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1. HANKKEEN KUVAUS

1.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet

Loviisan Laivasillan vierassataman alueella on toteutettu toistuvasti vesikasvillisuuden poistoa, vii-
meksi niittämällä kesällä 2017. Vesikasveista siistitty ranta lisää alueen viihtyisyyttä ja kohentaa
ympäristön ilmettä. Suunnittelualue sijaitsee Laivasillan vierassataman pohjoispuolella Loviisan-
lahden perukassa Loviisanjoen suulla.

Jokisuulla matala vesisyvyys mahdollistaa vesikasvien runsaan esiintymisen, eikä niittäminen tuo
asiaan kuin hetkellistä helpotusta.  Tässä suunnitelmassa esitetään pitkäaikaisempia, taloudellisesti
ja ekologisesti järkeviä vesikasvillisuuden hillitsemisen keinoja. Ilman kunnostustoimenpiteitä suis-
toalueen mataloituminen ja umpeenkasvu jatkuvat mm. maankohoamisen ja rehevöitymisen seu-
rauksena.

Kuva 1-1. Hankealue kartalla.

1.2 Vesistötiedot ja vesistön tila

Ilmatieteenlaitos seuraa meriveden korkeuksia Porvoossa ja Haminassa. Loviisan teoreettinen kes-
kivesi (MW) on ollut viime vuosina noin N60 -0,03 m. Loviisan kaupungin käytössä oleva korkeus-
järjestelmä N60 on siis hyvin lähellä meriveden teoreettista keskitasoa. MHW-taso on noin N60
+1,25 m. Virkistyskäyttökaudella meriveden korkeus on ollut kuluneena vuonna alimmillaan ta-
sossa N60 -0,2…-0,4 m. Meriveden vaihtelu kuluneelta vuodelta teoreettisen keskiveden suhteen
on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1-2). Punaisella vuorokauden korkeimmat havainnot ja
sinisellä matalimmat.

Suistoalueen vesisyvyydet on esitetty alueen merikartoilla (Kuva 1-3). Hankealueella suistoalueen
pohja on keskimäärin tasossa N60 -0,6 m. Satama-alueen pohjoispuoli on ruopattu tasoon
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N60 -1,8 m. Mikäli hankealuetta ruopattaisiin keskialivesi huomioiden, tarvittaisiin suistoalueella
todella laajat ruoppaukset, joiden haraussyvyys olisi vähintään N60 -1,0…-1,4 m.

Kuva 1-2. Meriveden vaihtelu kuluneelta vuodelta teoreettisen keskiveden suhteen (Ilmatieteen laitos).
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Kuva 1-3. Loviisanlahti merikartalla (Liikennevirasto).

Loviisanjoen valuma-alue (81.027) on kooltaan 117 km2 ja sen järvisyys on 4 % (Kuva 1-4). Lo-
viisanjoen virtaamavaihtelut ovat suuret. Äärevöitynyt virtaama lisää mm. kiintoaineen huuhtou-
tumista. Loviisanlahden vesimuodostuman ekologinen tila on välttävä ja kemiallinen tila hyvä. Lo-
viisanjoki on keskisuuri savimaiden joki, jonka ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila
hyvä. Loviisanjoki on siis luontaisestikin savisamea. Alue kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesien-
hoitoalueeseen. Vesienhoidon suunnittelukaudella 2016-2021 Loviisanjoen fysikaalis-kemiallisen
luokittelun kokonaisfosforin lukuarvo on 92 µg/l ja kokonaistypen 1587 µg/l. Muuttujat kuvaavat
Loviisanjoen rehevyystasoa (Kuva 1-5).
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Kuva 1-4. Loviisanjoen valuma-alue (81.027).

Vedenlaadun havaintopiste Loviisanjoki 0,8, 1.1.2010-10.4.2018, n=32
Minimi Maksimi Keskiarvo

Alkaliniteetti  mmol/l 0,26 0,84 0,53
Ammonium typpenä NH4N µg/l 11 140 60
Biokemiallinen hapen kulutus BOD mg/l 0,8 5,3 1,4
Fosfaatti fosforina PO4P µg/l 2,5 31 9,3
Hapen kyllästysaste kyll.% 67 91 77
Happi, liukoinen mg/l 6,5 11,9 9,8
Kemiallinen hapen kulutus mg/l 5 24 11
Kiintoaine, karkea  mg/l 1 85 21
Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 22 220 83
Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 590 2300 1304
pH 6,3 7,5
Rauta, hajotus µg/l 860 5300 2244
Sameus FNU 4,6 155 45
Sähkönjohtavuus mS/m 6,5 30 16
Väriluku mg/l Pt 15 140 62
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Kuva 1-5. Loviisanjoen vedenlaadun tarkkailun tulokset ja tarkkailupisteen sijainti (Ympäristöhallinnon
Hertta -tietokanta).

Vesikasvillisuuden määrää lisäävät rehevä vesi, jossa on paljon kasvien tarvitsemia liukoisia ravin-
teita sekä matala vesisyvyys. Vesienhoitosuunnitelmassa tavoitteena on Loviisanlahden hyvä eko-
loginen tila vuoteen 2027 mennessä ja Loviisanjoen hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä.
Molempien vesimuodostumien kemiallinen tilatavoite on saavutettu.

Loviisanjoen valuma-alueelle sijoittuu potentiaalisesti happamia sulfaattimaita (Kuva 1-6). Tästä
huolimatta vedenlaadun seurannan perusteella joen vesi ei ole ollut erityisen hapanta. Happamien
maiden esiintymisen mahdollisuus tulee kuitenkin huomioida varsinkin kaivuja suunnitellessa.
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Kuva 1-6. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys hankealueella on paikoin suuri
(GTK).

