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Ruoppaus ja niitto ovat vesilain (587/2011) tarkoittamia vesitaloushankkeita. Kun ruoppaus on
laajuudeltaan yli 500 kuutiometriä, on se vesilain mukaan automaattisesti luvanvarainen hanke.
Niittotöistä riittää, kun tekee vesilain mukaisen ilmoituksen valvontaviranomaiselle 30 vuorokautta
ennen töiden aloittamista. Vesistön kunnostustoimenpiteisiin on mahdollista saada
valtioneuvoston asetuksen (714/2015) mukaan valtionavustusta 50 prosenttia toteutuneista
kustannuksista.
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia vesistön kunnostussuunnitelma Kustavissa Iso-Rahissa
sijaitsevaan Palolahteen vesistön tilan parantamiseksi. Palolahti on merenlahti, jonka vesi vaihtuu
kolmen silta-aukon ja yhden salmen kautta. Veden vaihtuvuuden kannalta ongelmakohtia ovat
silta-aukkojen lähialueet, jotka ovat ajan saatossa kasvaneet vahvasti umpeen ja vesisyvyys on
merenpohjan liettymisen takia pienentynyt. Vesistön kunnostusmenetelmiksi valittiin ruoppaus ja
niitto.
Ruoppaus- ja niittosuunnitelman tilaajana toimi Palolahden mökkiyhdistys. Palolahti jaettiin
suunnitelmassa kolmeen suunnittelualueeseen, joista jokaisessa sijaitsee yksi siltapaikka.
Suunnitelma koostui kolmen suunnittelualueen niittosuunnitelmasta, yhden suunnittelualueen
ruoppaussuunnitelmasta sekä kustannusten arvioinnista. Ruoppaus- ja niittoalueet suunniteltiin
maastokatselmuksen, alueelta otettujen ilmakuvien sekä Sweco Ympäristö Oy:n syksyllä 2017
tekemän vesistöluotauksen perusteella.
Palolahden mökkiyhdistys haki kunnostustoimenpiteisiin valtionavustusta, jonka hakemuksen
liitteeksi ruoppaus- ja niittosuunnitelma lisättiin. Ruoppaus- ja niittosuunnitelmassa esitettyjen
kunnostustoimenpiteiden toteutuksella kasvatetaan virtaamaa ja veden vaihtuvuutta
merenlahteen johtavien silta-aukkojen kohdilla, minkä seurauksena vedenlaatu parantuu koko
lahdessa. Kunnostustoimenpiteiden vaikutukset parantavat alueen kiinteistönomistajien vesistön
virkistyskäyttömahdollisuuksia, kuten kalastusta, uimista ja veneilyä. Myös kalasto ja linnusto on
otettu huomioon ruoppauksen ja niiton sekä töiden ajoituksen suunnittelussa.
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IMPROVING THE CONDITION OF A WATERWAY
IN PALOLAHTI, KUSTAVI
Dredging and mowing of the aquatic growth are water resources management projects according
to Water Act (587/2011). When the extent of a dredging project exceeds 500 cubic meters the
project automatically needs a permission according to the water act. Mowing projects do not need
a permission but projects must be announced to the supervising authority 30 days before the start
of the project. According to Act (714/2015) it is possible to receive a government grant for projects
that improve the condition of waterways. The government grant can cover up to 50 percent of the
realized costs of the project.
The purpose of this thesis was to draw up a rehabilitation plan to improve the condition of a
waterway in Palolahti bay which lies in Iso-Rahi area, Kustavi. Water flows in and out of Palolahti
bay via three bridge openings and one sound. Areas nearby the bridge openings are problematic
for the turnover of the water because there is a lot of aquatic growth and the depth of the sea has
decreased due to silting up. Dredging and mowing of the aquatic growth were selected as
rehabilitation measures of the waterway.
This thesis was commissioned by Palolahden mökkiyhdistys which is an association that consists
of landowners nearby Palolahti bay. Palolahti bay was divided into three planning areas which all
were located nearby the bridge openings leading to Palolahti. The rehabilitation plan consists of
mowing plans for all three areas, a dredging plan for one of the areas and a cost estimate for all
rehabilitation measures. The dredging and mowing areas were planned based on the inspection
of the area, aerial photos and the sounding of the depth of the water conducted by Sweco
Environment Ltd in the fall of 2017.
Palolahden mökkiyhdistys applied for the government aid for the rehabilitation measures of the
waterway in Palolahti bay. The rehabilitation plan which was made as part of this thesis was
attached to the application for the government aid. The execution of the rehabilitation measures
presented in the rehabilitation plan will increase the flow rate and turnover of the water nearby
the bridge openings, which therefore leads to improved water quality in the whole Palolahti bay.
The impacts of the rehabilitation measures will improve chances for recreational use such as
fishing, swimming and boating of the landowners of the area. The birds and the fish of the area
are also considered in the planning of the mowing and dredging areas and in the timing of the
rehabilitation measures.
KEYWORDS:
rehabilitation of the waterway, dredging, mowing
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1 JOHDANTO
Umpeenkasvu on luonnollinen osa vesistön kehitystä. Vesisyvyys pienenee ja
vesikasviston kasvuolosuhteet paranevat, kun kuollut vesikasvisto vajoaa maatumaan
vesistön pohjaan. Ihminen voi toiminnallaan vaikuttaa umpeenkasvun nopeuteen:
vesisyvyyden kasvattaminen hidastaa

umpeenkasvua,

kun taas

vesisyvyyden

pienentäminen ja maataloudesta aiheutuvat fosforipäästöt nopeuttavat sitä. (Ulvi &
Lakso 2005, 70, 249, 255.)
Palolahti on Kustavin kunnassa Iso-Rahin alueella sijaitseva merenlahti (kuva 2). Palolahtea kiertää Kuivaluodontie, joka on Kuivaluodon yksityistie -nimisen tiekunnan hallinnoima. Kuivaluodontiellä on kolme Palolahteen johtavaa vesioikeuden vuonna 1973 antaman päätöksen perusteella rakennettua silta-aukkoa, joiden ympäristön vesialueet
ovat vahvasti umpeenkasvaneita sekä vesisyvyys on pienentynyt merenpohjan liettymisen johdosta. Siltojen virtausaukkojen läheisyydessä sijaitsevien vesialueiden lisääntynyt umpeenkasvu ja vesisyvyyden pienentyminen huonontavat ranta-alueiden mökkiläisten ja asukkaiden vesialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia. Umpeenkasvu ja

