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1 JOHDANTO
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Haminan keskustan merenlahtien valumaalueilta tuleva kuormitus, sekä tehdä toimenpide-ehdotuksia kuormituksen
vähentämiseksi. Tavoitteena oli tunnistaa ne alueet ja yritykset, joihin vaikuttamalla
voidaan merkittävästi vähentää vesien rehevöitymistä sekä parantaa Haminan
kaupungin rantojen viihtyvyyttä. Työ on osa MeriHamina -hanketta, jonka tavoitteena
on kunnostaa Haminan keskusta-alueen vesialueita parempaan kuntoon kuntalaisten
ja turistien viihtyvyyden parantamiseksi.

2 VESISTÖN KUVAUS
2.1 Valuma-alueiden kuvaus
Haminanlahden vedenlaatuun vaikuttavat sekä Suomenlahden merivesi että valumaalueilta laskevat vedet (Kuva 2-1). Vehkajoki ja Husulanjoki laskevat Kirkkojärven
länsipuolen ohi kanavaa pitkin Savilahteen ja siitä Haminanlahteen. Lelunjoen valumaalueen vedet laskevat Kirkkojärven kautta Savilahteen. Lupinlahti laskee
Purholmanselän kautta Haminanlahteen. Valuma-alueiden pinta-alat ja maankäyttö on
esitetty taulukossa 3-2. Valuma-alueiden maanpeite on kuvattu liitteessä 1. Liitteestä 1
näkee havainnollisesti kuinka pellot sijoittuvat Vehkajoen, Husulanjoen sekä Lelunjoen
vesistöalueilla jokien ja järvien rannoille ja valtaosa valuma-alueesta on metsää.
Asuinalueet sijoittuvat puolestaan pääosin Savilahden valuma-alueen alueelle sekä
osittain Lelunjoen ja Husulanjoen vesistöalueille. Teollisuus on taas keskittynyt
Haminanselän valuma-alueelle. (Liite 1)
Kirkkojärvi on kuroutunut merestä hitaan maankohoamisen seurauksena
madaltuneeksi järveksi. Kirkkojärvi on rehevöitynyt ja ilmakuvan perusteella lähes
kokonaan umpeenkasvanut. Kirkkojärveä on aiemmin yritetty täyttää käyttämällä sitä
kaatopaikkana. Avovettä on enää vain noin 20 prosenttia järven pinta-alasta.
Kirkkojärvi on lähes yhtenäisen järviruokokasvuston peittämä. Kirkkojärven eteläosaa
kunnostettiin vuosina 1994–1995 nostamalla vedenpintaa. Eteläosan vedenpintaa
pidetään pumppaamalla noin 0,8 metriä pohjoisosaa korkeammalla. Lisäksi veden
kierrättämiseksi kaivettiin uoma järven ympäri. (Järviwiki 2014a)
Savilahti on kiinteässä yhteydessä Kirkkojärveen ja Vehkajokeen. Savilahden
vedenvaihtuvuus on heikentynyt Pitäjänsaaren molemmin puolin olevien siltojen takia,
ja lahden umpeenkasvu on alkanut.
Lupinlahden ja Purholmanselän veden vaihtuvuus
Pappilansaarten ja Takasaaren salmien kautta.

on

myös

heikentynyt

Merenlahtien ruovikoituminen on yleisesti kiihtynyt rehevöitymisen, rantalaidunnuksen
päättymisen sekä ilmaston lämpenemisen myötä. Myös rantarakentaminen ja
ruoppaukset voivat edistää ruovikoiden leviämistä, koska tehokkaana kilpailija ruoko
voi vallata muusta kasvillisuudesta raivattuja rantoja. Ruoppausten on arvioitu voivan
lisätä ruovikoiden määrää myös juurakon palasten leviämisen kautta (Ajosenpää
2014). Niiton ohella ruoppauksilla voidaan toisaalta myös torjua ruovikoitumista
kasvattamalla vesisyvyyttä ja poistamalla sedimentin mukana ravinteita. Järviruoko
muodostaa usein suuria monotonisia kasvustoja, jotka heikentävät veden vaihtuvuutta
ja muodostuva ruokoturve nostaa maanpintaa vedessä mataloittaen rantoja. Toisaalta
ruovikot pidättävät kiintoainesta ja ravinteita, ja voivat siten rajoittaa esimerkiksi
planktonleväkukintoja.
Valuma-alueiden maaperä on Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkartta-aineiston
(GTK 2019a) perusteella pääsääntöisesti joko hienojakoista, lajittunutta maa-ainesta tai

Copyright © Pöyry Finland Oy

6

kalliomaata. Hienojakoiset maalajit ovat kasvipinnattomia herkempiä eroosiolle ja
toisaalta sadeveden imeytyminen maaperään on heikompaa kalliomaalla, jossa
maapeite on ohutta tai puuttuu kokonaan. Molemmat tekijät yhdistettyinä ovat
potentiaalisia kiintoainekuormituksen lisääjiä.