1.3 Valuma-alueen maankäyttö ja kuormitus

Loviisanjoen valuma-alueella peltoa on noin 30 % ja metsää 70 % maa-alasta. Alueella on verrat-
tain paljon haja-asukkaita, noin 1200. (Ympäristöhallinnon vedenlaadun ja ravinnekuormituksen
mallinnus- ja arviointijärjestelmä, VEMALA). Pinta-alallisesti hankealueella on siis eniten metsäalu-
etta, jolta tulee merkittävä kiintoaineen ja typen kuormitus. Maatalous on hankealueen suurin fos-
forikuormittaja. Myös haja-asutuksen kuormitusta pitäisi saada vähennettyä. Loviisan kaupungin
hulevesiä lasketaan Loviisanlahteen useasta kohdasta. Myös hulevesien laadulla on merkitystä lah-
den tilaan.

Suomen ympäristökeskuksen VEMALA-mallin mukaan Loviisanjoen kuormitus on yhteensä fosforia
noin 3800 kg, typpeä 54 t ja kiintoainetta 1200 t vuodessa. Fosforikuormituksesta noin 70 % on
peräisin maataloudesta, 15 % metsätaloudesta ja 15 % asutuksesta. Typpi- ja kiintoainekuormitus
on suurta maa- ja metsätalousalueilta. Kiintoaineen pidättämisellä maa- ja metsätalousvaltaisilla
alueilla saadaan pysäytetyksi myös fosforia. Maataloudesta ja haja-asutuksesta tulee merkittävä
ravinnekuormitus. Vesistön hydrologian palauttaminen luonnonmukaisemmaksi ja mm. virtausno-
peuksien hillitseminen tukisivat osaltaan kuormituksen vähentämistä ja kiintoainekulkeuman py-
säyttämistä.

Vesimuodostumaan on vesienhoidon toimenpideohjelmassa kohdennettu maatalouden, metsäta-
louden ja haja-asutuksen sekä yhdyskuntien jätevesien toimenpiteitä. Maatalouteen liittyviä toi-
menpiteitä ovat muun muassa suojavyöhykkeet, kosteikot ja laskeutusaltaat sekä ravinteiden käy-
tön hallinta. Metsätalouteen suunniteltuihin toimenpiteisiin sisältyy eroosiohaittojen torjunta ja
kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet. (Erkkilä 2011)
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2. VESIENSUOJELU- JA KUNNOSTUSMENETELMÄT VA-
LUMA-ALUEELLA

Potentiaaliset kunnostustoimenpiteet esitellään periaatteellisella tasolla maankäytön ja kuormituk-
sen mukaisesti. Veden laadun ja arvioidun kuormituksen perusteella valuma-alueella olisi tarpeen
vähentää erityisesti maatalouden ravinnekuormitusta.

Valuma-alueella syntyy myös kiintoainekuormitusta mm. äärevöityneiden virtaamien ja eroosio-
herkkien uomien vuoksi. Valuma-alueella olisi tärkeää vähentää suoraan vesistöön valuvaa kuor-
mitusta. Näin ollen suositeltuja toimenpiteitä ovat mm. maatalouden suojavyöhykkeet, peltojen
kasvukunnosta huolehtiminen, metsätalouden virtaamansäätö ja veden virtausnopeuden hillitse-
minen kynnysten avulla. Ehdotuksissa on huomioitu kosteikkojen yleissuunnitelma (Erkkilä 2011).

Potentiaalisia kunnostuskohteita on esitetty liitteessä 1. Kohteiden toteutuskelpoisuus ja mitoitus
tulee tarkastaa maastossa. Toimenpiteet on hajautettu osavaluma-alueille, jolloin suojelurakentei-
den pinta-ala suhteessa valuma-alueeseen on suurempi ja toimenpiteet ovat pienempimuotoisia ja
edullisempia.

2.1 Maatalous

Valuma-alueen maatalouden kuormitusta pienennetään parhaillaan NutrinFlow-hankkeessa (Pro
Agria Etelä-Suomi ry, Nylands Svenska Lantbrukssällskap ja Loviisan kaupunki). Toimenpiteet
kohdentuvat Hardombäckenin ojauomastoon. Ojien varsilta on poistettu ylimääräistä puustoa ja
vesistöjen ja peltojen kuntoa on parannettu mm. tulvatasanteiden, laskeutusaltaiden ja virtaa-
mansäädön avulla.

Maatalouden kosteikot
Maatalouden valumavesiä on mahdollista käsitellä kosteikoissa. Vesiensuojelun näkökulmasta toi-
mivassa kosteikossa on kasvillisuuden peittämiä matalan veden alueita ja avovesipintaisia syvem-
män veden alueita. Kosteikko tulisi pyrkiä toteuttamaan patoamalla ja suunnittelussa tuleekin huo-
mioida ympäröivä maankäyttö vettymishaitan ehkäisemiseksi. Ravinteiden ja kiintoaineen pidättä-
miseksi kosteikon tulee olla riittävän suuri suhteessa valuma-alueen kokoon varsinkin savisameissa
vesistöissä. Kosteikon huolellisen perustamisen lisäksi alue vaatii kunnossapitoa ja hoitoa. Kos-
teikon rakentamis- ja hoitosuunnitelma kannattaa tehdä huolella. ELY-keskuksessa voidaan arvi-
oida vesilain mukaisen luvan tarve suuremmissa kohteissa. Maatalouden kosteikon perustamiseen
on mahdollista saada ei-tuotannollista investointitukea ja ympäristösopimus kosteikon hoidosta.
Kosteikoista ja investointituesta saa lisätietoa Valtioneuvoston asetuksesta 238/2015.

