
TREFFIT 
perjantaina 11.5.
K-supermarket Itäpoiju, klo 10-18
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Yhteistyössä: 

K-supermarket Itäpoiju, Turun Kaupunginteatteri, Viking Line, Rautia, 

Teboil ja Lounaisrannikon OP

K-supermarketItäpoijutarjoaa kahvitpe 11.5.klo 11–18!
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Kertaostokseen voi kuulua 
useita eri tuotteita, jotka 
maksetaan samanaikaisesti. 
Tarjous ei koske K-Plussa-
tarjouksia, pullopantteja, 
äidinmaidonkorvikkeita, 
tupakka-, alkoholi-, nikoti-
inikorvaus- eikä Postin ja 
Veikkauksen tuotteita.

Kuponki voimassa Treffi päivän yhdessä K-Plussa
-kortin kanssa K-supermarket Itäpoijussa.

ITÄPOIJU

1 
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u/
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p. YHDESTÄ VÄHINTÄÄN 25 €

KERTAOSTOKSESTA

alennus-7%

Hyödynnä yhteistyökumppanien treffi tarjoukset – lisää treffi etuja seuraavalla sivulla.
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KAASUGRILLI 

GRILLD UPSILON 210
Tasokas, mutta edullinen kaasugrilli, 

jossa 2 pääpolttimoa ja sivupoltin. 

Pääpolttimoiden yhteistehot 4,9 kW ja 

sivupolttimen 2,15 kW. Grillausala 49 x 

32 cm. Grillausritilät emaloitua terästä. 

Piezo-sytytys.

Kaupan päälle 3-osainen 

Grillausvälinesetti

Tarjous voimassa niin kauan 

kuin tavaraa riittääUusikaupunki Uusikaupunki
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99 €
/kpl -30%

AUTON PESUT
Tarjous voimassa 

13.5. asti

Yhdistyksen tarkoituksena on suojella ja parantaa Haavais-
ten saarta ympäröivän – lännessä Pörkinrauman kanavaan ja 
pohjoisessa Vohlon siltapenkereeseen rajoittuvan – vesialu-
een tilaa ja luonnonarvoja sekä säilyttää se puhtaana virkistys-
paikkana. Haavaisten ja Pitkäluodon saarten itäinen vesialue, 
Lautvesi, kuuluu Natura 2000 suojelun piiriin lintudirektiivin 
perusteella.

Muutokset viimeisten 
vuosikymmenien aikana
Aluetta pitempään tarkkailleet asukkaat ja mökkiläiset ovat 
havainneet nopeasti etenevän ympäristön tilan huononemi-
sen, veden samentumisen, kasvillisuuden lisääntymisen vuosi 
vuodelta ja pohjan liettymisen ja mataloitumisen. Tilanne on 
herättänyt niin suurta huolta, että asialle päätettiin ”tehdä jo-
tain”, ja vuonna 2006 perustettiin Haavaisten Vesiensuojelu-
yhdistys ry. 

Toimimme vesiensuojelun 
asiantuntijoiden laatimien 
suunnitelmien mukaan
Yhdistys tarttui toimeen vuonna 2007. Alueen veden tilanne, 
päästölähteet, kasvillisuus ja kalojen kutualueet kartoitettiin 
EU-rahoituksella. Asiantuntijoiden ehdottamien toimenpitei-
den toteuttaminen aloitettiin seuraavana vuonna EU-hank-
keella, jolle myönnettiin rahaa vuoden 2012 loppuun asti. 
Olemme poistaneet kasvillisuutta ja ruopanneet auki mata-
loituneita ja umpeenkasvavia väyliä, yhteistyössä ympäristö-
viranomaisten kanssa. Lisäksi olemme järjestäneet vuosittain 
talkoot, joissa näkyvän tuloksen lisäksi saamme nauttia mu-
kavasta kesätapahtumasta iloisessa joukossa. Lisäksi olemme 
olleet mukana Lokalahden suvipäivillä, jossa olemme tiedotta-
neet toiminnastamme ja vesiensuojelusta yleensä.

