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1 Hankkeen tavoitteet 

 

Savilahden alueella vesistö on osittain todella matalaa. Tavoitteena on ruopata 

alueelta pohjasedimenttiä sekä niittää ruovikkoa. Ruoppaus edistää veden vaih-

tuvuutta sekä happitilannetta. Ruoppauksen myötä alueen talvitilavuus olisi suu-

rempi, joka edistää vesistön happitilannetta. Savilahden alueen ruoppaukset 

jakautuvat kolmeen eri ruoppausalueeseen. Likimääräinen ruoppausalue on 

merkitty karttaan 1004.100 (Liite 4). 

 

Pitäjänsaaren sekä Iso Vuohisaaren välissä kasvaa runsaasti ruovikkoa. Tavoit-

teena olisi niittää ruovikkoa, jotta rannan viihtyvyys paranee. Edellä mainittujen 

saarten välillä on myös matalikkoa, jota tulee ruopata syvemmäksi, parantaen 

veneilyväylää ja näin ollen vesistön viihtyvyyttä. 

 

 

Kuva 1 Ennallistettava alue kuvattuna mustien rajojen sisällä. 
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2 Haitta-ainetutkimukset 

 

Pitäjänsaaren länsipuolen, Kotisaaren ja Iso Vuohisaaren vesialueilta on suori-

tettu pohjasedimenttitutkimuksia. Pohjasedimenttinäytteet on otettu 21.11.2018. 

Pohjasedimenttitutkimukset on suoritettu Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n toi-

mesta. Näytteitä otettiin kaksi kappaletta, jotka kumpikin olivat neljän noston 

kokoomanäytteet (kuva 2). Näytteenotot suoritettiin käyttäen Limnos-

sedimenttinoudinta. Kaikki tutkimukset tuloksineen tarkemmin Savilahden sedi-

menttitutkimus raportissa (Liite 2). 

 

Pohjasedimentistä tutkittiin mm. haitta-ainepitoisuuksia. Suurin osa haitta-

ainepitoisuuksista olivat alhaisia. Raskasmetallien pitoisuudet olivat pieniä, mut-

ta normalisointi nosti elohopean, sinkin, kromin ja kuparin pitoisuudet 1A tai 1B 

tasolle. Nikkelin pitoisuus normalisoituna ylitti 2 tason raja-arvon mutta ei abso-

luuttisena pitoisuutena (Taulukko 1). Nikkelipitoisuuteen vaikuttaa myös maape-

rän taustapitoisuudet. PCB-yhdisteistä vain muutaman yhdisteen normalisoitu 

pitoisuus ylitti lievästi luonnontilaisen arvon. PAH-yhdisteet olivat pääosin luon-

nontilaisia tai tasoa 1A, mutta jotkin PAH-yhdisteet olivat tasoa 1B. Öljyhiilivety-

jen osalta näytteet olivat luonnontilaisia tai hieman korkeampia, tasoa 1A.  

 

Taulukko 1. Raskasmetallien absoluuttiset sekä normalisoidut pitoisuudet. Savilahden sedi-

menttitutkimus 2018. 

Raskasmetallit Absoluuttinen pitoisuus mg/kg ka Normalisoitu pitoisuus mg/kg ka 

Näyte 1 Näyte 2 Näyte 1 Näyte 2 

As 8 8 10 11,8 

Cd <1 <1 <1 <1 

Cr 52 43 95 78 

Cu 31 32 41 52 

Hg 0,16 0,13 0,20 0,17 

Ni 41 27 116 75 

Pb 26 27 31 37 

Zn 230 170 384 332 
1, Luonnontilainen 1A, Haitta-aineella ei 

vaikutusta läjityskel-

poisuuteen 

1B,Läjitettävissä 

sekä ns. hyvälle että 

tyydyttävälle läjitys-

alueelle 

1C, Läjitettävissä ns. 

hyvälle läjityspaikalle 

2, Pääsääntöisesti 

läjityskelvoton 
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Taulukko 2. PAH-yhdisteiden absoluuttiset sekä normalisoidut pitoisuudet. Savilahden sedi-

menttitutkimus 2018. 

