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1. Hankkeen tavoitteet 
 

Tavoitteena on vähentää alueen ruovikoiden määrää ja pinta-alaa. Pappilansaarten 

tapauksessa järkevin kunnostustoimenpide on lahden imuruoppaus ja niitto. Ruoppausalue 

jakaantuu neljää eri alueeseen. Kaikkien salmien ruoppauksesta olisi hyötyä, mikäli halutaan 

parantaa salmien happitilannetta. Ruoppaus kasvattaisi lahden pientä talvitilavuutta, jolloin 

happitilanne parantuisi. Tavoitteena on myös vähentää alueen ruovikoiden määrää ja pinta-

alaa. 

Haminan Pappilansaarten ensimmäisessä salmessa aloitettiin elokuussa 2016 ruovikoiden 

niitot. Pappilansaarten kaikkiin salmiin on suunniteltu imuruoppauksia. Likimääräiset 

ruoppausalueet on merkitty karttaan 920.100. Vesirakentamisessa tehtävät ruoppaus- ja 

läjitystoimet aiheuttavat suoria ja välillisiä vaikutuksia vedenlaatuun, kasvillisuuteen, 

pohjaeliöihin ja kaloihin. Ruopatut massat ovat usein peräisin kuormitetuilta alueilta ja ne 

saattavat sisältää haitallisia aineita. 

2. Haitta-aine tutkimukset 
 

Pohjasedimentin haitta-ainepitoisuudet on tutkittu. Samalla on tehty mittauksia, joissa on 

selvinnyt, että sedimenttiä on pohjassa jopa noin 15 - 30 cm.  Haminan Pappilansaarten 

salmista haettiin sedimenttinäytteet marraskuussa 2016. Työn tilasi MeriHamina ry. Suurin 

osa näytteiden normalisoiduista haitta – ainepitoisuuksista oli pieniä; pitoisuudet jäivät 

ruoppaus- ja läjitysohjeen raja-arvojen mukaan tasoille 1 ja 1A, jolloin haitta-ainepitoisuudet 

eivät vaikuta läjityskelpoisuuteen. 1B – tason tuloksia oli PAH–yhdisteissä ja 

Pappilansalmessa myös PCB yhdisteissä (101 ja 138) ja öljyhiilivedyissä. Tason 1B 

ruoppausmassat ovat vielä läjitettävissä sekä ns. hyville että tyydyttäville läjitysalueille. 

Pitoisuuden olleessa tasolla 1C ruoppausmassat voidaan läjittää vain ns. hyvälle 

läjitysalueelle; tämän tason haitta-ainepitoisuuksia esiintyi vain Pappilansalmessa 

yhdisteiden PCB 153 ja PCB 180 – normalisoiduissa pitoisuuksissa. Tulosten perusteella 

haitta-ainepitoisuudet olivat pienimmät Kivisalmessa ja suurimmat Pappilansalmessa (Liite 

1). 

3. Kunnostushankkeeseen liittyvä luontoselvitys ja Natura-

tarveharkinta 
 

Haminan Pappilansaarten ensimmäisessä salmessa aloitettiin elokuussa 2016 ruovikoiden 

niitot. Pappilansaarten kaikkiin salmiin on suunniteltu lisää niittoja ja myös imuruoppauksia 

karttaan 920.100 rajatun alueen sisäpuolella. Tavoitteena on vähentää alueen ruovikoiden 

määrää ja pinta-alaa. Hankealue ei ole Lupinlahden Natura 2000 -alueen sisällä, mutta 

rajautuu siihen. Suojeluarvoja heikentävä toiminta on luonnonsuojelulailla kiellettyä myös 
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Natura-alueen ulkopuolella: luonnonsuojelulain mukaan viranomaisten on alistettava 

erityiseen vaikutusten arviointiin kaikki sellaiset hankkeet ja suunnitelmat, jotka saattavat 

yhdessä tai erikseen vaikuttaa Natura-alueen luontoarvoihin. Tämän luontoselvityksen 

yhteydessä tehdyssä Natura-tarveharkinnassa arvioitiin, edellyttävätkö ruoppaushankkeiden 

vaikutukset varsinaista luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia. Natura 

tarveharkinnan lisäksi ruoppausten suunnittelua varten tarvittiin tiedot ruopattavien 

salmien ja mahdollisten läjitysalueiden merkittävistä ja hankkeessa erityisesti 

huomioitavista luontoarvoista. Alueet on merkitty karttaan 920.100.  MeriHamina ry tilasi 

luontoselvityksen ja Natura -tarveharkinnan 23.9.2016 Luontoselvitys Kotkansiipi Petri 

Parkkolalta (Liite 2). 

4. Ruopattava-alue 
 

Ruoppaus- ja läjitystoimintaan sovelletaan lukuisia säännöksiä. Käytännön kannalta tärkein 

sääntely sisältyy vesi-, jäte ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön. Niiden mukaan hankkeesta 

on yleensä tehtävä ilmoitus tai sille on haettava lupa. Jätelainsäädäntöä sovelletaan silloin, 

kun ruoppausmassat katsotaan jätteeksi. Em. lakien ohella huomioon tulee ottaa luonnon ja 

muinaismuistojen suojelua koskeva sääntely, maankäyttö- ja rakennuslain säännökset, 

vesien- ja merenhoitosuunnitelmat, ympäristövaikutusten arviointia koskeva menettely sekä 

erilaiset Suomea sitovat kansainväliset sopimukset. Ruoppauksesta ja läjityksestä vastaavan 

velvollisuus on hankkia tarvittavat luvat hankkeelle. Viranomaiset neuvovat tarvittaessa, 

mitä lupia tarvitaan.  Isoissa ruoppaus- ja läjityshankkeissa on suositeltavaa käydä 

hankkeesta vastaavan ja ELY-keskuksen välistä vuoropuhelua jo hankkeen 

suunnitteluvaiheessa eli ennen varsinaista lupaprosessia. 