ve-

sisyvyyden pienentyminen myös heikentävät veden vaihtuvuutta Palolahdessa, mikä
johtaa vedenlaadun paikalliseen heikkenemiseen. Palolahden vesistön parantamishanke sai alkunsa kolmen Palolahteen johtavan sillan kunnostushankkeesta, jonka tavoitteena on pidentää siltojen käyttöikää ja muuttaa siltojen virtausaukot vesioikeuden
vuonna 1973 antaman päätöksen mukaisiksi.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia vesistön kunnostussuunnitelma Palolahteen.
Vesistön tilan kunnostusmenetelmiksi valittiin ruoppaus ja vesikasvillisuuden niitto, jotka
ovat vesilain (587/2011) mukaisia vesitaloushankkeita, sillä ne vaikuttavat esimerkiksi
vesialueen käyttöön.
Opinnäytetyön toimeksiantaja Palolahden mökkiyhdistys toimii vesilain (587/2011) mukaisena ruoppaus- ja niittohankkeen hankkeesta vastaavana tahona. Tiekunta on lain
yksityisistä teistä (358/1962) mukaisesti vastuussa tienpidosta, johon myös siltojen kunnossapito lukeutuu. Opinnäytetyön lopputuotteena saatu Palolahden ruoppaus- ja niittosuunnitelma liitettiin osaksi ELY-keskukselle toimitettua kunnostustoimenpiteiden avustushakemusta ja sitä käytetään myös apuna hankkeen toteuttavien urakoitsijoiden valitsemisessa ja kilpailutuksessa.
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2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VIRANOMAISOHJEET
2.1 Lainsäädäntö

Ruoppaus ja niitto ovat toimenpiteitä, jotka ovat vesilain (587/2011) mukaisia vesitaloushankkeita. Vesilaki sisältää useita ruoppausta ja niittoa koskevia määräyksiä. Vesitaloushankkeen luvanvaraisuus riippuu hankkeen koosta ja hankkeen vaikutuksista. Yli 500
kuutiometrin ruoppaushanke on aina luvanvarainen. Alle 500 kuutiometrin ruoppaushankkeesta ja niittohankkeesta riittää ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, mikäli
hankkeesta ei aiheudu vesilain 2. luvun 2. §:n mukaisia haitallisia seurauksia. Lupaviranomainen vesitaloushankkeissa on aluehallintovirasto, ja valtion valvontaviranomainen on ELY-keskus. (Vesilaki 587/2011.)
Mikäli vesitaloushankkeen alueella sijaitsee luonnonsuojelualueita, suojeltuja eläin- tai
kasvilajeja, noudatetaan niiden osalta luonnonsuojelulakia (1096/1996). Muita suojelualueita, joiden kohdalla noudatetaan luonnonsuojelulakia, voivat olla esimerkiksi maisema-alueet, Natura 2000 -verkoston alueet tai suojeltujen luontotyyppien alueet. (Luonnonsuojelulaki 1096/1996.)
Muinaismuistolaki (295/1963) kieltää kiinteisiin muinaisjäännöksiin kajoamisen ilman
muinaismuistolain mukaista lupaa. Laissa määrätään vesistöstä löydettävän oletettavasti yli sata vuotta sitten uponneen laivan tai aluksen rauhoittamisesta ja niitä koskevat
soveltuvin osin samat määräykset kuin kiinteää muinaisjäännöstä. (Muinaismuistolaki
295/1963.)
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa asema-, yleis- tai maakuntakaavassa järjestetään ja ohjataan alueiden käyttöä. Kaavoissa voidaan antaa alueille suojelumääräyksiä:
Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen
vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset). (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 5. luvun 41. §, 2.
momentti.)
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2.2 Luvat ja avustukset

2.2.1 Viranomaisluvat

Valtioneuvoston asetuksessa vesitalousasioista (1560/2011) määritetään, mitä tietoja ja
selvityksiä vesitaloushanketta koskevien lupahakemusten tulee sisältää. Ruoppaus- ja
niittohankkeessa tarpeellisia tietoja hakemukseen ovat ainakin selvitykset vallitsevista
vedenkorkeuksista, rakentamistavasta ja sen vaikutuksista sekä kohteesta laadittavat
asemapiirustukset, pituusleikkauspiirustukset ja poikkileikkauspiirustukset. Valtioneuvoston asetuksen 30. §:ssä on myös määritetty pienemmästä hankkeesta ELY-keskukselle

tehtävän

ilmoituksen

sisältö.

(Valtioneuvoston

asetus

vesitalousasioista

1560/2011.)
Luvanvaraisen vesitaloushankkeen luvan myöntämisen edellytykset on kerrottu vesilaissa (587/2011):
Lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos:
1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai
2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.
Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.
Hakijalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Jos hakija ei omista
aluetta tai hallitse sitä pysyvällä käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle myönnetään oikeus alueen käyttämiseen siten kuin 2 luvussa säädetään tai että hakija esittää luotettavan selvityksen siitä, miten oikeus
alueeseen järjestetään. (Vesilaki 587/2011, 3. luvun 4. §.)