PAH-yhdisteet  Absoluuttinen pitoisuus µg/kg 
ka 

Normalisoitu pitoisuus µg/kg 
ka 

 Näyte 1 Näyte 2 Näyte 1 Näyte 2 

Antraseeni 30 <20 17 <20 

Bentso(a) antraseeni <20 <20 <20 <20 

Bentso(a) pyreeni 70 80 39 80 

Bentso(ghi) peryleeni 80 70 44 70 

Bentso(k) fluoranteeni 60 60 33 60 

Fenantreeni 850 80 472 80 

Fluorantreeni 640 280 356 280 

Indeno(1,2,3-cd) pyreeni 30 30 17 30 

Kryseeni 220 110 122 110 

Naftaleeni <20 <20 <20 <20 

Pyreeni 250 100 139 100 
1, Luonnontilainen 1A, Haitta-aineella ei 

vaikutusta läjityskel-

poisuuteen 

1B,Läjitettävissä 

sekä ns. hyvälle että 

tyydyttävälle läjitys-

alueelle 

1C, Läjitettävissä ns. 

hyvälle läjityspaikalle 

2, Pääsääntöisesti 

läjityskelvoton 

 

 

 

Kuva 2 Pohjasedimenttinäytteiden näytteenottopaikat. Kymijoen vesi ja ympäristö ry. 
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3 Ruoppausta ja läjitystoimintaa koskeva lainsäädäntö 

 

Lainsäädäntö ohjaa ruoppaushankkeita ja hankkeiden suunnittelua. 

Lainsäädännöllä pyritään varmistamaan ympäristölle ja terveydelle tur-

valliset toimintatavat. Ruoppaustoimintaa ohjaa erityisesti seuraavat lait 

ja asetukset: 

• Vesilaki (587/2011) 

• Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista (1560/2011)  

• Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

• Valtioneuvoston asetus Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 

• Merensuojelulaki (1415/1994) 

• Jätelaki (646/2011) 

• Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

• Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdis-

tustarpeen arvioinnista(214/2007)  

• Luonnonsuojelulaki (1096/1996)  

• Muinaismuistolaki (295/1963) 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

• Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004 ja muu-

tos 272/2011)  

• Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011 

muutos 540/2019) 

• Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 

(1040/2006)  

• Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista (1303/2004) 

• Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitalli-

sista aineista (1022/2006) siihen tehtyine muutoksineen 

(1818/2009), (868/2010) ja (1308/2015) sekä perustelumuistio 

• Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)  

• Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenette-

lystä (277/2017) 
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4 Ruopattava alue 

 

Vesilain mukaisesti tarvitaan lupa AVI:lta, kun ruoppaus on suurempi kuin 500 

m3. Luvan lisäksi ruoppauksesta sekä niitosta tulee ilmoittaa ELY-keskukselle, 

sekä vesialueen omistajalle 30 vrk ennen toimenpiteen suorittamista. 

 

Ruoppauksia suoritetaan Pitäjänsaaren länsirannan, Iso Vuohisaaren sekä Ko-

tisaaren edustalta. Pohjasedimentin paksuus on näytteenottojen perusteella 

noin 20–30 cm. Ruopattavien alueiden syvyydet vaihtelevat noin 0,7 m ja 1,7 m 

välillä, perustuen saatuihin luotaustietoihin. Likimääräinen ruoppausalue on 

merkattu karttaan 1004.100 (Liite 4). 