Loviisanjoen valuma-alueelle hydraulisesti toimiva kosteikko olisi mahdollista toteuttaa Lapinjärven
Lamminalhoon Lamminjärvelle (liite 1, toimenpide 1). Savisamealla alueella kiintoainetta saataisiin
pidätettyä hyödyntämällä entisen järvikuivion turvekerrosta ja pintavaluntaa (Kuva 2-1).
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Kuva 2-1. Lamminjärven alue olisi potentiaalinen maatalouden valumavesien puhdistukseen

Suojavyöhykkeet
Kalteville ja eroosioherkille rantapelloille sekä lohkoille, jotka jäävät toistuvasti tulvan alle, kannat-
taa perustaa suojavyöhykkeet (liite 1, toimenpide 2). Suojavyöhyke on 15 metriä leveä, monivuo-
tista kasvillisuutta kasvava vyöhyke, jota ei lannoiteta. Toimiva suojavyöhykekasvillisuus koostuu
ruohovartisista kasveista, puista ja pensaista. Eroosioherkillä ja kaltevilla peltolohkoilla suoja-
vyöhykkeillä saatava vesiensuojeluhyöty olisi erittäin merkittävä.

Pistekuormituksen vähentäminen
Maataloudessa pistekuormitusta aiheuttavat mm. jaloittelutarhat. Jaloittelutarhojen valumavedet
voidaan puhdistaa esimerkiksi panospuhdistamossa (tiivis pohjarakenne, valumavesien keräys ja
puhdistus panospuhdistamossa).

Peltojen kasvukunnon parantaminen
Peltojen kipsikäsittelyllä on potentiaalia uudeksi, merkittäväksi keinoksi vähentää maatalouden
fosforihuuhtoumaa Itämereen. Levitys on viljelijälle helppoa, ja vaikutukseltaan toimenpide on no-
pea ja tehokas. Kipsi parantaa peltomaan ionivahvuutta ja vähentää siten eroosiota ja fosforin
huuhtoutumista vesistöihin. Kipsi voi vähentää pelloilta tulevan fosforikuormituksen noin puoleen,
muttei edellytä muutoksia viljelykäytännöissä, vähennä viljelyalaa tai heikennä satoja.

Peltojen kipsikäsittelyä on tutkittu SAVE-hankkeen pilotissa Aurajoen sivujoen, Savijoen peltovoit-
toisella valuma-alueella Liedossa. Loviisanjoen tapaan Savijoki on luontaisesti savisamea keski-
suuri savimaiden joki. Savijoen valuma-alueella ei ole lainkaan järviä, jotka voisivat kärsiä kipsin
sulfaatista. Alueella ei myöskään ole happamia sulfaattimaita, kuten Loviisanjoen valuma-alueella.
Potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden kipsikäsittelystä ei toistaiseksi ole kokemusta. Loviisan-
joen valuma-alueen latvoilla sijaitsee Lapinjärvi, jonka pinta-ala on noin 5,3 km2. Muita järviä ei
ole. Valtaosa valuma-alueen pelloista sijaitsee Lapinjärven alapuolisella alueella, joten kipsikäsit-
tely ei suuressa osassa valuma-aluetta aiheuttaisi potentiaalista sulfaattihaittaa järviin. Sulfaatti
voisi heikentää järven pohjasedimentin kykyä sitoa fosforia ja korkeina pitoisuuksina vahingoittaa
sisävesien eliöstöä. Murto- ja merivedessä on luontaisestikin korkeat sulfaattipitoisuudet, joten
vastaavia ongelmia eliöstölle ja pohjasedimenttien fosforinsitomiskyvylle ei ole.

Maanparannuksessa voidaan käyttää myös orgaanisia sellutehtaiden sivutuotteita, kuten nollakui-
tua ja sellutehtaan biologisen puhdistamon kuitulietettä eli biolietettä. Kuitulietteessä on typpeä,
fosforia, kaliumia ja magnesiumia. Nollakuitu on niukkaravinteista, joten typpilannoitus on tarpeen.
Luonnonvarakeskus on tutkinut menetelmiä ja niiden vaikutuksia savimailla usean vuoden ajan.
Tulosten mukaan fosforin kokonaispäästöt käsitellyiltä savipelloilta voivat kuitulevityksen ansiosta
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vähentyä puoleen. Kuitu vähentää maan liettymisherkkyyttä ja lisää orgaanisen aineen määrää
pellolla. Maan vedenpidätyskapasiteetti ja kationinvaihtokyky paranevat. Käsittely vaikuttaa maa-
perän mikrobeihin, eikä ole kemiallinen menetelmä kipsin tapaan.

2.2 Metsätalous ja vesistön hydrologia

Metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä ravinteiden ja kiintoaineen kuormituksen vähentämiseksi
ovat mm.:

Suojakaistat, Puunkorjuussa hakkuutähteiden ja kantojen keruu vesistöjen läheisyydestä
Kantojen nostoa tulisi välttää eroosioherkillä alueilla ja vesistöjen läheisyydessä.