 

4.1. Ruoppausta ja läjitystoimintaa koskeva lainsäädäntö 

 

Vesilaki (587/2011)  

VNA vesitalousasioista (1560/2011)  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000)  

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)  

Merensuojelulaki (1415/1994)  

Jätelaki (646/2011)  

VNA jätteistä (179/2012)  

VNA maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)  

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)  

Muinaismuistolaki (295/1963)  

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)  

Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004 ja muutos 272/2011)   
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VNA merenhoidon järjestämisestä (980/2011)   

VNA vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)   

VNA vesienhoitoalueista (1303/2004)  

VNA vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) siihen tehtyine  

muutoksineen (1818/2009) ja (868/2010) sekä perustelumuistio  

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)  

VNA ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)  

 

 Pappilansalmen ruoppausalue on noin 800 m pitkä ja keskimäärin 50 metriä leveä. Tältä 

alueelta ruopattavaa massaa kertyy 800 m x 50 m x 0,3 m = 12 000 m3. Etu ja takasaaren 

välinen salmi on historiatietojen mukaan ruopattu keskiosiltaan. Ruoppausalue muodostuu 

salmen molempiin päihin ollen pinta-alaltaan noin 24351 m2 * 0,3 m massoja kertyy 7305 

m3. Kivisalmen ruoppausalueen pinta-ala on noin 48 460 m2 * 0,3 m joten ruoppausmassoja 

kertyy 14538 m3. Yhteensä ruopattava massaa muodostuu alueelta 33 843 m3. Sedimentin 

keskimääräisen kuiva-ainepitoisuuden ollessa 38 % muodostuu loppusijoitettavaa kuiva-

ainetta noin 12 860 m3. Ruopattavat alueet on merkitty piirustukseen 920.100. 

5. Lietteen käsittely 
 

Yhteensä ruopattavaa lietettä muodostuu alueelta noin 33 843 m3. Imuruopattu vetinen 
liete johdetaan käsiteltäväksi geotubitekniikalla, jossa lietteen sisältämästä kuiva-aineesta 
erotetaan vesi. Vedenerotuksen tehostamiseen käytetään ympäristölle turvallista 
polymeeriä. Puhdistunut vesi palautettiin vesistöön ja kuivunut liete hyödynnettiin 
paikallisesti maanrakentamisessa. Yhteensä projektissa imuruopattaisiin n. 35 000 kuutiota 
lietettä.  

Geotube®-teknologian avulla liete kyetään kuivattamaan erittäin tehokkaasti ja noin kuusi 
kertaa vähäisemmällä pinta-alalla perinteiseen allaskuivatukseen nähden. Projektialueella, 
jossa riittävän käsittelyalan saaminen on haasteellista, kyetään operoimaan pienin 
tilantarpein. Geotuubialue on merkitty piirustukseen 920.100. 

6. Yhteenveto lietteen tutkimusraportista 
 

Geotube-menetelmä  soveltuu  Haminan  ruoppaushankkeessa  sedimentin  kuivatukseen ja 

talteenottoon. Vedenerotuspolymeerin käyttö on välttämätöntä. Parhaaksi polymeeriksi 

testeissä valikoitui pääosin Drewflock 411. Tarvittava annostelu testauksessa oli 2 ml 1 % 

polymeeriliuosta yhtä desiä laimennettua lietettä kohden. Mahdollisessa toteutuksessa 

annostelun toimivuus on varmistettava ja sitä seurattava. Yhdellä suunnitelluista 

ruoppausalueista otetun pistenäytteen kanssa ei sama polymeeri kuitenkaan toiminut. 

Tulee varautua vaihtamaan sen kohdalla DF 260 polymeeriin. Suositeltavaksi  geotube®-

materiaaliksi   valikoitui   GT500D.   Polymeerin   toimivuus GT500D geotube-materiaalin 
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kanssa oli pikatesteissä 6 pistettä lukuun ottamatta erinomainen ja hanging bag-kokeessa 

tyydyttävä. Yhteensä polymeeriä hankkeessa tarvitaan testauksen perusteella noin 19 000 

kg. GT500D geotube® -materiaalia tarvitaan testauksen perusteella noin 24 000 m3 

teoreettisen täyttömaksimin verran. Materiaalitarpeita voidaan tarkentaa hankkeen alussa 

kulutuksia seuraamalla. Tulokset pätevät vain tutkituille sedimenttinäytteille. Lietteen 

testauksen suoritti Vesa Isokauppila, vesa.isokauppila@sito.fi 

Projektipäällikkö, Sito Rakennuttajat Oy, ympäristöratkaisut.  

 

 
 
 
 
SKVY OY 

 
Asko Arbelius,  ymp.ins. 
asko.arbelius@skvy.fi 
 
 
 
 
Liitteet:  

 

Liite 1 Kustannusarvio 

Liite 2 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 346/2016 

Liite 3 Haminan Pappilansaarten salmien kunnostushankkeeseen liittyvä 

luontoselvitys ja Natura-tarveharkinta 

Liite 4 Polymeeri- ja geotube®-testausraportti 

 

 

mailto:vesa.isokauppila@sito.fi
mailto:asko.arbelius@skvy.fi