2.2.2 Maanomistajaluvat

Vesitaloushankkeesta on aina ilmoitettava vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen. Mikäli hanke on vesilain (587/2011) 3. luvun 2. §:n mukainen luvanvarainen hanke, on vesialueen omistajalta oltava siihen suostumus. Vesialueen käyttäjä saa
tehdä pieniä kunnostustoimenpiteitä toisen vesialueelle vesilain 2. luvun 6. §:n mukaan,
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mikäli ilmoittaa aiheesta valvontaviranomaiselle ja vesialueen omistajalle, eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa omistajalle. (Vesilaki 587/2011.)
Ruoppausmassojen sijoittamisesta toisen maa-alueelle on määrätty vesilaissa
(587/2011) seuraavaa:
Ruoppausmassan sijoittaminen toisen maa-alueelle edellyttää maanomistajan
suostumusta. Lupaviranomainen voi kuitenkin myöntää oikeuden ruoppausmassan sijoittamiseen, jos sen sijoittamisesta ei aiheudu alueen käytölle sanottavaa
haittaa ja sijoittamiseen ei tarvitse hakea ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristölupaa. (Vesilaki 587/2011, 2. luvun, 6. §, 2. momentti.)

2.2.3 Avustukset

Valtioneuvoston asetuksessa (714/2015) säädetään valtionavustusten myöntämisestä
vesistön tilaa parantaville hankkeille. Asetuksessa on määritelty, minkälaisiin hankkeisiin
avustusta voi saada, mitä avustushakemuksen tulee sisältää ja mihin hankekustannuksiin avustusta voidaan myöntää. Avustusta voi saada 50 prosenttia hankkeen toteutuneista kustannuksista, ja tietyin ehdoin prosenttiosuus voi olla vieläkin suurempi. ELYkeskus päättää avustusten myöntämisestä. (Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta 714/2015.)
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3 RUOPPAUSSUUNNITTELU
3.1 Yleistä ruoppauksesta

Ruoppaus tarkoittaa vedenalaista maa-aineksen tai pohjasedimentin maaleikkausta,
jonka tavoitteena voivat olla esimerkiksi vesistön paikallisten virtaamaominaisuuksien tai
virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen. Vesikasviston niitossa ruoppaus on tehokkaampi menetelmä kuin esimerkiksi niitto, sillä ruoppauksessa kasvit poistetaan juuret mukaan lukien. Ruoppaustyö koostuu kolmesta työvaiheesta: vedenalainen maaleikkaus, ruoppausmassojen siirto läjitysalueen läheisyyteen ja ruoppausmassojen läjitys.
Ruoppausmenetelmänä voidaan käyttää imuruoppausta tai kaivinkoneruoppausta. (Ulvi
& Lakso 2005, 211, 258.)
Ruopattava kaivanto luiskataan jyrkimmillään luiskakaltevuuteen 1:1, jotta kaivanto ei
sorru. Ruoppauksen lopputulos voidaan varmistaa haraamalla tai paikkatietoon perustuvilla menetelmillä, kuten koneohjauksen tarketiedolla tai luotaamalla. (Ulvi & Lakso 2005,
217.)

3.2 Työmenetelmät

3.2.1 Ruoppaus kaivinkoneella

Ruoppausta kaivinkoneella voidaan tehdä rannalta tai rantavedestä, jään päältä tai työlautalta. Rannalta tehtävän ruoppauksen laajuutta rajoittaa kaivinkoneen puomin pituus,
joten se soveltuu vain lähellä rantaa tehtäviin ruoppauksiin. Jään särkeminen aiheuttaa
lisää työvaiheita jään päältä tehtävään ruoppaukseen. Jään päältä tehtävä ruoppaus
vaatii myös vähintään noin puolen metrin paksuisen jääkerroksen, joka rajoittaa jään
päältä tehtäviä ruoppauksia erityisesti Etelä-Suomessa. Työlautalta ja jään päältä tehtävissä ruoppauksissa lisää työtä aiheuttaa myös ruoppausmassojen siirto rantaan esimerkiksi proomulla tai talviaikaan jäätä pitkin traktorilla. Kaivinkoneruoppaus soveltuu
kaikille, paitsi erittäin vesipitoisille maalajeille. (Ulvi & Lakso 2005, 213–215.)
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3.2.2 Imuruoppaus

Imuruoppaus työmenetelmänä sopii löyhien ja vesipitoisten maalajien ruoppaukseen.
Imuruoppauksessa imetään pumpulla vettä ja ruopattavaa massaa vesistön pohjasta,
josta se pumpataan läjitysalueelle. Läjitysalueelle pumpattavan massan kiintoainepitoisuus on keskimäärin noin 10 prosenttia, jolloin läjitysalueen on oltava erittäin suuri verrattuna kaivinkoneella tehtävään ruoppaukseen. Imuruoppaus on taloudellisesti kannattavaa vain isoissa hankkeissa, sillä imuruoppauskaluston valmistelu työhön ja läjitysaltaiden rakentaminen ovat aikaa vieviä työvaiheita. (Ulvi & Lakso 2005, 216.)

3.3 Ruoppausmassojen läjitys

Vesilaissa (587/2011) ruoppausmassojen läjittämisestä toisen maa-alueelle on määrätty
seuraavasti:
Ruoppausmassan sijoittaminen toisen maa-alueelle edellyttää maanomistajan
suostumusta. Lupaviranomainen voi kuitenkin myöntää oikeuden ruoppausmassan sijoittamiseen, jos sen sijoittamisesta ei aiheudu alueen käytölle sanottavaa
haittaa ja sijoittamiseen ei tarvitse hakea ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristölupaa. (Vesilaki 587/2011, 2. luvun 6. §, 2. momentti.)

Vesilain (587/2011) mukaan ruoppausmassojen läjittäminen vesialueelle on aina luvanvaraista seuraavin ehdoin:
Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista seurauksista riippumatta seuraavilla vesitaloushankkeilla on aina oltava lupaviranomaisen lupa:
…9) ruoppausmassan sijoittaminen hylkäämistarkoituksessa Suomen aluevesillä,
jollei kyse ole merkityksettömän pienestä määrästä ruoppausmassaa. (Vesilaki
587/2011, 3. luvun, 3. §.)