 

Ruopattava alue on noin 70 098 m2 kokoinen, ruoppaussyvyyden ollessa noin 

30 cm. Alueelta ruopataan kokonaisuudessaan noin 21 029,4 m3 (70 098 m2 * 

0,3 m). Pitäjäsaaren länsipuolella suoritetusta sedimenttinäytteenotosta on sel-

vitetty, että sedimentin kuiva-ainepitoisuus on 27 %. Kotisaaren ja Iso Vuohi-

saaren läheisyydessä otetuista sedimenttinäytteistä on selvitetty kuiva-

ainepitoisuudeksi 37 %. Sedimenttien kuiva-ainepitoisuuksien ollessa 27 % ja 

37 % loppusijoitettavaa kuiva-ainetta syntyy noin 21 029,4 m3 * 0,27  = 5677,9 

m3 ja 21 029,4 m3 * 0,37 = 7780,7 m3 väliltä.  

 

5 Lietteen käsittely 

 

Imuruopattu vetinen liete johdetaan käsiteltäväksi geotuubitekniikalla, jossa liet-

teen sisältämästä kuiva-aineesta erotetaan vesi. Vedenerotukseen kuiva-

aineesta käytetään mahdollisesti polymeeriä, joka tehostaa erotusprosessia. 

Jos polymeeriä käytetään, tulee polymeerin olla ympäristölle turvallista. Ruop-

pauksen jälkeen puhdistunut vesi johdetaan takaisin vesistöön. Ruoppausmas-

sojen hyötykäytön mahdollisuus tulee aina selvittää ja hyödyntää jos mahdollis-

ta. 

 

Geotuubimenetelmällä lietteen kuivatus onnistuu huomattavasti pienemmällä 

alueella verrattuna perinteiseen allaskuivatukseen. Savilahden kunnostettavalla 
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alueella on kolme lietteen kuivatukseen sopivaa paikkaa. Mahdolliset geotuubi-

alueiden pinta-ala on yhteensä noin 17 000 m2.  Mahdolliset geotuubialueet 

ovat merkattu karttaan 1004.100. Kuten aiemmassa kappaleessa on todettu, 

ruoppaus massaa syntyy noin 21 000 m3.  

 

Jotta geotuubimenetelmästä saadaan mahdollisimman tehokas, tulee suorittaa 

samankaltainen testaus, kuin aiemmin Pappilansaarten salmien ruoppausta 

varten (Liite 3). Polymeeri- ja geotuubitestauksessa selvitetään, mikä polymeeri 

ja geotuubimateriaali soveltuvat ruopattuun sedimenttiin parhaiten. Soveltuvin 

polymeeri ja materiaali yhdistelmä on se, joka erottaa veden ruoppausmassasta 

tehokkaimmin.  

 

6 Kunnostushankkeeseen liittyvä luontoselvitys 

 

Savilahden alueella on havaittu täplälampikorentoja. Ennen alueella tehtäviä 

niittoja ja ruoppauksia tulee selvittää korentojen lisääntymis- ja levähtämispai-

kat. Jos alueella esiintyy yhä täplälampikorentoja, tulee niitot suorittaa niiden 

lentoajan ulkopuolella. 

 

Täplälampikorentojen lentoaikaa on yleisesti kesä-elokuu. Vesistön kunnostus 

oikein tehtynä voi parantaa täplälampikorentojen olosuhteita. Liian umpeen 

kasvanut vesistö saattaa karkottaa täplälampikorennot alueelta kokonaan.  

 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee useita Natura2000-alueita (Kuva 3). Natu-

ra-alueista kaksi on huomattavasti muita suurempia ja ne ovat eri tyypin suoje-

lualueita. Kolme edellä mainituista Natura-alueista sijaitsee osittain vesistössä.  

Ruoppaukset kuitenkin suoritetaan siten, ettei sameus tai hienoaines todennä-

köisesti kulkeudu Natura-alueille. Ympäröivän vesistön tilaa on seurattava 

ruoppauksen aikana ja sen jälkeen. 
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Kuva 3. Natura2000-alueet. Suomen ympäristökeskus. 

 