Kuva 2-1. Haminanlahti sekä näytteenottopisteet.

2.2 Ekologinen tila
Vesienhoidossa Haminanlahti (sis. Savilahti) on tyypitelty pintavesityyppiin
Suomenlahden sisäsaaristo. Haminanlahden ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi
suppeaan aineistoon perustuen. Kasviplanktonin a-klorofyllipitoisuuden vuotuinen
aineisto v. 2006–2012 sekä vuosien 2007 ja 2012 pohjaeläinaineisto ilmensivät
välttävää tilaa. Myös luokittelua tukevat vedenlaadun fysikaaliskemialliset tekijät
kuvaavat välttävää tilaa. Hyvä ekologinen tila arvioidaan saavutettavan vuoteen 2027
mennessä. Haminanlahdesta itään erottuva Lupinlahti on luokiteltu tyydyttävään tilaan.
Vehkajoen alaosa on tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Luokittelussa on voitu
hyödyntää
koskipohjaeläinaineistoja,
piileväaineistoja,
kalastusaineistoja
ja
vedenlaatuaineistoja. Koskipohjaeläin- ja piileväindeksien perusteella Vehkajoen
alaosa on hyvässä tilassa, mutta vedenlaatuaineiston ja kalaston perusteella
tyydyttävässä tilassa. Hydrologis-morfologinen tila on puolestaan välttävä. Hyvän
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ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää nousuesteiden poistamista ja virta-alueiden
kunnostusta.
Vehkajoen yläosan ekologinen tila on tyydyttävä. Käytettävissä on ollut piilevä- ja
kalastusaineisto, mutta luokittelu perustuu vain yhteen koekalastukeen vuodelta 2012
ja yhteen piilevänäytteenottoon. Husulanjoen ekologinen tila on välttävä korkeiden
fosforipitoisuuksien takia.
Kirkkojärvi ja Lupinlahti ovat Natura 2000-alueita.

Kuva 2-2. Ekologinen tila (oranssi = välttävä, keltainen = tyydyttävä, vihreä = hyvä,
sininen = erinomainen).

2.3 Vedenlaatu
Alueen vedenlaatua on tarkasteltu lyhyesti kokonaisravinteiden, kiintoaineen ja pH:n
osalta. Näytemäärät ja analyysimäärät vaihtelevat suuresti ja analyysimäärien vaihtelu
on havaittavissa kuvista (Kuva 2-3).
Vehkajoen vedenlaatu on ollut sekä Kolsilan että Mullinkosken tarkkailupisteillä (Kuva
2-1) kokonaistyppi ja -fosforipitoisuuksien keskiarvon perusteella rehevää (Taulukko
2-1. Vesi on kiintoainepitoista ja hapanta.
Vesien eliöstö on sopeutunut elämään pH-alueella 6,0–8,0. Luontaisesta
humuskuormituksesta johtuen Suomen vesistöissä pH on yleensä lievästi hapan 6,5–
6,8.
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Husulanjoen vesi on kokonaistyppi ja -fosforipitoisuuksien perusteella erittäin rehevää.
Vesi on hyvin kiintoainepitoista ja selvästi hapanta (pH-keskiarvo 5,5). Husulanjoen
vedenlaatu on huomattavasti heikompi kuin Vehkajoen ja Husulanjoen vedenlaatu
vaihtelee voimakkaasti (Kuva 2-3).
Lelunjoen kokonaistyppipitoisuus on erittäin reheville vesille tyypillisellä tasolla, mutta
kokonaisfosforipitoisuus on karulla tasolla. Lelunjoen pH on vaihdellut välillä 4,0–6,6
(keskiarvo 4,4). Lelunjoen mitattu fosforipitoisuus on ollut huomattavasti alhaisempi
kuin peltovaltaisella valuma-alueella keskimäärin. Todennäköinen syy alhaisille
fosforipitoisuuksille sekä ajoittain alhaiselle pH:lle on valuma-alueella olevat happamat
sulfaattimaat. Maaperän happamoituessa myös valumavedet happamoituvat ja niihin
liukenee metalleja. Liukoiset metallit, erityisesti rauta ja alumiini, voivat saostaa
vedestä mm. fosforia ja humusaineita. Geologian tutkimuskeskuksen happamien
sulfaattimaiden karttapalvelun ennakkotulkinta-aineiston (GTK 2019b) mukaan
Lelunjoen
valuma-alueella
esiintyy
suurella
todennäköisyydellä
happamia
sulfaattimaita, mutta kartoitusta ei ole alueella tehty.
Kirkkojärven
vesi
on
kokonaistyppipitoisuuden
perusteella
rehevää
ja
kokonaisfosforipitoisuuden perusteella erittäin rehevää. Kirkkojärven pisteeltä ei ole
mitattu kiintoainetta. Veden pH on lievästi hapan. Kirkkojärven vaikutus näkyy
todennäköisesti Vehkajoen Mullinkosken pisteellä, sillä ylempänä Kolsilassa
pitoisuudet ovat fosforin ja kiintoaineen osalta pienempiä kuin alempana Mullinkoskella.
Lupinlahden vesi on rehevää, lievästi kiintoainepitoista ja neutraalia.
Haminanlahdelle siirryttäessä typpipitoisuudet
emäksiseksi, mikä on normaalia merivedelle.