Ruoppausmassojen pysyvyys maalla sijaitsevalla läjitysalueella on varmistettava. Massojen pysyvyys voidaan varmistaa esimerkiksi rakentamalla läjitysalueelle suojavallit.
Suojavallit rakennetaan vettä läpäisemättömästä maa-aineksesta, jolloin massojen kuivatusvedetkään eivät pääse sellaisenaan takaisin vesistöön. Se osa kuivatusvesistä,
mikä ei ole suodattunut maaperään, voidaan johtaa läjitysalueelta vesistöön esimerkiksi
ylivuotopadolla, kun kiintoaines on laskeutunut läjitysalueen pohjaan. (Ulvi & Lakso
2005, 218.)
Ruoppausaluetta valittaessa on otettava huomioon alueen käyttötarkoitus sekä eläimistö
ja kasvillisuus. Maaläjitysalueen korkeusasemaa valittaessa on otettava huomioon myös
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vesistön maksimivedenkorkeus, jottei vesistön pinta pääse nousemaan läjitysalueelle,
jolloin kuivatusvedet pääsevät sellaisenaan takaisin vesistöön. Kun ruoppausmassoja
sijoitetaan rannan läheisyyteen, on massat eroosiosuojattava sekä oltava muuttamatta
rantaviivaa. (Ulvi & Lakso 2005, 218.)

3.4 Ruoppaustyön haitallisten ympäristövaikutusten minimointi

Ruoppaus aiheuttaa veden paikallista samentumista ruoppauskohteen ympäristössä
pohjasedimenttien levitessä. Veden samentuminen aiheuttaa haittaa vesialueen virkistyskäytölle sekä kalastolle, pohjaeläimistölle ja linnustolle. Ruoppaustöistä eläimistölle ja
virkistyskäytölle aiheutuvaa haittaa voidaan minimoida ajoittamalla työ loppusyksyyn tai
alkutalveen, jolloin ajankohta ei osu päällekkäin vilkkaimman virkistyskäytön, lintujen pesintäajan eikä kalojen kutuajan kanssa. (Ulvi & Lakso 2005, 222–223.)
Ruoppauksesta aiheutuvaa hallitsematonta pohjasedimenttien leviämistä voidaan estää
rajaamalla ruoppausalue reunoiltaan silttiverholla. Silttiverho rakennetaan kankaasta,
joka läpäisee vettä, mutta ei läpäise kiintoainespartikkeleita, esimerkiksi suodatinkankaasta. Verhon yläreunaa kellutetaan vedenpinnalla ja alareuna painotetaan vedenpohjaan. Mikäli silttiverhoon arvioidaan kohdistuvan esimerkiksi aallokosta johtuvia vaakavoimia, joita verhon kangas ei itsessään kestä, voidaan rakennetta vahvistaa selkävaijerilla. (Paajanen 2016, 11–12.)
Kuvassa 1 on esitetty silttiverhon toimintaperiaate. Kuvassa vasemmalla puolella silttiverhoa on Tampereen Rantatunneli-hankkeen vesistötäyttötöiden työalue, joka on rajattu silttiverholla. Kuvasta voidaan huomata jo silmämääräisesti, että silttiverho rajaa
hyvin kiintoaineksen leviämistä verhon ulkopuolelle. Paajasen mukaan myös kohteesta
tehdyt mittaukset osoittavat silmämääräiset havainnot oikeiksi. (Paajanen 2016, 30.)
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Kuva 1. Samentuneen vesialueen eristäminen silttiverholla (Paajanen 2016, 30).
Silttiverhon toimintaa voidaan rakentamisen aikana seurata ottamalla vesinäytteitä verhon sisä- ja ulkopuolelta. Aluehallintovirasto voi määrittää vesiluvassa näytteenoton aikataulun ja tulosten raja-arvot, jolloin silttiverho voidaan purkaa. Paajasen mukaan Tampereen Rantatunneli-hankkeessa silttiverhon purkuluvan sai, kun verhon sisäpuolella sameutuma oli laskeutunut ja näytteiden arvot silttiverhon sisä- ja ulkopuolella vastasivat
toisiaan. (Paajanen 2016, 17–22.)
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4 NIITTOSUUNNITTELU
4.1 Yleistä niitosta

Vesikasvien niitto on vesikasvien leikkaamista, jonka tavoitteena voi olla esimerkiksi virkistyskäyttömahdollisuuksien tai linnuston ja kalaston elinolosuhteiden parantaminen.
Niittotyö koostuu kolmesta työvaiheesta: vesikasvien leikkaaminen, niittojätteen kerääminen ja siirto läjitysalueen läheisyyteen sekä niittojätteen nosto läjitysalueelle. Parhaan
tuloksen saavuttamiseksi niitto tehdään mahdollisimman läheltä vesistön pohjaa. Niittotyöt kannattaa ajoittaa heinäkuun puolivälin ja elokuun puolivälin väliselle ajanjaksolle,
jos niitto tehdään vain kerran kesässä. Mikäli niitto tehdään kaksi kertaa kesässä, ajoitetaan ensimmäinen niitto kesäkuun lopulle ennen kasvien kukkimista, ja toinen niittokerta tehdään noin kuukauden päähän ensimmäisestä. (Ulvi & Lakso 2005, 255–257,
262.)
Niittämällä voidaan poistaa erilaisia pohjaan kiinnittyneitä vesikasveja, kuten lumpeita ja
ulpukoita tai järvikaislaa. Usein vesikasvien niittotöissä haluttua lopputulosta ei saavuteta yhdellä niittokerralla, vaan työ on toistettava ja hankkeeseen on sitouduttava pidemmäksi aikaa. Tässä opinnäytetyössä aihe on rajattu ilmaversoisten kasvien niittoon. Ilmaversoisia kasveja ovat esimerkiksi järvikaisla ja järviruoko sekä osmankäämi. (Ulvi &
Lakso 2005, 252–257.)

