valuma-aluetta pienentää (---) 
 ja siten ohjata kuormitus Haavaistenlahden ulkopuolelle.  © Maanmittauslaitos. VASU/121/2007 
 
 

4.5 Vuortto 
 

Vuortton pelto-ojan on pieni pelto-oja, joka laskee vetensä Ravatniemenpuhtiin 

Karransaaren eteläpuolelle. Ojan valuma-alue on reilun 4 hehtaarin laajuinen ja sen 

peltoprosentti on noin 15. Ojalla on lähinnä vain alueellisesti merkittävä vaikutus 

vedenlaatuun, mutta ojasuuta muokkaamalla on mahdollista muodostaa kuormitusta 

sitova deltakosteikko. 

 

Nykyisellään ojan viimeiset metrit on kaivettu kohti pohjoista ja oja purkaa vetensä 

Karran eteläpuolelle. Tällöin ojasta itään aukeneva kosteikko ja sitä seuraava laaja 

ruo’okko jäävät vesiensuojelullisesti hyödyntämättä. Jo pienillä ojavettä ohjaavilla 
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järjestelyillä on mahdollista muodostaa niin sanottu deltakosteikko, jossa kiintoainesta 

pidättyy virtauksen hidastuessa ja alueen kasvillisuus voi pidättää ojaveden sisältämiä 

liukoisia ravinteita biomassaansa (kuva 13). 
 

 
Kuva 13 (kohde 5): Vuortton pelto-ojan kaivettua ojasuuta muokkaamalla voidaan muodostaa ojavettä 
suodattava deltakosteikko. © Maanmittauslaitos. VASU/121/2007 
 

4.6 Iltalanoja 
 

Vuortton pelto-ojan tavoin Ravatniemenpuhtiin laskeva Iltalanoja on kooltaan melko 

pieni, eikä siten koko Haavaistenlahden vedenlaadun kannalta kovin merkittävä. Valuma-

aluetta ojalla on reilut 4 hehtaaria, josta vajaa 18 prosenttia on peltoa.  

 

Ojan alajuoksu on tieviereiseltä osuudeltaan melko syvä ja tälle osuudelle voisi matalilla 

alla 0,5 metrin pohjapadoilla muodostaa pohjapatoketjun (kuva 14 & 15). 

Pohjapatoketjun tarkoituksena on hidastaa veden virtausta uomassa ja pidättää 

laskeuttamalla kiintoainesta ja sen sisältämiä ravinteita vedestä. Liukoisten ravinteiden 

pidättämiseksi tulisi ojasuuhun muodostaa niin ikään deltakosteikko (kuva 14).  
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Kuva 14 (kohde 6): Iltalan ojan syvempään osuuteen on mahdollista sijoittaa 2-3 matalahkoa pohjapatoa 
kiintoaineen pidättämiseksi ja ojasuuhun saa deltakosteikon haaroittamalla nykyisin suoraa ojasuuta. 
 © Maanmittauslaitos. VASU/121/2007 
 

 
Kuva 15 (kohde 6): Iltalan ojan mahdollista pohjapatojen sijoitusaluetta. © Maanmittauslaitos. 
VASU/121/2007 
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4.7 Herralan-Rantalanoja 
 
Haavaistenlahden kaakkoisosiin, Salmenperään laskee pelto-oja, joka kerää vetensä 

Herralan ja Rantalan alueiden pelloilta. Ojan valuma-alue on noin 8 hehtaaria ja alueen 

peltoprosentti on noin 17. Ojalla on melko hyvä luontainen ”biopuhdistamo” eli taaja ja 

kookas ruo’okkoalue ojan ja lahden välissä. 

 

Ojauoman molemmin puolin on pieniä kosteikkolampareita ja muutoin märkyydestä 

kärsivää ranta-aluetta, jolle oja vettä voisi haaroitusten avulla ohjata (kuva 16). 

Varsinaiselle kaivamalla toteutettavalle laskeutusaltaalle ei ehkä ole tarvetta johtuen 

laajasta luontaisesta ruo’okosta ojan edustalla.  