Vesiensuojelun huomioiminen erityisesti eroosioherkillä alueilla
Maalaji ja maanpinnan kaltevuus altistavat maaston kulumiselle. Ojissa eroosioriski on suuri var-
sinkin ojitusten jälkeen ennen ojaluiskien kasvittumista. Virtaava vesi kuluttaa ojia varsinkin hie-
nojakoisilla mailla (hieta, hiesu, savi). Eroosioriski on erityisen suuri myös ojissa, joiden pohjan
kaltevuus on suuri, mikä lisää veden virtausnopeutta. Eroosioriskiä voidaan vähentää ojien asian-
mukaisella suunnittelulla. Luiskakaltevuudet suunnitellaan riittävän loiviksi eikä ojia kaiveta liian
kalteviksi. Pituuskaltevuutta voidaan pienentää mm. putousportaiden ja kaivukatkojen avulla.

Metsäojitusalueiden suojelutoimet
Lietekuoppien, kaivu- tai perkauskatkojen ja laskeutusaltaiden merkitys kasvaa, jos pintavalutusta
ei ole mahdollista järjestää ojitusalueella. Yksinkertaisimmat ”pintavalutuskentät” saadaan, kun
jätetään kunnostusojituksen yhteydessä kaivamatta kokoojaoja vesistön läheisyydessä. Usein las-
keutusaltaat jäävät helposti tyhjentämättä ja metsämailla pintavalutus on tehokkain ja ainoa
varma keino hienojakoisen mineraalimaa-aineksen pysäyttämiseksi. Tehokkaasti toimiva pintava-
lutuskenttä on luonnontilainen paksuturpeinen suo.

Putkipadot
Ojitusalueiden virtaamanhallinta ja varsinkin kiintoaineksen pidättäminen onnistuu mm. putkipa-
torakenteen avulla (liite 1, toimenpide 3). Putkipato viivyttää tulva-aikana vettä ojastossa ja hi-
dastaa veden virtausnopeutta, jolloin kiintoainesta ehtii laskeutua ojiin, eikä kiintoaine kulkeudu
alapuoliseen vesistöön. Putkipato suunnitellaan yleensä kokoojaojaan tai valtaojaan, jolloin ojas-
tossa on riittävästi varastotilavuutta. Veden pinta ei tulvi maanpinnan tasolle eikä metsän kasvua
vaaranneta. Tämä varmistetaan padon mitoituksella ja tulvaputkella. Laskeutusaltaan yhteyteen
rakennettavalla putkipadolla voidaan tehostaa altaan toimintaa. Putkipadon periaate on esitetty
seuraavassa kuvassa (Kuva 2-2).

Kuva 2-2. Putkipadon periaate (Jämsén, Marttila 2011)

Loviisanjoen valuma-alueelle putkipatoja olisi mahdollista toteuttaa Suursuolle (liite 1, toimenpide
3). Putkipatoja tarvittaisiin useita, jotta padon yläpuolinen valuma-alue ei olisi liian suuri (Kuva
2-3).
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Kuva 2-3. Suursuon putkipatojen ehdotetut sijainnit

Virtaamien äärevöitymistä pyritään hillitsemään lisäämällä valuma-alueen viipymää. Lisäksi on tär-
keää hillitä uomien virtausnopeuksia ja eroosiota. Vesistön hydrologiaa muokkaavia toimenpiteitä
ovat mm.:

Pohjakynnykset ja pohjapadot
Pohjakynnysten ja pohjapatojen avulla saadaan vakiinnutettua alivirtaamaa ja nämä rakenteet hil-
litsevät usein myös kaivettujen uomien eroosiota. Varsinkin jyrkille uomaosuuksille kannattaa pe-
rustaa esimerkiksi kiveyksistä tehdyt putousportaat tai pohjapatojen sarja.

Loviisanjoen valuma-alueella virtausnopeuksia olisi mahdollista hillitä mm. Hommansbyn kynnys-
tämisellä (liite 1, toimenpide 4). Pohjapatoja tarvittaisiin useita (Kuva 2-4).

Kuva 2-4. Ehdotus Hommansbyn kynnystämiseksi
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Muut puurakenteet metsäpuroissa
Puuaineksella on merkitystä virtavesissä niin hydrologian kuin eliöstönkin osalta. Puuaines mm.
lisää uoman syvyysvaihtelua ja tarjoaa kiinnittymisalustoja hyönteisille. Puurakenteita voidaan
asentaa myös erityisesti kulkeutuvan hiekan pysäyttämiseksi.

Tulvahyllyt ja –tasanteet, rantojen eroosiosuojaukset, vanhojen uomaosuuksien palauttaminen
Tulvahyllyt ja -tasanteet ovat tärkeä osa uoman hydrologian ennallistamista. Myös vanhoja uoma-
osuuksia voidaan palauttaa käyttöön erityisesti tulvauomiksi. Uoman poikkileikkausta on metsä- ja
maatalousalueilla kasvatettu usein vedenjohtokyvyn lisäämiseksi. Luiskat on yleensä myös muo-
toiltu uusiksi. Luonnonuomissa luiskat eivät ole tasakaltevia, vaan törmä muotoutuu maaperän,
virtaamien ja kasvillisuuden mukaan. Uoman erodoitumista saadaan hillittyä, jos tulva-aikaista
vedenjohtokykyä lisätään tulvahyllyjen ja -tasanteiden avulla ja uoma jätetään koskematta keski-
veden alapuolelta. Herkästi erodoituvilla uomaosuuksilla joudutaan usein myös kunnostamaan sor-
tumia ja rakentamaan luiskiin eroosiosuojauksia.