laskevat

ja

veden

pH

nousee

Taulukko 2-1. Vedenlaatu tarkkailupisteillä. Analyysien määrä vaihtelee.
Näytepiste
Vehkajoki, Kolsila 005 3101
Vehkajoki, Mullinkoski 001
Husulanjoki 037
Lelunjoki 034
Kirkkojärvi 153
Lupinlahti 242
Haminanlahti 231
Hilloniemi 230
Hilloniemi 218
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Näytteitä
otettu
1970–2019
1962–2007
1971–2019
1971–2007
2003–2006
1982–2019
1982–2019
1982–2019
1977–2019

Kok. N
µg/l
960
1 070
1 660
1 700
1 190
650
540
500
450

Kok. P
µg/l
37
51
120
14
104
40
41
39
40

Kiintoaine
mg/l
7,9
12,9
23,6
7,3
5,3
7,2
6,2
6,0

pH
6,4
6,1
5,5
4,4
6,4
7,1
8,3
7,6
7,7

9
µg/l

Kokonaistyppi

Kokonaisfosfori

µg/l

3000

180
160

2500

140

2000

120
100

1500

80

1000

60
40

500

20

0

Suomenl Haminanlahti 231

Suomenl Hillonniemi 218

Suomenl Haminanlahti 231

Suomenl Hillonniemi 218

Suomenl Hillonniemi 230

Suomenl Lupinlahti 242

Suomenl Hillonniemi 230

Suomenl Lupinlahti 242

18.6.20

27.12.14

6.7.09

14.1.04

24.7.98

31.1.93

11.8.87

18.2.82

28.8.76

18.6.20

27.12.14

6.7.09

14.1.04

24.7.98

31.1.93

11.8.87

18.2.82

28.8.76

0

Kiintoaine

mg/l
18
16
14
12
10
8
6
4
2

18.6.20

27.12.14

6.7.09

14.1.04

24.7.98

31.1.93

11.8.87

18.2.82

28.8.76

0

Suomenl Haminanlahti 231

Suomenl Hillonniemi 218

Suomenl Hillonniemi 230

Suomenl Lupinlahti 242

Kokonaistyppi

µg/l

Kokonaisfosfori

µg/l

7000

1000

6000
5000

800

4000

600

3000

Vehkajoki Mullink 001
Husulanjoki 037
Kirkkojärvi 153

Lelunjoki 034
Vehkaj Kolsila 005 3101

Vehkajoki Mullink 001
Husulanjoki 037
Kirkkojärvi 153

Kiintoaine

mg/l
100
80
60
40
20

Vehkajoki Mullink 001
Husulanjoki 037

4.10.16

14.4.11

22.10.05

1.5.00

9.11.94

19.5.89

27.11.83

6.6.78

14.12.72

24.6.67

1.1.62

0

Lelunjoki 034
Vehkaj Kolsila 005 3101

Kuva 2-3. Kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja kiintoainepitoisuudet.
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4.10.16
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2.4 Kasviplankton
Haminan edustalta on otettu vain vähän kasviplanktonnäytteitä, ja kaikki näytteenotot
ovat vanhoja (Taulukko 2-2). Klorofylli-a-pitoisuuksien perusteella alue on rehevä, ja
pitoisuudet ovat kasvaneet ajan kuluessa. Ympäristöhallinnon levähaittarekisterissä ei
ole 2010-luvulta havaintoja alueella esiintyneistä leväkukinnoista. Lähin
valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka sijaitsee Vilniemessä Pitkien Hiekkojen
uimarannalla noin 7 km Haminasta kaakkoon. Tällä paikalla on havaittu leväkukintoja
säännöllisesti viime vuosina (Järviwiki-tietopalvelu 20.6.2019).
Taulukko 2-2. Haminan edustan kasviplanktonpisteet.
Näytepiste