Yhteistyöstä on hyötyä
Yhteistyökumppaneitamme ovat ELY-keskuksen vesiensuo-
jeluosaston ja useiden ympäristönsuojelun asiantuntijoiden 
lisäksi Uudenkaupungin ympäristönsuojeluviranomaiset, 

Act4myBalticSea-projekti, Pro Saaristomeri-hanke jne. Aloi-
tamme lähitulevaisuudessa yhteistyön myös muiden vesien-
suojeluyhdistysten kanssa.

Tulevaisuuden ponnisteluja
Seuraava kohteemme on Pörkinrauman kanavan ruoppaus 
syksyllä 2012. Kesällä järjestämme jälleen hauskat ruoko-
talkoot ja aloitamme runsastuneen kasvillisuuden poiston 
Natura-alueella Ruskiavuorenaukolla, jos saamme rahoituk-
sen järjestymään ja osallistumme taas Lokalahden suvipäiville 
Act4myBalticSea-projektin kanssa.
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Toiminnastamme enemmän tietoa kotisivullamme: 
www.haavaistenvesiensuojeluyhdistys.fi  

HAAVAISTEN  VESIENSUOJELUYHDISTYS 
toimii vesialueemme pelastamiseksi

Osallistu  vesien-
suojelutapahtumiin
12.5. Seminaari 
ajankohtaisista vesien-
suojeluasioista 
Lokalahden Osuuspankissa klo 16-18 
Seminaarin vetää projektikoordinaattori, 
Katja Holttinen, puh. 0440 515 779 
katja.holttinen@uusikaupunki.fi 

22.5. Oman vesistön 
seurantakurssi
Aquariuksessa klo 17-20. Ilmoittautuminen 
viimeistään 14.5.2012 sähköpostilla 
kati.javanainen@ely-keskus.fi  
tai puhelimitse 040 769 9070



Nouda 
Onnenarpa Turun Sanomien treffi pisteeltä 
ja voita.

Hyödynnä 

Turun Sanomien ja 

K-supermarketin 

hyvät tarjoukset!

Turun Sanomissa perjantaina 11.5. Treffi en teemasivu – Hae Treffeiltä päivän lehti!

Kyllä En En osaa sanoa

Rastita mielipiteesi treffi kysymykseen. 

Oletko osallistunut oman mökkirannan 
tai lähivesien suojeluun?

Yhteistyössä: 

K-supermarket Itäpoiju, Turun Kaupunginteatteri, 

Viking Line, Teboil, Rautia ja Lounaisrannikon OP

Täytä yhteystiedot. Osallistut arvontoihin.

Nimi

Katuosoite

Postinumero ja -paikka

Puhelin

Sähköposti

Minulle saa lähettää tietoa asiakaseduista sekä tarjouksista    
  sähköpostilla      tekstiviestillä.     Talouteemme tulee Turun Sanomat

Osoitteita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin 

henkilötietolain mukaisesti.

Tuo kuponki 
täytettynä Treffeille ja 
osallistut arvontaan!

Tervetuloa 
Turun Sanomien 
Treffeille 11.5.
Yhä useampi mökkiläinen pohtii omaa 

osuuttaan lähiluonnon ja -vesien tilaan. Yhä useampi 

on myös perustanut tai perustamassa suojeluyhdistystä 

leväkukintojen vallatessa tutut mökki- ja uimarannat 

viime vuosina. Parhaimmillaan vesien saastuminen 

saadaan pysäytettyä ja laatu palamaan kohti vuosi-

kymmenien takaista lähtötilannetta.

Nyt sinä voit tavata Turun Sanomien toimittajan Jaakko 

Louhivuoren Uudessakaupungissa. Hänen kanssaan voit 

tulla keskustelemaan ja antaa oman juttuvinkkisi. Muista, 

että sinä olet oman alueesi paras asiantuntija. Näin 

autat meitä tekemään sellaista sanomalehteä, 

joka täyttää lukijoidensa toiveet ja odotukset.  

