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Saaristomeri

• Saaristomerelle ovat ominaisia sokkeloisuus ja 
matalat vedet, ja merenlahdet työntyvät monin 
paikoin syvälle mantereeseen. 

• Saaria on yli 22 000. Rannikko on mantereelta 
ulapalle selvästi vyöhykkeinen saarten koon 
ollessa suurin mantereen tuntumassa. 
Ulkosaariston luodot ovat pieniä ja matalia. 

• Saaristomeren keskisyvyys on vain 23 m, ja 
rannikkovedet ovat yleensä alle 10 m syviä. 
Syvyys ylittää 20 m vasta avomeren tuntumassa 
89‐90 kilometrin etäisyydellä rannikosta.





Pintavesien ekologinen luokittelu

• Valmistui keväällä 2008

• Aikaisemmin toteutetuista vesien 
käyttökelpoisuusluokituksista poiketen ekologisen 
luokituksen pääpaino on vesien biologiassa eli 
siinä miten vesiluonto reagoi ihmistoiminnan 
aiheuttamiin muutoksiin.

• Ekologinen luokitus tehdään seuraavien 
eliöryhmien tilan perusteella: kasviplankton, 
pohjaeläimet, vesikasvit, pohjalevät ja sisävesillä
myös kalasto.



Vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä

• Rehevöityminen seurauksineen on Saaristomeren suurin 
ongelma, vaikka ravinnekuormitusta on saatu 
vähennettyäkin esimerkiksi teollisuuden ja yhdyskuntien 
jätevesien puhdistuksen vaikutuksesta. 

• Hajakuormitus, johon kuuluu maa‐ ja metsätaloudesta 
sekä haja‐ ja vapaa‐ajan asutuksesta peräisin olevat 
ravinnepäästöt, on merkittävin Saaristomeren 
kuormittaja. 

• Kuormitus lisääntyy lämpiminä ja sateisina syksyinä ja 
talvina, kun virtaamat ovat suuria eikä kasvillisuus käytä
ravinteita. 



PRO S A A R I S T O M E R I
S K Ä R G Å R D S H A V E T

• Saaristomeren tila on kaikkien varsinaissuomalaisten yhteinen asia. Saaristomeren 
alueella asuu noin 33 000 vakinaista asukasta ja alueella on noin 21 000 
kesäasuntoa. Lisäksi alueen tarjoamista elämyksistä ja palveluista nauttii 
vuosittain lukematon määrä matkailijoita. Tämän lisäksi valuma‐alueella, jolta 
vedet tulevat jokia pitkin, elää lähes 400 000 ihmistä. 

• Vesien tila on heikentynyt huolestuttavasti. 
• Liiallisesta ravinnekuormituksesta johtuvalla rehevöitymisellä on paljon vaikutuksia 

ympäristöön ja luontoon ja sitä kautta saariston viihtyvyyteen ja 
elinmahdollisuuksiin. 

• Vesien tilan kehityksen pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi tarvitaan toimenpiteitä
kaikilla yhteiskunnan osa‐alueilla niin kansallisesti kuin koko Itämeren 
mittakaavassakin. 

• Tähän tarpeeseen on syntynyt Pro Saaristomeri ‐ohjelma, jonka puitteissa 
tehdään alueellista yhteistyötä Saaristomeren tilan parantamiseksi. Yhteistyötä
tehdään kahdeksassa eri työryhmässä, joihin on liittynyt noin 60 toimijatahoa aina 
kansalaisjärjestöistä suuryrityksiin. 



Lautvesi, Natura 2000‐alue FI0200044



Alueen kuvaus
• Alue on suojeltu lintudirektiivin perusteella, linnusto on varsin monipuolinen ja 

runsas. 

• Matalat osin ruovikkoiset lahdet, rantaniityt ja karit sekä luodot tarjoavat hyvät 
pesintämahdollisuudet. 

• Alueella pesiikin toistakymmentä vesilintulajia kuten, haapana, sinisorsa, 
lapasorsa, tavi, tukkasotka, punasotka, telkkä, pilkkasiipi, silkkiuikku ja nokikana. 

• Ruovikoiden lajistoon kuuluu useita pareja ruoko‐ ja rytikerttusia. Luotojen 
lajistoon kuuluvat meriharakka, lapin‐ ja kalatiira sekä räyskä ja useita lokkilajeja. 

• Rantaniityillä tavataan punajalkaviklo, taivaanvuohi, isokuovi ja rantasipi. 

• Alue on myös erittäin merkittävä vesilintujen muutonaikainen levähdysalue. 
Parhaimmillaan alueella levähtää tuhansia vesilintuja. Tavallisimpien lajien lisäksi 
tällöin tavataan uiveloita, laulujoutsenia ja merihanhia. 

• Alueen jakaa kahteen osaan lahden puolivälissä olevien saarien kautta kulkeva 
pengertie.



Haavaisten vesialueen 
kunnostussuunnitelma

Olli Ylönen, Lounais-Suomen kalastusalue
Lokakuu 2007

• Tämä tiivistelmä on yhteenveto Haavaisten alueella vuonna 
2007 toteutetuista esiselvityksistä. 

• Ehdotamme muutamia selkeitä, ympäristöhoidollisia 
toimenpiteitä, jotka edistäisivät alueen perinteisen 
maisemakuvan säilyttämistä ja joilla alueen veden laatua ja 
käyttömahdollisuuksia voitaisiin parantaa.



Kartoitus 2007: Vedenlaatu
Olli Ylönen, Lounais‐Suomen kalastusalue: yhteenveto 

• Neljä kertaa vuoden aikana otettujen vesinäytteiden perusteella Haavaisten 
alueella vesi on mesotrofista (Ulvi ja Lakso 2004) eli ei vielä varsinaisesti 
rehevöitynyttä. 