2.3 Haja-asutus ja taajaman hulevedet

Haja-asutusalueella tulisi käsitellä jätevedet erityisesti niillä talouksilla, joiden taloudessa on vesi-
johto ja viemäri, mutta ei kunnollista jätevedenkäsittelyjärjestelmää. Esimerkiksi ranta-alueilla jä-
tevesistä pitäisi puhdistaa orgaanisesta aineesta vähintään 90 %, fosforista 85 % ja typestä 40 %.
(Loviisan ympäristönsuojelumääräysten, astuneet voimaan 23.11.2015)

Jätevesiä voidaan puhdistaa useilla kiinteistökohtaisilla menetelmillä. Jos käymäläjäte ja harmaa
vesi erotetaan, voidaan wc-vedet johtaa esim. umpisäiliöön ja kuljettaa jätevedenpuhdistamolle.
Harmaat vedet voidaan käsitellä mm. saostuksen ja maaimeyttämön avulla. Pelkän harmaan veden
käsittely on yksinkertaisempaa kuin wc-vesiä sisältävän jäteveden. Kaikkien jätevesien yhteiskä-
sittelyn menetelmiä ovat mm. maahanimeyttämö, maasuodattamo ja kiinteistökohtainen pienpuh-
distamo. Tavallisimmat menetelmät hajottavat orgaanista ainesta ja sitovat fosforia suodatinai-
neella tai saostuskemikaalilla.

Hulevesien mukana vesistöihin huuhtoutuu pääasiallisesti kiintoainetta, ravinteita, metalleja, öl-
jyjä, hiilivetyjä ja mikrobeja. Hulevesiä hallitaan mm. toimenpiteillä, jotka hidastavat virtausta,
viivyttävät vesiä latva-alueilla ja pidättävät siten myös haitta-aineita.  Hulevesiä muodostavalla
alueella sijaitsee olemassa oleva hulevesiverkosto, jota on haasteellista lähteä muuttamaan. Ole-
massa olevaan infrastruktuuriin voidaan kuitenkin alueesta riippuen sijoittaa esim. hulevesien bio-
suodatusalueita tai hulevesialtaita, jotka lisäävät samalla kaupunkivihreän ja vesiaiheiden määrää
(esim. kuva 2-6). Vesi voidaan näistä käsittelyistä johtaa olemassa olevaan verkostoon. Myös hu-
leveden syntymistä voidaan vähentää vaihtamalla tarpeeton asfaltointi vettä läpäisevämpiin pääl-
lysteisiin tai viheralueisiin. Talvisin teiltä ja parkkialueilta aurattava lumi on haitta-ainekuormaltaan
suuri ja tulee viedä lumenkaatopaikalle käsiteltäväksi ennen sulamisvesien laskemista vesistöön.

Hankealueella on useita hulevesien purkukohtia (liite 1, toimenpide 5). Hulevesiä olisi mahdollista
puhdistaa hajautetusti pienvaluma-alueittain sijoittamalla kaupunki-infraan esim. biosuodattimia
tai altaita. Myös sataman pohjoispuolella (Kuva 2-5), on tilaa hulevesien käsittelyratkaisulle tai
ratkaisuille (useampi ratkaisu voisi muodostaa nk. hulevesipuiston) Veden laadun parantamiseksi
sopivia ratkaisuja ovat kaupungeista tulevan kiintoaineen (ja sen mukana tulevan fosforin ja me-
tallien) laskeutus hulevesialtailla, liukoisten haitta-aineiden suodatus biosuodatuksella ja suoda-
tuspadolla ja suodatuspainanteilla (kuva 2-6).

Hulevesien purkupaikan alapuolella rantavyöhykkeellä kasvaa ilmaversoista kasvillisuutta. Ruo-
vikko kannattaa säilyttää kohteessa. Kasvillisuus toimii osaltaan viivytyksessä ja ravinteiden pois-
tossa hulevesien ja lahden välissä.
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Kuva 2-5. Ehdotus hulevesien puhdistamiseksi. Rantavyöhykkeen ruovikko säästetään. Viheralueelle
pyörätien länsipuolelle olisi mahdollista perustaa hulevesipuisto.
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Kuva 2-6 Hulevesien puhdistamisen tyyppiratkaisuehdotuksia sataman pohjoispuolelle tai kaupunkiva-
luma-alueelle.

3. VESIENSUOJELU- JA KUNNOSTUSMENETELMÄT LAH-
DELLA

Loviisan kaupungissa on käytössä koordinaattijärjestelmä ETRSGK26 (lyhyt muoto) ja korkeusjär-
jestelmänä N60. Toimenpiteet on verrattu N60 järjestelmään, joka on lähellä meriveden teoreet-
tista keskivesitasoa. Väyläalueen haraukset on verrattu keskimeriveteen MW2011, joka on N60 -
0,03 m.

Loviisanlahden toimenpiteet on esitetty liitteen 2 suunnitelmakartalla.

3.1 Ruoppaukset

Suistoalueiden ruoppaus tulee toteuttaa siten, että ruoppausväylät syvenevät jokipohjan tasosta
mahdollisimman loivasti (väh. 1:6) kohti ruoppaustasoa. Uuden kaivamalla tehtävän vesialueen
tasaus on noin N60 -0,5 m. Mikäli niittoalueita joudutaan syventämään kaivamalla, myös näiden
alueiden kaivutaso on N60 -0,5 m. Alue on ekologisesti tärkeä (linnusto ja kalaston kutualue),
joten ruoppauksen tavoitteena on monimuotoisen avovesialueen lisääminen.