 

 
Kuva 16 (kohde 7): Herralan-Rantalanojan kuormittavaa vaikutusta voidaan vähentää hyödyntämällä  
ojan märkyydestä kärsiviä kosteikkopainanteita ja jakamalla ojan virtausta rantakosteikkoon. 
 © Maanmittauslaitos. VASU/121/2007 
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4.8 Toimenpiteettömät kohteet 
 

Esitettyjen toimenpidesuositusten ohella on myös tärkeää, että tiettyjä toimia vältetään 

valuma-alueella. Vältettäviä toimia ovat kaikki ylimääräistä kuormitusta lahteen 

aiheuttavat toimet, kuten esimerkiksi pesuaineiden tarpeeton käyttö talouksissa tai 

lannoitteiden liiallinen annostelu pelloilla tai puutarhoissa. Edellä esitetyn kaltaisen 

yleisesti vältettävän toiminnan lisäksi tietyillä aluilla syytä erityisesti välttää merkittävästi 

ympäristöä muokkaavia toimenpiteitä.  

 

Kuvassa 17 on esitetty kohteita, joissa olisi tärkeätä säilyttää ympäristön nykyiset 

olosuhteet tai antaa ympäristön luontaisen kehityksen edetä keskeytyksettä. Nämä niin 

sanotut toimenpiteettömät kohteet ovat seuraavat: 1). Hakulajärven laskuojan alajuoksu ja 

Nautholminaukon länsilaidalle laskevien ojien ojasuut. 2). Myllyojan ojasuun edusta. 3). 

Karkunojan ojasuun ja sen edustan kasvillisuus alue. 4). Vuortton ojauoman ja Iltalanojan 

edustan vesikasvillisuusalue. 
 

 
Kuva 17: ”Toimenpiteettömien kohteiden” sijoittuminen Haavaistenlahdella. © Maanmittauslaitos 
VASU/121/2007 
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Hakulanjärven laskuojan 750 m olisi hyvä jättää perkaamatta jos se vain yläpuolisten 

peltojen ja metsin kuivatuksen kannalta on mahdollista (kuva 18). Oja uomaa vähitellen 

valtaava vesikasvillisuus veden virtausta hidastamalla, ravinteita sitomalla ja vettä 

ympäröiville kosteikoille ajan myötä ohjaamalla pienentäisi ojan kuljettamaa ravinne- ja 

kiintoaineskuormaa. 

 

Nautholmin aukkoon lännestä laskevat ojat ovat vesikasvillisuuden valtaamat ja 

varsinaisten ojauomien paikantaminen ruo’okossa on jo hankalaa. Ojien umpeutuminen 

ja veden suotautuminen ranta- ja vesikasvillisuuden läpi on suotavaa. Täten olisi tärkeää, 

ettei ojia perata ja rannan ruo’okko jätettäisiin näiden ojien lähialueita koskemattomaksi 

(kuva 18). Tämä ei kuitenkaan ole esteenä nykyisen muutamia metrejä leveän koillis-

lounassuuntaisen veneväylän ylläpidolle. 

 

Haavaistenlahden itäosiin laskevien Taipaleenjärven laskuojan (kuva 19) ja Karkunojan 

edustojen (kuva 20) vesikasvillisuus alueet tulisi säilyttää ainakin 30 m leveältä alueelta 

ojasuusta. Myös ojien turhaa perkausta tulee välttää. 

 

Vuorttonojan tienjälkeisen osuuden nykyinen uoman perkausta tulisi välttää ja suualueen 

edustan lähin ruo’okko tulisi jättää niittämättä. Niin ikään Iltalanojan edustan 

vesikasvillisuus on syytä jättää leikkaamatta ainakin 15 metrin alueelta (kuva 21). 

Ravatniemenpuhdin itäisen pään laajan ruo’okon leikkuuta tai perkausta on myös syytä 

välttää Kiparin alueen valuma-vesien purkupaikan edustalta.    
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Kuvat 18-21: ”Toimenpiteettömien kohteiden” tarkemmat aluerajaukset. © Maanmittauslaitos     
VASU/121/2007 
 

 

4.9 Veden vaihtuvuus 
 

Ulkoisen kuormituksen lisäksi on veden vaihtuvuudella Haavaistenlahden vedenlatuun 

merkittävä vaikutus. Lahdella tapahtuva, tietyillä alueilla ajoittain voimakaskin, veden 

virtaus hidastaa vesikasvillisuuden leviämistä ja sekoittaa merivettä valuma-alueelta 

kertyvään makeaan veteen. Veden vaihtuvuus lahdella vaikuttaa paitsi veden 

suolapitoisuuteen, niin myös ravinnemääriin.  
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Haavaisten alueen asukkailta saatujen tietojen ja maastohavaintojen mukaan virtauksen 

voimakkuus ja suunta, lahden muuhun vesialueeseen yhdistävillä Pörkinrauman väylällä 

ja Pitkäluodonsillalla, vaihtelee merkittävästi vuorokaudenkin sisällä. Veden vaihtuvuus 

ei sinällään ole tekijä, joka parantaa vesialueen tilaa, mutta veden korvautuminen 

vähemmän ravinteita sisältävällä vedellä voi parantaa vedenlaatua ja ehkäistä 

umpeenkasvua. Tästä syystä erityisesti Pörkinrauman kautta tapahtuvalla meriveden 

sisään virtauksella on tärkeä merkitys Haavaistenlahden veden ravinnepitoisuuksien 

laimentamisessa.  