• Viking Linen 2 hengen risteilylahjakortin 

(sis. ruokailut) Turku-Tukholma-Turku

• Etukupongin K-supermarket Itäpoijuun.

 ... ja paljon muita palkintoja

Monipuolisesta palvelu- ja tuotevalikoimastamme löytyy kaikki 
oleellinen, mitä nykyaikaiseen ympäristönhuoltoon tarvitaan.

Ympäristönhuollon asiantuntija palveluksessasi

Jätehuolto
Kierrätyspalvelut

Viemärihuolto
Ongelmajätepalvelut

Lassila & Tikanoja Turku ja Uusikaupunki
puh. 010 636 6080, www.lassila-tikanoja.fi

Loistokauppa

Kaasu 

Teräspullo 

11 kg  

Aukioloajat ma–pe 9.00–17.00 la 9.00–13.00
Puh. 040-9346 000 

Osoite: Erkontie 21 A, 23450 LOKALAHTI

Kaasu 

Komposiitti-

pullo 

Grillihiili 

iso säkki 

30 l 

21 € 7 €24 €

Soita ja tilaa arviointi !

www.jouni-osterman.net

Ruoppaukset pitkäpuomilla maalta, ponttooneilla tai lautalta. 
Proomukuljetukset ruopatuille massoille.
Ojien perkuutyöt ja uimalampien rakentaminen.
Veden ylä- ja alapuoliset louhintatyöt.
Hoidamme ruoppausilmoitukset ja
avustamme ruoppauslupahakemuksissa. Myynti ja asennus

www.vihreavalo.fi Erkontie 8, Lokalahti. Puh. (02) 872 869

• Juhla- ja kokoustilat
• Pitopalvelu

Äitienpäivälounas 13.5. klo 13.  
Tervetuloa!



Vesi-
johtoliike
Hilakari & 
Kumpp. Oy

Puh. 0400 599 379
lvihilakari@lailanet.fi 

   RK L  

      Jouko Rantanen Oy         
  

Paikallista jätehuolto-osaamista jo
kolme vuosikymmentä.

NYT MYÖS 

PITKÄPUOMINEN 

KAIVINKONE

Tuula Mattsson odottelee Haa-
vaisten saaren lounaiskolkassa 
olevalla mökillään vierailijaa jutun 
tekoa varten. Mukana on myös 
Eero Haaksi, jolla on oma mökkin-
sä puolen kilometrin päässä saaren 
itäpuolella. Tuula komentaa poru-
kan sisätiloihin. Kevättuuli on sen 
verran raakaa.

Tuula on viettänyt vapaa-aiko-
jaan Haavaisissa vuodesta 1968 alkaen ja Eero jo vuodes-
ta -64. Heidän suhteensa mereen ei siksi olekaan hetken 
ihastus, vaan ikään kuin pitkään kestänyt avioliitto. He tun-
tevat kumppaninsa perinpohjin ja myös siinä tapahtuneet 
muutokset. 

Sanoja pulppuava Eero kysäisee, tehdäänkö romaani, 
vaiko jonkinlainen lehtijuttu. Tavoitteena on jälkimmäinen

Palaamme ajassa taaksepäin. Puhetta hallitsevat Haa-
vaisten vesialueen länsipuolella oleva jokimainen Pörkin-
rauma ja mantereelta Pitkäluodon saareen johtava pen-
gertie, jossa on kaksi pientä silta-aukkoa. Niitten kautta 
hoituu reilun kymmenen neliökilometrin merialueen ve-
den vaihtuvuus – tai pitäisi hoitua.

Sodan jälkimaininkeja
Asutushallitus haki vuonna 1963 vesioikeudelta lupaa 
tiepenkereen rakentamiseksi Pitkäluodon saareen. Lupa 
myönnettiin vuonna 1966. Työt aloitettiin ilmeisesti vuon-
na 1967 ja pengertien vihkiäisiä vietettiin seuraavana 
vuonna. 