Loviisanjoen laskiessa kohti Loviisanlahtea, hidastuu veden virtausnopeus ja kiintoaines alkaa las-
keutua ja kasautua. Suunniteltu ruoppaus jakaa Loviisanjoen virtausta jatkossa enemmän myös
kohti länsirantaa, jolloin rantavyöhyke pysyy paremmin auki kasvillisuudesta. Ruoppausalueen sy-
vyys on pääosin -0,6…-0,8 m, mutta ruoppausaluetta voidaan monipuolistaa tekemällä siihen sy-
vänne niittoalueiden läheisyyteen. Syvänne kaivetaan tasolle N60 -1,2 m, jolloin alue pysyy pi-
dempään vesikasvillisuudesta vapaana. Kaikkia ruoppausalueita ei voida ruopata esim. väyläalueen
ympäristöä vastaavaan tasoon N60 -1,8 m, sillä reilusti syvempi ruoppausalue keskittäisi virtaa-
maa liikaa ja voisi aiheuttaa umpeenkasvun kiihtymistä toisaalla. Uusilla ruoppausalueilla on tar-
koitus ainoastaan hajauttaa virtausta. Lisäksi suunniteltujen ruoppausalueiden massamäärät ovat
jo suurehkot. Alueelle ei voida suositella suurempia ruoppauksia toimenpiteen aiheuttaman samen-
tumahaitan vuoksi.

Virtauksen monipuolistuminen voi pitää auki rantavyöhykettä ja hillitä ruovikoitumista, vaikka ve-
sialueet ovat edelleen matalia. Savisamean veden valon läpäisykyky ei ole niin hyvä, joten vähän
matalampikin alue voi pysyä vapaana kasvillisuudesta, kun avovesialueet ovat riittävän laajoja.
Hulevesien purkupaikkojen kasvillisuus toimii osaltaan viivytyksessä ja ravinteiden poistossa hule-
vesien ja lahden välissä, joten näitä alueita ei ruopata tai niitetä.
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Läntiselle ranta-alueelle suunnitellut ruoppaukset pystytään toteuttamaan matalan veden aikaan
pitkäpuomisella kaivinkoneella. Mahdollinen ruoppausajankohta on maaliskuussa. Aliveden aikaan
ruoppaus on helpompi toteuttaa, sillä ruoppausmassoja pystytään suoraan nostelemaan kuljetet-
tavaksi eteenpäin ja työskentelyalue rannalta käsin on laajempi. Pakkaskaudellakaan jää ei välttä-
mättä riitä työn toteutukseen pehmeikköalueella. Työmaateitä voi jäädyttää tai kaikki ruoppaukset
voidaan toteuttaa kelluvalla kalustolla.

Uuden vesialueen muotoilu ja suiston ruoppaus joudutaan tekemään kelluvalla kalustolla. Ruop-
pausmassat tulee kartoittaa etukäteen ja massoista tulee myös tutkia ovatko ne potentiaalisesti
happamia sulfaattimaita. GTK:n ennakkotulkinnan mukaan Loviisanlahden länsirannalta voi löytyä
happamia maita. Mikäli kaivettavat massat eivät ole haitattomia, tuo se kustannusarvioihin mer-
kittävää ja osin hallitsematonta kustannusriskiä. Massojen laatu rajoittaa vastaanottopaikkojen
käyttöä ja massat voidaan joutua kuljettamaan proomuilla pitkiäkin matkoja vedenalaiseen läjityk-
seen tai asianmukaiselle vastaanottopaikalle, jossa haitta-aineita sisältäviä massoja otetaan vas-
taan. Mikäli massat ovat haitattomia, voidaan uuden vesialueen massoista muotoilla ja maisemoida
rantavyöhykkeelle läjityssaareke, mikä laskee toimenpiteen kustannuksia.

Mikäli massat läjitetään maa-alueelle ja ne joudutaan esim. kalkitsemaan, voidaan ne läjittää ker-
roksittain korkeintaan 0,5…1 m kerrokseksi. Ruoppausmassa on hyvin vesipitoista ja löyhenee kul-
jetettaessa. Teoreettisesti läjitysalueita tarvittaisiin 3 ha, mikäli massat pystyttäisiin läjittämään
vähintään 1 m kerrokseen. Läjitysalueiden riittävyys tulee tarkastaa jatkosuunnittelun ja vesiluvi-
tuksen yhteydessä. Suunnitelmassa on kaksi mahdollista läjitysaluetta, joiden taakse massat voisi
läjittää puupaalurivistön ja suodatuskankaasta tehdyn seinämän taakse. Itäpuolen läjitysaluetta
on hyödynnetty jo aiemminkin. Mikäli olemassa olevat puupaalut eivät ole riittäviä, voidaan niiden
itäpuolelle rakentaa uusi paalurivistö. Paalut tulee jättää riittävän korkealle merivesi huomioiden,
jotta tulvavesi ei huuhdo massoja mereen. Kun massat ovat ehtineet kuivua, tiivistyä ja kasvittua,
ne pysyvät läjitysalueella tulvienkin aikana.

Ruoppausten arvioidut kustannukset voivat olla yli 0,5 milj. euroa, varsinkin, mikäli läjityksestä
aiheutuu ylimääräisiä ja arvaamattomia kustannuksia.
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3.2 Niitot

Suunnitellut niittovyöhykkeet tukevat ruoppaussuunnitelmaa lisäämällä edelleen avovesialuetta.
Niitto soveltuu ilmaversoisen kasvillisuuden vähentämiseen. Alueella on havaittu myös kelluslehti-
siä vesikasveja, kuten ulpukkaa, palpakoita ja isolummetta (VELMU). Kelluslehtisten kasvien niit-
totulokset ovat epävarmat, sillä niiden ravinteet ovat varastoituneena juuristoon. Tämän vuoksi
niittojen toisto on erittäin tärkeää. Alueella ei ole havaittu uposlehtisiä vesikasveja. Mikäli hanke-
alueella havaitaan uposlehtisiä, niittoa voidaan täydentää kolmantena vuonna raivausnuottaamalla
uposlehtisten alueet. Raivausnuottaus on työläs menetelmä, mutta nuotan käytöllä voidaan var-
mistaa, että uposlehtisiä ei pääse ajelehtimaan uusille niittojen ansioista vapautuneille alueille.
Raivausnuottaus on mahdollista suorittaa eteläisellä niittoalueella rannalta käsin.