4.2 Työmenetelmät

Niittotyötä voidaan tehdä erilaisilla menetelmillä, joista yksinkertaisin on viikatteella veneestä tai kahlaten tehtävä niitto. Erilaisia niittokoneita ovat esimerkiksi perämoottoriveneeseen kiinnitettävä viikate tai omalla moottorilla varustetut leikkurit. Vaihtoehtona on
myös pelkästään niittoa varten suunniteltuja ponttonirunkoisia perämoottorilla varustettuja niittokoneita. (Ulvi & Lakso 2005, 256.)
Niittotyön työvaiheista eniten aikaa vievät niittojätteen kerääminen ja siirto läjitysalueelle.
Niittotyön kestoon vaikuttavat niitettävän alueen koko, vesialueen syvyys ja vesikasviston tiheys. Niittoajankohdan vallitsevat sääolosuhteet, kuten aallonkorkeus ja tuulensuunta, määrittävät voidaanko työ suorittaa. (Tero Almi, Rantaparturit Oy, henkilökohtainen tiedonanto 17.11.2017.)
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4.3 Niittojätteen läjitys

Niittojätteen läjityksessä on otettava samoja asioita huomioon kuin ruoppausmassojen
läjittämisessä. Niittojätteen pysyvyys läjitysalueella on varmistettava, vedenpinta ei saa
nousta läjitysalueelle, eikä myöskään niittojätteestä valuvat vedet saa johtua takaisin vesistöön. Niittojätteestä valuvat vedet sisältävät paljon ravinteita, joiden johtuminen takaisin veteen haittaa niittämistyön haluttujen tulosten saavuttamista. (Ulvi & Lakso 2005,
262.)
Niittojätteellä on läjityksen lisäksi myös hyötykäyttömahdollisuuksia. Järvikortea, -ruokoa
ja -kaislaa voidaan käyttää esimerkiksi karjan rehuna, kunhan on varmistettu, ettei niittojäte sisällä myrkyllisiä kasveja. (Ulvi & Lakso 2005, 263.)

4.4 Niittotyön haitallisten ympäristövaikutusten minimointi

Niittoalueiden suunnittelussa on otettava huomioon vesilinnusto ja kalasto. Liian tiheän
vesikasviston niittämisellä parannetaan linnuston ja kalaston elinolosuhteita, mutta liiallisella niitolla voidaan myös huonontaa niitä. Linnustolle on eduksi mosaiikkimainen kasvillisuusvyöhykkeiden ja avoveden vaihtelu, joka tarjoaa suojaa, ravintoa ja pesimispaikkoja. Liian tiheän vesikasviston niitto parantaa myös kalojen elinolosuhteita, sillä se tarjoaa niille kutu-, saalistus- ja suojapaikkoja. Vesikasviston poisto oleellisilta virtauspaikoilta parantaa veden vaihtuvuutta ja paikallista laatua, mikä on eduksi niin vesialueen
virkistyskäytölle kuin linnustolle ja kalastollekin. (Ulvi & Lakso 2005, 251–261, 287.)
Töiden ajoituksella voidaan vähentää niittotöistä linnustolle ja kalastolle aiheutuvaa haittaa. Niittotöiden tekoa tulisi välttää kalojen kutuaikana ja lintujen pesimisaikana. Virkistyskäytölle haittaa aiheuttavat niittotöistä johtuva melu ja vesistön samentuminen. Näistä
aiheutuvaa haittaa voidaan minimoida hyvällä työsuunnittelulla toteutuksella. (Ulvi &
Lakso 2005, 261–265.)
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5 PALOLAHDEN RUOPPAUS- JA NIITTOSUUNNITELMA
5.1 Hankkeen yleiskuvaus

Palolahti on Kustavissa Iso-Rahissa sijaitseva merenlahti, joka on vesipinta-alaltaan noin
60 hehtaaria. Palolahden rannoilla on vapaa-ajan asutusta ja vakituista asutusta. Palolahtea käytetään ympäröivien kiinteistönomistajien virkistyskäyttöön, kuten kalastamiseen, veneilyyn ja uimiseen. Lahden reunoilla kulkevan Kuivaluodon yksityistie -nimisen
tiekunnan ylläpitämällä Kuivaluodontiellä on kolme vesioikeuden vuoden 1973 päätöksen perusteella rakennettua siltaa, joiden aukkojen kautta vesi Palolahdessa vaihtuu.
Palolahden vesistön tilan parantamishanke sai alkunsa siltojen kunnostushankkeesta.
Merenpohjan liettymisen takia siltojen vapaat aukot eivät täytä vesioikeuden päätöksen
mukaisia vaatimuksia, ja sillat ovat peruskorjauksen tarpeessa. Vesialueet siltojen läheisyydessä ovat vahvasti umpeenkasvaneita, mikä heikentää yhdessä merenpohjan liettymisen kanssa virtaamaa siltojen kohdalla. Heikentynyt virtaama hidastaa veden vaihtumista Palolahdessa, joka johtaa paikalliseen vedenlaadun heikkenemiseen Palolahdessa.
Suunnitelman tilaajana toimii Palolahden mökkiyhdistys, joka koostuu Palolahden rannoilla sijaitsevista noin 30 kiinteistönomistajasta. Palolahden reunoilla kulkevan Kuivaluodontien tienpidosta vastaava tiekunta toimii myös hankkeen maksajana ja suunnitelma tehtiin osana Kuivaluodontien siltojen kunnostushanketta. Ruoppaus- ja niittosuunnitelma on valmistunut marraskuussa 2017, ja se on lisätty Palolahden mökkiyhdistyksen ELY-keskukselle lähettämän vesistön kunnostustoimenpiteiden avustushakemuksen liitteeksi.
Kuvassa 2 on esitetty punaisella ympyrällä suunnitteluhankkeen sijainti.
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Kuva 2. Suunnitteluhankkeen sijainti (MML 2017).
5.2 Suunnitteluperiaatteet ja lähtökohdat

Suunnittelualueet on rajattu Palolahteen johtavien kolmen silta-aukon ympärysalueille.
Edellä mainittujen kolmen silta-aukon lisäksi Palolahden vesi vaihtuu Eenokinkarin ja
Mustaluodon välisestä salmesta lahden eteläosassa, joka on huomattavasti silta-aukkoja
leveämpi ja se on rajattu pois suunnittelualueesta. Kolmen sillan vapaiden aukkojen minimileveydet ja minimivesisyvyydet on määritetty vesioikeuden vuoden 1973 päätöksessä.
Suunnittelualueiden rajaukset sekä ruoppaus ja niitto kunnostustoimenpiteinä ovat opinnäytetyön tilaajan ehdotuksia, jotka tilaaja on määrittänyt katselmuksessaan yhteistyössä ELY-keskuksen edustajan kanssa.
Koska suunnitelman tilaajana on yksityishenkilöistä koostuva Palolahden Mökkiyhdistys,
on vesistön tilan parantamiseksi tehtävien kunnostustoimenpiteiden oltava kustannuksiltaan maltilliset.
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Kuvassa 3 on esitetty suunnittelualueiden aluerajaukset ja siltapaikat. Suunnittelualue 1
on rajattu punaisella viivalla, suunnittelualue 2 mustalla viivalla ja suunnittelualue 3 vihreällä viivalla.