• 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.

• Sekä veden fosfori‐ että klorofylli‐a‐pitoisuudet olivat Lautvedellä jonkin verran 
alhaisempia kuin Haavaisten alueella. Toisin sanoen meriveden vaikutuksen 
lisääntyessä alueella vedenlaadun todennäköisesti paranee.



Kartoitus: Valuma‐aluekunnostukset
Olli Ylönen, Lounais‐Suomen kalastusalue: yhteenveto 

• 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.



Kartoitus: Vesikasvien niitto
Olli Ylönen, Lounais‐Suomen kalastusalue: yhteenveto 

• 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.



Kartoitus 2007: Kalasto
Olli Ylönen, Lounais‐Suomen kalastusalue: yhteenveto 

• Verkkokoekalastuksen perusteella alueen kalaston 
rakenne on hyvä. 



Haavaisten lahtien niittosuunnitelma
Lounais‐Suomen kalastusalue, Terhi Sulonen 2007



Ulkoisen kuormituksen vähentämiskohteiden (1‐7) sijainnit. 
Turun ammattikorkeakoulu, Kestävän kehityksen ko.

Antti Kaseva ja Jari Hietaranta

©Maanmittauslaitos



TEHO‐hanke käynnissä
• TEHO‐hankkeessa kehitetään ja toteutetaan 
käytännön vesiensuojelutoimenpiteitä
yhteistyössä lounaissuomalaisten 
maatalousyrittäjien kanssa.

• Toimenpiteet voivat liittyä mm. talviaikaiseen 
kasvipeitteisyyteen ja suojavyöhykkeisiin. Kosteikot ja 
pelloilta tulevien valumavesien käsittelymenetelmät 
voivat tarjota uusia mahdollisuuksia vesiensuojeluun.



TEHO‐hankkeen toimenpiteet

• Hankkeeseen osallistuvilla tiloilla lasketaan 
ravinnetaseita lannoituksen tarkentamiseksi sekä
etsitään lannan hyödyntämisen ongelmiin ratkaisuja. 

• Peltojen vesitalouden ja maan rakenteen 
parantaminen ovat myös keskeisiä toimenpiteitä. 

• Bioenergian tuotannon mahdollisuuksia 
vesiensuojelukeinona arvioidaan. 

• Tulosten perusteella esitetään ehdotuksia uusiksi 
maatalouden ympäristönsuojelutoimenpiteiksi.



Ohjeita ruoppauksen tekemiseen

• Ruoppauksella tarkoitetaan pehmeiden massojen 
koneellista poistamista vesistöstä, kallion louhintaan 
tarvitaan yleensä ympäristölupaviraston lupa.

• Ruoppaushankkeen huolelliseen suunnitteluun on 
syytä varata aikaa. Hyvin suunniteltu hanke säästää
kustannuksia ja ympäristöä.

• Suunnitteluvaiheessa on hyvä keskustella myös 
rajanaapureiden kanssa.

• Luonnonsuojelualueilla ja Natura 2000‐verkostoon 
kuuluvilla alueilla ruoppausmahdollisuudet on sel‐
vitettävä Lounais‐Suomen ympäristökeskuksesta.



Läjitys
• Läjitys on tehtävä maalle ympäristöön sopivalla 
tavalla. 

• Läjittämiseen tarvitaan maanomistajan 
suostumus. 

• Massojen pysyvyys läjitysalueella on 
varmistettava (huom. vedenkorkeuden vaihtelu). 

• Maisemointi on tehtävä viimeistään vuoden 
kuluttua. 

• Vesialueelle läjittämiseen tarvitaan yleensä
ympäristölupaviraston lupa. 



Ruoppauksen ajankohta

• Vältettävä lintujen pesintä‐ ja kalojen kutuaikoja. 
Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9. – 30.4. välisenä
aikana. Jos linnustolle tai kalastolle ei aiheudu 
haittaa, voi ruopata vielä toukokuussa. Suojelu‐, 
Natura‐ ja muilla linnuston kannalta merkittävillä
alueilla työaika on 1.10. – 31.3. 

• Kesäkuukausina ruoppaus aiheuttaa 
virkistyskäytölle häiriötä, joten ruoppaus on siksi 
pyrittävä tekemään virkistyskäyttöajan 
ulkopuolella. 



Ruoppausilmoitus

• Ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle ja 
valvontaviranomaiselle vähintään kuukautta ennen töihin 
ryhtymistä.

• Ilmoitus tehdään aina, kun kysymyksessä on koneellisesti 
toteutettava ruoppaustyö. 

• Ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
(ympäristösihteerille), joka toimittaa ilmoituksen edelleen 
Lounais‐Suomen ympäristökeskukselle, tai suoraan 
ympäristökeskukselle.

• Toimenpiteille on suotavaa saada kirjalliset suostumukset 
vesialueen omistajalta ja rajanaapureilta. Rajanaapureille 
tulee vähintään ilmoittaa hankkeesta.



Valvonta

• Ruoppaustyön valvonta kuuluu työn teettäjälle. Työn 
teettäjä vastaa tehdystä työstä, ellei urakoitsijan 
kanssa muuta sovita.
Ruoppausurakoitsijan kanssa on hyvä kirjallisesti sopia hankkeen 

toteuttamisesta ja läjityksestä.

• Alueellinen ympäristökeskus ja kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaiset ovat vesilain 21 luvun 
1 §:n tarkoittamia valvontaviranomaisia 
(laillisuusvalvonta).


