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- 

• Haavaisten vesialueen kunnostussuunnitelma 

• Koekalastusraportti - 6.8.2007 

• Haavaisten lahtien kasvillisuuskartoitus ja 

niittosuunnitelma 

• Haavaistenlahden vesinäytteet alue 

• Lokalahden Haavaistenlahden valuma-aluekartoitus 

• Saaristomeren ympäristön tila 

• Lausunto Haavaisten vesialueen kunnostustöistä ja niiden 

suunnitelmista (10.12.2009) 

Kunnostussuunnitelmat 
ja raportit luettavissa 

nettisivuiltamme:

www.haavaistenvesiensuojeluyhdistys,fi

http://www.haavaistenvesiensuojeluyhdistys,fi/


Haavaisten salmen tarina



2007
oli umpeenkasvanut ruovikko



2008
suoritettiin ruovikon
poistoa talkoilla



2008 - 2009
EAKR rahoituksen turvin
suoritettiin Haavaisten 
salmen ruoppaus

Kaikenkaikkiaan EAKR 
rahoitusta saatiin yhteensä
n. 67 000 euroa, mikä käy-
tettiin rehevöityneen kasvilli-
suuden poistoon ja virtausten
Parantamiseen.



2009
salmi ruoppauksen jälkeen



2010 -2018
tehty ruovikon koneellista poistoa



2018
saatiin uusi silta



2019

Tähkä-ärviä ? 



Suunnitelmat tähkä-ärviän poistamiseksi 

- Tutkimme erilaisia vaihtoehtoja
- Päädyimme imuruoppaukseen, jossa poistetaan myös kasvin juuret
- Olemme tehneet rahoitushakemuksen
- Toteutus keväällä 2020
- Rakennetaan läjitysaltaat
- Ruoppausalue suljetaan puomeilla /verkoilla 
- Pidetään talkoot mahdollisten ärviän palasten poistamiseksi

- Tulosten seuranta

2020



Muita toimenpiteitä kasvillisuuden poistamiseksi

- Ruovikon niitot vuosittain
- Olemme suorittaneet pohjakasvillisuuden poistoa mm. Truxor koneella 

(umpeen kasvaneet uomat, veneväylät, yksityiset rannat)
- Ruoppaukset
- Virtausten parantaminen 



 

9. Haavaisten sillan itäpuolen ruoppaus 

9. Haavaisten sillan itäpuolen ruoppaus 

  

 
 
 

1. Haavaisten salmen ruoppaus 2008 
2. Lutun ja mantereen välin ruoppaua 2009 
3. Petekarin ja Lutun välin ruoppaus 2010 
4. Pelluodon salmen ruoppaus 2010 
5. Vohlon silta-aukon edustan ruoppaus 2011 
6. Epin silta-aukon edustan ruoppaus 2011 
7. Pörkin kanavan ruoppaus 2012 
8. Siiankarin ja Pitkäluodon välin ruoppaus 2013 
9. Haavaisten sillan itäpuolen ruoppaus 2015 
10. Haavaisten salmeen uusi silta ja vanhan 
sillan purku sekä alueen ruoppaus 2018. 
 

Lisäksi ruovikon niittoa ja pohjaksvillisuuden 
poistoa Truxor ruovikkokoneella ja talkoilla eri 
puolilla aluetta. 
Karkunojan kosteikko (valmis) ja Myllyojan 
kosteikko (tulossa) 
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Haasteet - Ravinteiden lisääntyminen
- Runsaat sateet tuoneet lisää ravinteita
- Pohjakasvillisuus lisää alueen mataloitumista
- Uudet ongelmalliset kasvilajikkeet

Huom!
- Kun poistetaan jokin kasvi niin saattaa

tulla uusi ongelmakasvi tilalle

Lisäksi aktiiviset toimijat (nuoret) ???