Koska hankealueelta ei ole tehty tarkempia kasvillisuuskartoituksia on esitetyt niittoalueet ohjeel-
lisia. Esitettyjen niittoalueiden pinta-ala on yhteensä 8900 m2. Niittoalueet tehdään poimuileviksi
ja ne levenevät ulapalle päin, jotta myös aallokon vaikutus pitää väyliä auki. Pysyvämpien tuloksien
saavuttamiseksi, niitto suoritetaan kolmena kesänä. Esim. ilmaversoiset ruovikot vähenevät mer-
kittävästi vasta kolmantena niittokesänä. Niittoajankohta on heinäkuun puolivälistä elokuun puoli-
väliin, koska silloin kasvien ravinnemäärä on suurimmillaan versoissa ja pienimmillään juurissa.
Näin varmistetaan kasvillisuuden heikkeneminen. Tällöin ei myöskään häiritä merkittävästi alueen
linnustoa ja kalastoa merkittävästi. Lintujen pesintä ajoittuu huhtikuusta heinäkuun loppuun ja
niittojen tarkemmassa suunnittelussa huomioidaan alueella pesivät linnut. Ensimmäisenä kesänä
niitetään kahdesti, jolloin ensimmäinen niitto tehdään juuri ennen kasvien kukkimista kesäkuun
lopulla ja seuraava niitto tästä 3-4 viikon kuluttua. Matala merivedenkorkeus voi rajoittaa niitto-
ajankohtaa.

Vesikasvit leikataan mahdollisimman läheltä pohjaa. Otollisimmat niittoalueet olisivat 0,8-1,2 met-
rin syvyisiä, jotta kasvillisuus pysyisi pois alueilta pitempään. Mikäli niittoalue todetaan alle 0,5 m
syvyiseksi keskivedestä, voidaan sitä myös syventää ruoppausten yhteydessä. Alueen mataluus
voi vaikuttaa niittokaluston valintaan. Mikäli pystytään, niitto tehdään keräävällä ja paalaavalla
niittokoneella. Niittokalusto ja niittotyyli vaikuttavat kustannuksiin. Esimerkiksi paalaava niittokone
voi yltää tuntitehoon 3 paalia / h, ja paaliin mahtuu kasvustoa noin 0,5 ha:n alalta. Tällainen kone
voi kuljettaa kerrallaan 4 paalia. Koneen tehot, niittosyvyydet, teräleveydet yms. kannattaa var-
mistaa ennen niittojen suorittamista.

Poistettavan kasvijätteen läjitysalueen tulee olla niin kaukana rantaviivasta, ettei niittojäte tai siitä
valuva ravinnepitoinen vesi kulkeudu takaisin vesistöön. Niittojäte voidaan myös halutessa kom-
postoida tai käyttää rehuna.

Kolmen niittokesän jälkeen avovesialueet saavat kasvittua. Jakautunut virtaus pitää ”kanavia” auki
ja kasvittuvat väylät pidättävät osaltaan kiintoainetta, kun Loviisanjoen vesi levittäytyy laajem-
malle alueelle. Tiheä, umpinainen ruovikko ohjaa ja keskittää virtauksia avovesialueelle, mikä kiih-
dyttää entisestään umpeenkasvua. Niitot joudutaan toistamaan vuosien päästä, jolloin ne tehdään
jälleen kolmena kesänä peräkkäin. Myös ruoppausalueita voidaan jatkossa ylläpitää niittämällä.

Niittojen arvioidut kustannukset ovat alle 40 000 euroa.
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3.3 Muut kunnostusmenetelmät

Muut kunnostusmenetelmät, kuten hapetus tai hoitokalastus eivät ole potentiaalisia suistoalueen
rehevöitymisen hillitsemisen menetelmiä.

4. TOTEUTUS JA KUNNOSSAPITO

4.1 Toteutus ja kunnossapito

Kaikki ehdotetut toimenpiteet tulisi toteuttaa mahdollisimman vähävetiseen aikaan. Vesiensuoje-
lurakenteiden toteutus vaatii usein kaivinkonetyötä, joten sopiva toteutusaikataulu voi olla esimer-
kiksi talvityönä tammi-maaliskuussa, jolloin maa kantaa paremmin työkoneita. Suurimmalle osalle
kohteista on helppo päästä työkoneilla, jolloin toteutusajankohta voi olla myös muulloin vähäveti-
seen aikaan. Töiden toteuttamiseen tarvitaan maanomistajien suostumus hankkeelle.

Valuma-alueen suurimmille kohteille, kuten kosteikoille, voidaan edellyttää vesilain mukaista lu-
paa, kun kosteikko perustetaan vesistön varteen (valuma-alue yli 10 km2) tai luonnontilaisen kal-
taisiin uomiin.

Ruoppausta varten vaaditaan vesilain mukainen lupa, sillä ruoppausmassat ylittävät 500 m3. Vesi-
lain mukaisessa lupahakemussuunnitelmassa esitetään myös niittoalueet ja niiden vaikutukset,
sillä niitot osaltaan muuttavat virtausreittejä suistoalueella.