Kuva 3. Suunnittelualueiden rajaukset.
5.3 Lähtötietojen hankinta

Keskiveden korkeustiedot on saatu Ilmatieteen laitoksen vahvistamista teoreettisista
keskiveden korkeusarvoista vuodelta 2016 (Ilmatieteen laitos 2018a). Minimi- ja maksimivedenkorkeusennätykset on saatu Ilmatieteen laitoksen mittaamista vedenkorkeusennätyksistä (Ilmatieteen laitos 2018b). Palolahden vedenkorkeus on kolmioitu Turun, Rauman ja Föglön keskiveden korkeusarvoista, jotka ovat kolme Palolahtea lähintä merenpinnan mittausasemaa. Vedenkorkeuden arvot ovat korkeusjärjestelmässä N60.
Palolahden keskiveden korkeus on -0.17 (N60), vedenkorkeuden maksimiarvo on +1.03
(N60) ja vedenkorkeuden minimiarvo on -0.91 (N60).
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Suunnittelualueilla tehtiin merenpohjan korkeusaseman luotaukset Sweco Ympäristö
Oy:n toimesta, jotta voitiin määrittää ruopattavan alueen laajuus ja ruoppausmassojen
määrä kustannusarviota varten.
Lisäksi alueelta on tilaajan toimesta otettu ilmakuvia kauko-ohjattavalla lennokilla loppukesästä 2017 niittoalueiden ja niiden pinta-alojen määrittämiseksi. Loppukesästä otetut
ilmakuvat antavat hyvän käsityksen siitä, kuinka umpeenkasvaneita suunnittelualueet
ovat. Kuva 4 on ilmakuva suunnittelualueen 1 luoteisosasta Kolkanraumasta. Kuvasta
nähdään, että alue on erittäin vahvasti umpeenkasvanut järviruo’osta ja silmämääräisesti
arvioiden järviruokokasvustot haittaavat veden vaihtuvuutta.

Kuva 4. Ilmakuva suunnittelualueen 1 Kolkanrauman puoleisesta reunasta (Jouni Äikäs,
henkilökohtainen tiedonanto 23.10.2017).
5.4 Ruoppaus ja ruoppausmassojen läjitys

Ruopattava alue sijaitsee suunnittelualueella 1, pääasiassa siltapaikalle 1 johtavassa
kapeassa salmessa. Ruoppauskaivannon luiskat on suunniteltu kaltevuuteen 1:1,5,
ruoppausalue on pinta-alaltaan noin 4 200 m2 ja tilavuudeltaan noin 1 400 m3ktr. Ruoppaustaso on -1.67 (N60), eli 1,50 metriä keskiveden korkeutta syvemmällä. Ruoppausmassojen on arvioitu olevan savea ja lietettä. Ruoppausalueelta ei ole tehty kallionpinnan selvityksiä, mutta kallionpinta on ruoppaustaso, mikäli kallionpinta on ruoppausalueella korkeammalla kuin -1.67 (N60).
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Ruoppaus voidaan tehdä esimerkiksi kaivinkoneella lautalta tai ponttoneilta. Kapeassa
salmessa ruopattavat massat voidaan siirtää kaivinkoneella suoraan läjitysalueelle,
mutta salmen ulkopuolella ruoppausmassat joudutaan siirtämään proomulla lähemmäs
läjitysalueita. Ruoppauskalustoa valittaessa on otettava huomioon Palolahden suhteellisen matala vesisyvyys ja kapeat salmet, joihin kaluston on mahduttava. Ruoppauskalusto valitaan ensisijaisesti niin, ettei sille jouduta ruoppaamaan omaa kulkuväyläänsä
suunnitellun ruoppausalueen ulkopuolella.
Ruoppausmassojen läjityksessä on otettava huomioon alueen maksimivedenkorkeus
+1.03 (N60), jota korkeammalle läjitysalueen vettä läpäisemättömien suojavallien yläreuna rakennetaan ennen ruoppaustöiden aloittamista. Läjitysalueet on määritetty kiinteistönomistajan kanssa ja ruoppausmassojen läjittämisestä on tässä vaiheessa hanketta kiinteistönomistajan suullinen lupa.
Läjitysalueiden sijainteja valittaessa on otettu huomioon ruoppausalueen sijainti, jotta
ruoppausmassojen kuljetusmatka saadaan minimoitua. Noin puolet ruoppausmassoista
saadaan ruopattua suoraan ruoppausalueelta läjitysalueelle ja noin puolet joudutaan siirtämään esimerkiksi proomulla läjitysalueen välittömään läheisyyteen. Läjitysalueet sijaitsevat rannalla, joten on otettava huomioon, ettei rantaviivaa saa muuttaa ja huomioitavana on myös mahdollinen eroosiosuojauksen tarve veden aiheuttamia voimia vastaan
(Ulvi & Lakso 2005, 218).
Ruoppaustyön valmistuttua työn tulos voidaan varmistaa haraamalla, luotaamalla tai työkoneiden koneohjauksen tarkemittauksilla (Ulvi & Lakso 2005, 217).
Kuvassa 5 on esitetty ruoppausalue harmaalla täytöllä ja läjitysalueiden sijainnit vihreällä
täytöllä. Läjitysalueelle 1 läjitetään siltapaikan luoteispuolelta ruopattavat massat, läjitysalueelle 3 läjitetään siltapaikan kaakkoispuolelta ruopattavat massat ja läjitysalue 2 on
varalla, mikäli lisätilaa tarvitaan.
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Kuva 5. Ruoppausalue ja läjitysalueiden sijainnit.
5.5 Niitto ja niittojätteen läjitys