Eeron mukaan kaikki tapahtui melkoisen salamyhkäi-
syyden vallitessa. 

– Virallinen ilmoitus oli Lokalahden kunnantalon sisäti-
loissa, eikä siitä kukaan tiennyt mitään, hän kertoo.

Kun hän talven jälkeen tuli mökilleen, oli hänen häm-
mästyksensä suuri.

– Mitä jumaliste tuonne on tehty, Eero ihmetteli pai-
kalle ilmestynyttä pengertä. 

Kaikki tapahtui nopeasti, joten ei ainakaan voinut moit-
tia valtiota töitten hitaudesta. Tosin liittyy rakentamiseen 
hieman toisenkinlainen tarina. 

Pengertie päättyy Pitkäluodon saaressa tiluksille, jotka 
vielä 60-luvulla omisti Torsti Grönroos. Torsti tapaili tien-
rakentajia, joista hän yhdelle huomautti: Olisi sinusta hyvä 
pappikin tullut.

Mies oli innoissaan luulemastaan kohteliaisuudesta: 
”Meinaatko, että minä olen niin hyvä mies?”

– En minä muuten tiedä, mutta heittelet yhtä pieniä 
lapiollisia, oli Torstin tyly vastaus.

Se, miksi aloitteen tekijä oli asutushallitus, johtuu Pit-
käluodon tilan emännän Eeva Blomqvistin mukaan siitä, 
että saareen asutettiin sodassa tilansa menettäneitä eva-
koita. Tie oli luvattu nimenomaan heille.

Eero Haaksi on vieläkin suivaantunut siitä, että pen-
gertien rakentamiseen ei ollut mahdollisuutta ajoissa 
puuttua. Hän on ehdottomasti sitä mieltä, että niin kut-
suttu Vohlon silta on suunnitelmien vastaisessa paikassa ja 
myös sen aukko on aiottua pienempi.

Hän ei pidä aukon mataluutta suurimpana syntinä.
– Suurin osa virtauksesta tapahtuu veden pintakerrok-

sessa. Siksi aukkoihin tarvittaisiin lisää leveyttä. Eikä edes 
virtaus ole tärkein asia, vaan vedenkorkeuden muutos. 
Nyt vesi pysyttelee suljetulla alueella suunnilleen samalla 
tasolla, mikä vuoksi rantoihin ei kohdistu luonnollista ku-
lutusta, Eero selvittää.

Moitteet tien rakentajallekin oli-
vat rakennusaikana turhia.

– Kuule, Suomessa on tuhansia 
sisäjärviä, ja tästä tulee nyt yksi, oli 
senaikaisen TVH:n päällikön kom-
mentti.

Kuohuja 
pörkinraumassa
Kun pengertiestä tuli mikä tuli, Eero 

ja Tuulan vuonna 2006 edesmennyt puoliso Atte Matts-
son suuntasivat tarmonsa Pörkinrauman suurentamiseen. 
Aukon läpi kun siihen aikaan tuskin pääsi soutuveneellä. 

Ruoppauksen ja räjäytystöiden hinnaksi oli arvioitu 
8 400 markkaa, ja jostain ne rahat piti hankkia. Atte ja 
Eero lähtivät kiertämään alueen mökkejä saadakseen ai-
kaan kokouksen, jonka tavoitteena oli kerätä hankkeelle 
rahat.

Vuonna 1971 viitisenkymmentä mökkiläistä osallis-
tui kokoukseen, ja tuloksena oli nelisentuhatta markkaa 
– mikä oli siihen aikaan todella suuri summa. Julkinen sek-
tori ei taloudellista apua tarjonnut, mutta puuhamiesten 
onneksi yksi ranta-alueen omistajista oli rakennusyhtiön 
pohatta Paavo Rauttamo, joka ei ollut kitupiikki.