Vesiensuojelurakenteita tulee kunnossapitää. Esim. padottavien rakenteiden toimivuutta ja kuntoa
tarkkaillaan varsinkin ensimmäisinä vuosina tulvasortumien havaitsemiseksi. Luiskien kuntoa yllä-
pidetään ja eroosiosuojauksia tehdään tarvittaessa lisää. Allasosiin laskeutuneen liejun ja hiekan
määrää tarkkaillaan esimerkiksi mittakepillä ja syvänteitä tyhjennetään tarvittaessa.

Ruoppausalueita voidaan jatkossa pitää avoimena niittämällä. Kun kasvillisuuden niitot aloitetaan,
kannattaa niitot tehdä muutamana peräkkäisenä kesänä, jonka jälkeen pidetään muutaman vuo-
den tauko. Perusteellista kasvien korjuuta ei saa tehdä liian usein.

5. KUNNOSTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

5.1 Toimenpiteiden vaikutus jokiuoman ja lahden ympäristön tilaan

Valuma-alueelle ehdotetut toimenpiteet hoitavat maisemaa ja vähentävät alapuolisten vesien kuor-
mitusta.  Ehdotetut toimenpiteet pidättävät erityisesti kiintoainesta, johon on sitoutunut myös fos-
foria. Mikäli toimenpiteitä toteutettaisiin laaja-alaisesti, olisi mahdollista saavuttaa vesienhoito-
suunnitelman mukaiset ekologisen tilan tavoitteet Loviisanjoella ja Loviisanlahdella.
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Ehdotetut ruoppaukset ja niitot Loviisanlahdella parantavat maisemaa. Suistoalueen lisääntynyt
avovesitilavuus tarjoaa elinympäristöjä varsinkin linnustolle ja kalastolle. Jokisuisto on nykyisin
ekologisesti merkittävä, mutta sen merkitys köyhtyy umpeenkasvun myötä. Suunnitelma tukee
osaltaan alueen ekologiaa. Suistoalue toimii jatkossa myös paremmin ravinteiden sitojana.

5.2 Toimenpiteiden hyöty suhteessa kustannuksiin

Maatalouden suojavyöhykkeet ja peltojen kasvukunnon parantaminen, metsätalouden putkipadot
ym. suositellut toimenpiteet valuma-alueella voisivat yhdessä tuoda merkittävänkin muutoksen
vesistöalueen tilaan. Jos toimenpiteet hajautettaisiin koko valuma-alueelle, olisi tarvittavat raken-
teet pienempimuotoisempia ja kunnostus tulisi edullisemmaksi kuin suurilla kohteilla, kuten heh-
taarien kokoisilla kosteikoilla.

Hankealueella on suuret ylivirtaamat ja pienet alivirtaamat. Erityisesti veden virtausnopeutta hi-
dastavat toimet, aliveden vakiinnuttaminen ja viipymän lisääminen auttaisivat vesistöä kiintoai-
neskuorman vähentymisenä. Ehdotetut toimenpiteet (liite 1, toimenpide 1-5 sekä peltojen kasvu-
kunnosta huolehtiminen) ovat sellaisia, että niillä saavutettaisiin suurin hyöty kustannuksiin näh-
den.

Niitot ovat ruoppauksia edullisempi menetelmä, mutta ruoppauksilla saavutettavat hyödyt ovat
pitkäkestoisempia. Suistoalueen virtausoloja ei pystytä muokkaamaan ilman ruoppauksia.

Toimenpiteiden vaikuttavuuden ja merkittävän muutoksen kannalta suositellaan toteuttamaan eri-
tyisesti uusia virtausreittejä luovat suistoalueen ruoppaukset ja niitot. Mikäli toimenpiteitä halutaan
vaiheistaa, niin ranta-alueiden ruoppausten vaiheistaminen eri ajankohtaan tai poisjättö vaikuttaa
vähiten kunnostuksen tavoitteisiin. Toisaalta ranta-alueiden ruoppaukset ovat toteutukseltaan hel-
pommat ja niiden maisemallinen hyöty on merkittävä. Kustannusarvioissa on eritelty toimenpiteitä
kohteittain, jolloin jatkosuunnittelussa kohteita on helppo arvottaa esim. massojen haitattomuuden
ja läjitysalueiden lopullisen koon perusteella.

6. ESITYS TARVITTAVISTA LISÄSELVITYKSISTÄ

Ruoppausten vesilain mukaista lupahakemussuunnitelmaa varten ruoppausalueiden sedimentin
paksuudet ja haitta-ainepitoisuudet tulee määrittää. Ruoppauksesta tulee laatia tuoreisiin sedi-
mentin paksuuskartoituksiin perustuva tekninen rakennussuunnitelma kustannusten tarkenta-
miseksi ja vesiluvan saamiseksi. Vesilain mukaisessa hakemussuunnitelmassa tulee esittää myös
läjitysalueet.

Merkittävien muutosten aikaansaamiseksi valuma-alueella tarvitaan laaja-alaisia kunnostustoi-
menpiteitä maatalous- ja metsätalousalueilla. Loviisanjokeen ja Loviisanlahteen suoraan valuvaa
kuormitusta olisi erittäin tärkeää vähentää.

Taajaman hulevesien biosuodatusrakenteet tulee mitoittaa tapauskohtaisesti. Esimerkiksi putkipa-
toja voisi toteuttaa kohteisiin ilman erillisiä tarkempia suunnitelmia, jos toteutuksesta vastaa ura-
koitsija, jolla on kokemusta vesistökunnostusrakentamisesta ja kohteiden yläpuolinen valuma-alue
ei ole liian suuri.
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