Niitettävä kasvisto koostuu pääasiassa järviruo’osta ja niitettävää aluetta sijaitsee kaikilla
kolmella suunnittelualueella. Niittoalueet on suunniteltu pääasiassa virtaaman parantamisen näkökulmasta, mutta myös linnusto ja kalasto on pyritty huomioimaan suunnittelemalla tiheisiin ruovikkoihin alueita, joissa avovesi ja vesikasvisto vaihtelevat.
Järviruo’on niitto voidaan tehdä esimerkiksi niittoa varten suunnitellulla ponttonitelalaitteella. Työkoneessa on niittojätteen keruukauha, jolla niittojäte saadaan nostettua suoraan läjitysalueelle. (Rantaparturit Oy 2018.)
Niittomassojen läjitysalueet on määritelty kiinteistönomistajien kanssa, ja niistä on tässä
vaiheessa hanketta kiinteistönomistajien suullinen lupa. Niittojätteen läjitysalueita valittaessa on pyritty minimoimaan siirtomatkat. Niittojätteen läjitysalueet sijaitsevat rantaalueilla, joten niissä on otettava huomioon samat asiat kuin ruoppausmassojen läjityksessä. Niitettävän vesikasvillisuuden pinta-ala koko hankkeessa on yhteensä noin 1,8
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hehtaaria. Niittojätettä olisi mahdollista toimittaa myös hyötykäyttöön, mutta se ei ole taloudellisesti kannattavaa, kun läjitysalueet sijaitsevat niin lähellä niittoalueita.
Kuvissa 6, 7 ja 8 on esitetty keltaisella ja vaaleanpunaisella täytöllä ilmakuvien perusteella arvioitu järviruo’on peittämä pinta-ala, vaaleanpunaisella täytöllä suunnitellut niittoalueet ja vihreällä täytöllä niittomassojen läjitysalueiden sijainnit. Läjitysalueelle 1 läjitetään siltapaikan luoteispuolen niittojätteet, läjitysalueelle 3 läjitetään siltapaikan kaakkoispuolen niittojätteet ja läjitysalue 2 on varalla, mikäli lisätilaa tarvitaan.

Kuva 6. Suunnittelualueen 1 niittoalueet.
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Kuva 7. Suunnittelualueen 2 niittoalueet.
Suunnittelualueella 2 läjitysalueelle 4 läjitetään siltapaikan länsipuolen niittojätteet ja läjitysalueelle 5 läjitetään siltapaikan 2 itäpuolen niittojätteet.
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Kuva 8. Suunnittelualueen 3 niittoalueet.
Suunnittelualueella 3 läjitysalueelle 6 läjitetään siltapaikan länsipuolen niittojätteet ja läjitysalueelle 5 läjitetään siltapaikan itäpuolen niittojätteet. Etäisyys molemmilta puolilta
siltaa läjitysalueille on noin 500 metriä.

5.6 Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio on laadittu määrälaskennan perusteella. Hintatietoa on kysytty Saaristomerellä toimivilta ruoppaus- ja niittourakoitsijoilta. Ruoppaustyössä on kustannusarviossa pysymisen kannalta tärkeää, että urakoitsija ottaa työsuunnittelussaan
huomioon matalan vesisyvyyden ruoppausalueella ja ruoppausalueelle johtavilla kulkuteillä sekä kapeat kohdat ruoppausalueella.
Kustannusarvion tarkkuus erityisesti niiton osalta on epävarmaa, sillä työ tehdään todennäköisesti tuntityönä ja työn kestoon vaikuttavat suuresti esimerkiksi vesisyvyys sekä
järviruo’on kasvuston tiheys. Niittotöitä voidaan tehdä myös urakkahinnalla, mutta se
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vaatii urakoitsijalta alueeseen perehtymistä ja tarkempaa alueen tutkimista. (Tero Almi,
Rantaparturit Oy, henkilökohtainen tiedonanto 17.11.2017.)
Ruoppaustyön kustannusarvion massalaskenta on tehty Sweco Ympäristö Oy:n tekemien merenpohjan luotausten ja suunnitellun ruoppauskaivannon perusteella tietokoneavusteisesti käyttäen 3D-Win-ohjelmistoa. Ruoppaustöiden yleiskuluiksi on arvioitu
noin 10 % kokonaishinnasta. Yleiskulut koostuvat kaluston siirroista sekä urakoitsijan
yritys- ja työnjohtotehtävistä.
Ruoppaustyön yksikköhinnat ovat 6,5 € / m3ktr, kun massat kaivetaan suoraan läjitysalueelle ja 16,50 € / m3ktr, kun massat siirretään läjitysalueelle esimerkiksi proomulla (Jouni
Äikäs, henkilökohtainen tiedonanto 27.11.2017). Taulukossa 1 on esitetty ruoppaustöiden kustannusarvio. Ruoppaustöiden kustannusarvion hintoihin sisältyy ruoppausmassojen läjitys ja läjitysalueiden suojarakenteiden rakentaminen.
Taulukko 1. Ruoppauksen kustannusarvio.
Työvaihe

Määrä

Yksikkö

Yks. hinta

Hinta yht.