– Minä maksan puolet, kertoo Eero Rauttamon lu-
vanneen. Ja siinähän ne rahat ruoppaukseen suunnilleen 
olivat.

Pato ja kalasatama
Kunnostushanke eteni, muttei vaivattomasti. Jonkun ranna-
nomistajan tontista ei saanut lohkaista senttiäkään tai alu-
eelle sai ajaa vain kerran ja kerran pois. Kun levennystyö oli 
valmis, sai yksi ranta-alueen omistajista päähänsä rakentaa 
uomaan kivistä padon. Taas tarvittiin kaivinkonetta.

Eeron mukaan yhden maanomistajan idea taas oli 
”kalasataman” perustaminen. Juoni oli siinä, että tämä vi-
ritti Pörkinrauman molemmille rannoille verkot aidaksi ja 
sulki aidanteen Haavaisten puoleisen pään rysällä. Tulihan 
sieltä kalaa.

Eero otti pyydyksestä kuvia ja kiikutti ne Turkuun asi-
aan kuuluvalle virkamiehelle. Ryöstökalastus loppui siihen.

Pörkinrauman suurentamiseen kuului vielä pari jat-
kovaihettakin, ja Haavaisten Vesiensuojeluyhdistyksen ta-
voitteenahan on ruopata kanava taas kerran vielä tämän 
vuoden aikana.

Vuosia kestänyt projekti Pörkinrauman kimpussa oli 
Eerolle tarpeeksi. Hänen mielestään nyt saavat muut jat-
kaa. Hän ei edes kuulu koko vesiensuojeluyhdistykseen. 
Tuula taas kuuluu.

– Ihan Aten vuoksi, hän sanoo.
Atte Mattssonia voisikin nimittää koko suojeluyhdis-

tyksen isäksi. Hän muun muassa suunnitteli ja haki luvat 
Haavaisten saaren ja mantereen välisen sillan länsipuoli-
sen alueen ruoppaukseen. Eivätkä hänen ideansa vesialu-
een parantamiseksi siihen jääneet.

Surullista vain, että samana vuonna eli 2006, kun 
Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys saatiin perustettua, 
pitkäaikainen sairaus sai Tuonelan lautturin viemään 
Aten aivan toisenlaiselle rannalle. 

Voi kuulostaa liioittelulta, mutta näitten pioneerien 
ansiokas työ ja Itämeren elossa pitäminen velvoittavat 
meitä tarmokkaasti jatkamaan työtämme Haavaisten 
Vesiensuojeluyhdistyksessä. 
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EI VETTÄ RANTAA 
RAKKAAMPAA

 

apunasi Lokalahdella 
 

36 €/tunti, sis alv. 
Muista kotitalousvähennys! 

Tmi E. Kesäläinen 
Puh: 0400-747640 
 

Y-tunnus:  1343341-1 

 

      ahlsell  
 

    LVI-ASIANTUNTIJALIIKE 
 

VAKKA-SUOMEN 
 VESIJOHTOLIIKE 
 

   Ketunkalliontie 3 Uki 
   puh. 020 584 4813 
   vsvjl@uusikaupunki.fi 

 

Tuula Mattssonilla ja Eero Haaksilla 
on lähes 50 vuoden kokemus siitä, 
mitä Haavaisten ja muitten lähialueen 
saaren rantavesille on tapahtunut. 

