
Parempi veden laatu Haavaisten vesialueelle
Myllyojan osalta on kosteikkosuunni-
telmat tehty, ja seuraavaksi haetaan 
yhteistyössä maanomistajan kanssa 
kosteikon rakentamiseen hankera-
haa. Tekeillä on myös Karkunojan 
kosteikko, johon pyritään nyt ensi 
vaiheessa saamaan suunnittelurahaa. 

Tienpenkereitä korjataan

Virtaamien lisäämisessä on kaksi on-
gelmakohtaa. Vohlon 350 metrin tie-
penger, johon alun perin tehtiin vain 
viisi metriä leveä silta-aukko. Tämä pe-
rustui vuoden -68 vesioikeuden pää-
tökseen. Myöhemmin penkereeseen 
on tehty pari metriä leveä siltarumpu. 
Veden virtauksen parantamiseksi py-
ritään saamaan penkereeseen uusi le-
veä silta-aukko.  Siitä tehtiin hakemus 
ELY:lle. Hakemuksessa pyrittiin myös 
saamaan penkereen molemmille puo-
lille mittauspisteitä, joilla voitaisiin 
todentaa virtausten parantamisen 
tarve. Hakemus tyrmättiin ELY:ssä. 
Toinen veden virtausta haittaava 
penger on Tuppiluodon tiellä mante-
reen ja Haavaisten saaren välissä

Haavaisten siltaa uusitaan

Haavaisten siltahankkeeseen saa-
tiin Ravakan kautta ELY:ltä rahaa 
siten, että yhdistys vastaa uuden 
sillan suunnittelusta, työn johdos-
ta ja valvonnasta ym. Siltahankkeen 
toteuttamisesta vastaisi Tuppiluo-
don yksityistien hoitokunta. Aieso-
pimus on tiekunnan kanssa tehty ja 
siltasuunnittelijan kanssa on tehty 
sopimus. Suunnittelija on aloitta-
nut työnsä ja pian päästään harkit-
semaan sillan tyyppiä. Molempien 
uusien siltojen tarve käy selvästi ilmi 
ELY-keskuksen oman asiantuntijan 
Mirja Koskisen vuonna 2001 teke-
mästä Varsinais-Suomen tiepenge-
rinventoinnista, jossa näiden kah-
den siltapenkereen ”aukaisu” on 
merkitykseltään asetettu tärkeim-
pään ja kiireellisimpään luokkaan.

Perustaminen

Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys 
ry perustettiin keväällä 2006. Ide-
ana perustamiseen oli veden laa-
dun heikkeneminen. Lähdettiin 
hoitamaan asiaa niin, että haettiin 
kartoitusrahaa. Sitä saatiin ELY:stä 
20 000 €. Sen avulla suoritettiin 
vuonna 2007 vesinäyte-, valuma-, 
kalasto- ja kasvistokartoitus. Todet-
tiin, että suunnitteluun on helpom-
min saatavissa hankerahaa kuin to-
teuttamistoimiin. On pyritty toimi-
maan kartoituksen mukaan, koska 
yhdistyksen toimijat ovat maallikoja. 
Alussa päätettiin, että työ suunnataan 
kahtaalle veden virtauksen paranta-
miseen ja valumien poistamiseen. 
Alkutyö on tehty veden virtauksen 
parantamisessa. Tässä on tukeudut-
tu myös Åbo Akademin asiantuntijan 
Johanna Mattilan lausuntoon. 

Kymmenkunta ruoppausta

Nettisivuilla www.haavaistenvesien-
suojeluyhdistys.fi näkyvät kohteet, 
joissa on tehty ruoppauksia - yh-
teensä kymmenkunta. 
Joka vuosi on tehty myös ruovikon- 
ja pohjakasvillisuuden poistoa, sekä 
koneellisesti että talkootyönä. Kun 
tehdään talkootyötä, on mukaan 
tullut myös sosiaalinen puoli. Jä-
senistö on tutustunut toisiinsa.
Kohdealue on lähes suljettu vesi-
alue, joka rajoittuu lännessä Pörkin-
rauman kapeikkoon ja pohjoisessa 
Vohlon siltaan.  Mökkejä alueella 
on noin 300 ja jäseniä yhdistyksellä 
on hieman alle 150. Nyt on tehty ne 
ruoppaukset, jotka alun perin aja-
teltiin tehdä. Leader-rahoitus saa-
tiin viideksi vuodeksi ajanjaksolle 
2008-2013. Omarahoitusta hoidettiin 
talkootunneilla, joita syntyi satoja. 
Kosteikkoja parannetaan

Vähä-Hakulan kosteikko tehtiin pi-
lottihankkeena kolme vuotta sitten. 