Ruoppaus, kun mas-

750

m3ktr

6,50 € / m3ktr

4 875 €

650

m3ktr

16,50 € / m3ktr

10 725 €

Yleiskulut n. 10 %

-

-

-

1 400 €

Kokonaishinta

-

-

-

17 000

sat kaivetaan suoraan
läjitysalueelle
Ruoppaus, kun massat siirretään läjitysalueelle esim. proomulla

€

(alv 0 %)

Niittotöiden kustannusarvio perustuu ilmakuvien perusteella arvioituun niitettävään pintaalaan sekä työn arvioituun kestoon. Toisella niittokerralla niittotyön hinnaksi on arvioitu
puolet ensimmäisen kerran kustannuksista, sillä alue on niittäjälle tuttu ja niitettävä kasvusto on harvempaa, joten työn kesto on lyhyempi. (Tero Almi, Rantaparturit Oy, henkilökohtainen tiedonanto 17.11.2017.)
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Taulukossa 2 on esitetty niittotöiden kustannusarvio. Niittotöiden kustannusarvion hintoihin sisältyy niittojätteen kuljetus läjitysalueelle ja niittojätteen läjitys.
Taulukko 2. Niiton kustannusarvio.
Työvaihe

Hinta yht.

Niitto, ensimmäinen

3 500 €

kerta
Niitto toinen kerta

1 750 €

Kokonaishinta

5 250 €
(alv 0 %)

Taulukossa 3 on esitetty koko hankkeen kustannusarvio. Koko hankkeen kustannusarvioon sisältyy alueella tehdyt luotaukset, ruoppauksen ja niiton suunnittelu sekä ruoppaus- ja niittotyöt.
Taulukko 3. Koko hankkeen kustannusarvio.
Työvaihe

Hinta yhteensä

Luotaukset

1 000 €

Ruoppaus- ja niittosuunnittelu

2 000 €

Ruoppaustyö

17 000 €

Niittotyö

5 250 €

Kokonaishinta

25 250 € (alv 0 %)
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO
Hankkeen tilaaja Palolahden mökkiyhdistys koostuu yksityishenkilöistä, mikä aiheuttaa
rajoituksia hankkeen kunnostustoimenpiteiden laajuudelle ja kustannuksille. Yksityishenkilöt ovat hankkeen maksajina, joten ELY-keskukselta mahdollisesti saatava avustusrahoitus on hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeää ja kustannusten pysyminen
mökkiyhdistyksen budjetin rajoissa on huomioitava tarkalla hankkeen aikaisella kustannusseurannalla. Kustannusseurantaa on tehtävä tiiviissä yhteistyössä hankkeeseen valittavan urakoitsijan kanssa esimerkiksi mahdollisten lisätöiden osalta. Kustannusseurannassa on otettava myös huomioon hankkeen suhteellisen lyhyt kesto ja työn etenemistä on seurattava päivittäin, jotta mahdollisiin kustannusmuutoksiin voidaan varautua
etukäteen.
Ruoppaus- ja niittotöiden lopullisiin kustannuksiin vaikuttavat vesisyvyys, vaikeakulkuiset alueet ja niitettävän kasvuston tiheys. Edellä mainitut asiat on otettava huomioon
työsuunnittelussa ennen töiden aloittamista, jotta ylimääräisiltä kustannuksilta vältytään
ja niihin osataan varautua. Ruoppaus- ja niittokaluston siirroista aiheutuvia kustannuksia
Palolahden mökkiyhdistykselle saatetaan pystyä jakamaan, mikäli esimerkiksi lähialueiden mökkiläiset haluavat rantojensa ruoppausta tai niittoa samaan aikaan Palolahden
ruoppaus- ja niittotöiden kanssa.
Hankkeen toteutumisen kannalta on oleellista, että kaikki alueen kiinteistönomistajat, erityisesti vesialueiden ja läjitysalueiden omistajat, ovat suotuisia hankkeen toteuttamiselle
ja ELY-keskukselta saadaan hankkeeseen avustusrahoitusta. Kustannusten jakaminen
hanketta hallinnoivien tahojen, mökkiyhdistyksen ja tiekunnan sekä niiden jäsenistön
kesken on myös hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeä kynnyskysymys: miten määritetään kiinteistölle hankkeesta saatava hyöty ja maksavatko kaikki tiekunnan ja mökkiyhdistyksen jäsenet saman korvauksen niitto- ja ruoppaustöistä riippumatta siitä, miten lähellä niitto- ja ruoppausalueita heidän kiinteistönsä sijaitsevat?
Ruoppaus- ja niittohanketta hallinnoitiin suunnitteluvaiheen aikana kahdelta eri taholta,
Palolahden mökkiyhdistyksen ja alueella toimivan tiekunnan Kuivaluodon yksityistien
puolesta. Hankkeen kilpailutus- ja toteutusvaiheessa on tärkeää, että hankkeen tiedonkulku eri osapuolien välillä on sujuvaa ja esimerkiksi nimetään selkeästi yksi hankkeesta
vastuussa oleva henkilö. Palolahden mökkiyhdistys on hankkeen avustus- ja lupahakemuksissa hakijana, joten se on hankkeessa vesilain (587/2011) mukainen vastaava
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taho. Molemmilla hanketta suunnitteluvaiheessa hallinnoineella osapuolella on jäsenistössään rakentamisalan asiantuntijoita, mikä varmasti osaltaan helpottaa hankkeen toteuttamista ja kilpailukykyisten tarjousten saamista niitto- ja ruoppausurakoitsijoilta.
Hankkeesta vastuussa olevalle henkilölle aiheutuu työstä ajallisesti vaivaa, joten henkilön on oltava hankkeeseen sitoutunut.
Työn suunnittelun kannalta on tärkeää, että valitaan ruoppaukseen ja niittoon kalusto,
jolla päästään niitettäville ja ruopattaville alueille, koska Palolahti on vesisyvyydeltään
varsin matala. Työn lopputuloksen kannalta on tärkeää seurata hankkeen vaikutuksia.
Niittotöiden vaikutuksista saattaa tulla pysyviä vasta useiden toistettujen niittojen jälkeen, joten erityisesti niitossa tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Ruoppaustyön toisto ei ole onnistuneen ruoppauksen jälkeen lähivuosina ajankohtaista. Ruoppaustyö voidaan toistaa
seuraavan kerran esimerkiksi, kun vesisyvyys ruopatuilla alueilla pohjan liettymisen takia
on matalampi kuin vesiluvassa määritetyt silta-aukkojen minimivesisyvyydet.
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