Lähde: Itämeri-kalvosarja, 
tieteellinen toimitus 
Eeva Furman, Heikki Salemaa 
ja Pentti Välipakka; 
Grafi ikka Petri Kuokka

KASVUA
RAJOITTAVIEN
RAVINTEIDEN
PÄÄSY VETEEN

LISÄÄNTYY

TÄMÄN RAVINTEEN
PITOISUUS VEDESSÄ

KASVAA

JÄRVIRUOKO
RUNSASTUU

LEVÄPLANKTONIN
TUOTANTO KASVAA

ELÄINPLANKTON
RUNSASTUU

KALAT
RUNSASTUVATELOPERÄISEN AINEKSEN LASKEU-

TUMINEN POHJAAN RUNSASTUU

ELOPERÄISEN AINEKSEN MÄÄRÄ
POHJASEDIMENTISSÄ RUNSASTUU

HAPPI LOPPUU JA TILALLE
MUODOSTUU RIKKIVETYÄ

HAPENKULUTUS KASVAA

POHJAELÄIMET KATOAVAT

KALAT
VÄHENEVÄT

HALOKLIINI

REHEVÖITYMINEN JA SEN SEURAUKSET

POHJIEN
RAKENNE
MUUTTUU

VALAISTUSOLOT
HEIKENTYVÄT

RIHMALEVÄT
RUNSASTUVAT

RAKKO-
LEVÄ

VÄHENEE

MUIDEN KUIN KASVUA
RAJOITTAVIEN RAVINTEIDEN
PITOISUUS VEDESSÄ LASKEE

POHJA-
ELÄIMET

RUNSASTUVAT



Teboil Uusikaupunki
Ylinenkatu 6, puh. (02) 842 6000
www.teboil.fi, www.autoasi.fi

Palvelemme: 
Huoltamo ja kahvio 
ark. 6–20, la 8–18, su 9–18

Täyden palvelun
Autoasi -autokorjaamo
Polttonesteet
Voiteluaineet
Nestekaasut
Renkaat
Varaosat, tarvikkeet, 
akut
Kahvio
Myymälä
Pikapesu
Veikkaus

TEBOIL  UUSIKAUPUNKI

Tervetuloa 
palvelevalle 
huoltoasemalle

Restatop Oy 

Apilakatu 16, 20740 Turku 

puh. 0207 959 800

e-mail: myyntirestatop.fi 

RAVINTOLAKALUSTEET AMMATTILAISELTA

Rakennus-Kylänpää Oy
kylanpaa-yhtiot.com

Lepistöntie 6, 23100 Mynämäki. Puh. 0400 860 992.

Vakka-Suomen 
Viemärihuolto Oy

Puh. 02 841 3550 • Gsm 050 059 644

• Kaivojen tyhjennys
• Viemärien avaus ja puhdistus
• Pihojen ja katujen 

harjaus ja pesu

• Putkistojen kuvaukset
• Kuiva-aineimurointi
• Ongelmajätekuljetukset
• Kiinteistöpumppaamoiden

huollot

Talttatie 5, 23500 Uusikaupunki • viemarihuolto@viemarihuolto.fi 

Kontiolta löydät hirsitalomalleja 
perinteisestä moderniin, tyyli-
kästä arkkitehtuuria ja toimivia 
tilaratkaisuja. Kontio on luotet-
tava yhteistyökumppani!

Lisätietoja lähimmältä Kontio-
myyjältäsi tai www.kontio.fi 

KONTIOLTA LÖYDÄT 
AINA PARHAAN
VAIHTOEHDON

KONTIO
 HIRSITALOT JA -HUVILAT

kontio.fi 

YLI 600
TALO-,

HUVILA- 
JA SAUNA-

MALLIA

JUHANA SUNDQVIST
Puutarhakatu 17, 20100 TURKU
puh. 0500 446 230 
juhana.sundqvist@kontio.fi 

KAAJAN KONELIIKEKAAJAN KONELIIKE
Vanha Tampereentie 205 TurkuVanha Tampereentie 205 Turku

p. 255 0452 p. 255 0452 
www.kaajankoneliike.comwww.kaajankoneliike.com

Oksasilppurit 

alk. 279€

Polttomoottori-
käyttöiset oksasilppurit 

alk. 895€

HUOLTO ja VARAOSAT
Ruohonleikkurit

Moottorisahat 
alk. 219€

Pensasleikkurit 

alk. 129€

Ajoleikkurit 

alk.1390€