 

Veden vaihtuvuuden parantaminen ei ole kuormitusta vähentävä vesiensuojelumenetelmä 

vaan yksi vaihtoehtoisista vesistöjen kunnostustoimenpiteistä. Haavaistenlahdella veden 

vaihtuvuutta voidaan tehostaa esimerkiksi laajentamalla tärkeimpiä vedenvirtausta 

rajoittavia väyliä. Oleellisimpia kohteita Haavaistenlahdella veden vaihtuvuuden kannalta 

ovat Pitkäluodon ja Haavaisten saaret mantereeseen liittävät tieyhteydet ja Pörkinrauman 

kallioon louhittu väylä. Erityisen kapea ja matala on Haavaisten saareen johtavan tien 

silta ja lisäksi väylä on kasvamassa umpeen. Koko Haavaistenlahden alueen veden 

vaihtuvuuden kannalta on kuitenkin tärkeintä riittävästä suurien ja avointen silta- ja 

tierumpurakenteiden rakentaminen ja ylläpito erityisesti Pitkäluodon pengertien 

yhteydessä (Koskinen 2002).          

   

5. Yhteenveto 
    

Haavaistenlahti on matala 516 hehtaarin kokoinen merenlahti, jonka valuma-alue on 36,3 

neliökilometrin kokoinen. Haavaistenlahden valuma-alue sisältää Taipaleenjärven 

valuma-alueineen. Haavaistenlahti saa ravinteita valumana lähi- ja kaukovaluma-

alueeltaan, ilmasta käsin laskeumana sekä vaihtuvan meriveden myötä. Veden 

vaihtuvuudesta johtuvaa ravinnekuormitusta ei kuitenkaan ole sisällytetty tutkimukseen 

meriveden lahtea pienempien ravinnepitoisuuksien ja siitä johtuvan Haavaistenlahden 

veden ravinnepitoisuuksia laimentavan vaikutuksen tähden.    
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Haavaistenlahden suurin kuormittaja on maatalous, josta aiheutuu noin 45 % lahden 

typpi- ja lähes 3/4 fosforikuormituksesta. Luonnonhuuhtoumasta aiheutuu noin 30 % 

typpi- ja 12 % fosforikuormituksesta. Laskeuma aiheuttaa 19 % Haavaistenlahden 

typpikuormituksesta ja asutus noin 9 % fosforikuormituksesta. Metsätalouden osuus 

kuormituksesta on vain 1,5 prosentin luokka 

 

Haavaistenlahden ulkoisen kuormituksen minimoimisessa ovat maatalouteen ja asutuksen 

jätevesiin kohdistuvat toimenpiteet ensisijaisia. Tärkeitä olisi huolehtia viljelysten ja 

ojien väliin jätettävistä riittävistä suoja-alueista. Myös asutuksen jätevesien käsittely tulisi 

saattaa valtioneuvoston asetuksen mukaiselle tasolle parin vuoden sisällä.  

 

Lahteen laskeviin ojiin toteuttavilla toimenpiteillä voidaan niin ikään pienentää ojaveden 

kuljettamaa ravinne- ja kiintoaineskuormitusta. Mahdollisia ojavesien 

käsittelymenetelmiä olisivat mm. Myllyojan ojasuun kosteikko, Hakulanojan 

pumppualtaan hyödyntäminen kosteikkona, Korpivainion ojan virtausjärjestelyt, Vuorton 

deltakosteikko, Iltalanojan pohjapatoketju ja deltakosteikko sekä Herralan-Rantalanojan 

ranta-alueen hyödyntäminen kosteikkona. Ojiin ja valuma-alueille kohdistuvien 

toimenpiteiden lisäksi on kohdealueella ojauomia sekä ojien suita, joiden perkaamista 

tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. lokakuuta 2007 

 

Turun ammattikorkeakoulu  
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Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus kaikkiin raportin kartta-aineistoihin. Kyseisen 
aineiston kopiointi ilman maanmittauslaitoksen lupaa on kielletty. Raportin kartta-
aineistoa koskee käyttöoikeuslupa 2007 VASU/121/2007.  
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