Koordinaatit

Näytemäärä

uusin näytteenotto

Suomenl Haminanlahti 231

6712013-509926

1

27.8.1990

Haminan ed 1

6710851-509892

1

23.7.1967

Vehkajoki Mullink 001

6716561-510256

2

15.7.1965

Koska Haminan edustan kasviplanktonyhteisön tila ei ole tarkasti tiedossa,
näytteenotto Savilahdesta ja Haminanlahdesta antaisi lisätietoa alueen nykytilasta.
Näytteet tulisi ottaa mieluiten heinä- ja elokuussa ja niistä tulisi tehdä laaja
kvantitatiivinen analyysi (Järvinen ym. 2011). Tutkimustulosten avulla voidaan saada
lisätietoa alueen rehevyydestä, sinilevien esiintymisestä ja ekologisesta tilasta.

3 KUORMITUSLÄHTEET
3.1 Pistekuormitus
Satama ja teollisuus
Mahdollisia Haminan keskustan merenlahtien pistekuormittajia selvitettiin kesällä 2019
yhdessä MeriHamina ry:n sekä Haminan kaupungin ympäristötarkastajan kanssa.
Satama-alueen toimijoita ovat ainakin seuraavat:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Baltic Tank Oy
Basf Oy, Production Unit Hamina
Hexion Oy
Evonik Silica Finland Oy (aiemmin J.M. Huber Finland Oy)
Lucoil Lubricants Europe Oy
Neste Oil Oyj
North European Oil Trade Oyj
Oil Tanking Finland Oy
Oy Phoenix Collector Ltd
Oy Teboil Ab
Prefere Resins Finland Oy (aiemmin Dynea)
Stanoil Oy
STR Tecoil
Trinseo Suomi Oy
Lahti Energia Oy
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Laitokset toimivat suljetulla kierrolla, mutta sadevesiä tonteilta johdetaan mereen.
Osalla laitoksista voi olla myös kattilavesiä ym., joita kerätään ensin altaaseen ja sitten
lasketaan mereen kun on varmistettu niiden puhtaus. Phoenix on pilssivesien ja
öljyisten vesien käsittelylaitos, sieltä johdetaan vesiä altaiden kautta mereen. Satamaalueella toimii kolme polttoaineen jakeluasemaa, joilta myös johdetaan hulevedet
mereen. Kun alueen toimijoita selvitettiin, huomattiin, että suurin osa teollisuuden ja
sataman vesistä johdetaan satama-alueen pohjois-luoteispuolelle Hillonlahteen eivätkä
ne siten kuormita suoraan Haminanlahtea. Satama-alueelta tulee Haminanlahteen
lähinnä hulevesiä.
Googlen palvelinkeskuksen jäähdytysvedet johdetaan Summanlahteen, eivätkä ne
kuormita Haminanlahtea.
Talousjätevedet
Haminan jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Kotkaan Mussalon puhdistamolle.
Haminan Nuutniemen puhdistamo on lopettanut syyskuussa 2010, eikä se enää
kuormita Haminan keskustan merenlahtia. Nuutniemen puhdistamo toimii
ohitusvesikäsittelylaitoksena ja sen kautta johdetaan nykyään vain 2–3 viikkoa
vuodessa kevät- ja syyssateiden aikaan laimentunutta ohitusvettä vuotovesimäärien
ollessa suurimmillaan.
Kaikki alueet eivät ole viemäröityjä, vaan haja-asutusalueilla on paljon
kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä. Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 metrin
päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava
31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on
järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään
vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai
muutostöitä. Arvioiden mukaan kaikkia jätevesijärjestelmiä ei uusita määräaikaan
mennessä. Asiaan puututaan viranomaisvalvonnalla, mutta vie aikaa ennen kuin asia
on kunnossa kaikilla kiinteistöillä.
Muut pistekuormittajat
Vehkajoella on yksi suuri karjatila ja useita pieniä tai keskisuuria tiloja. Lisäksi
Vehkajoella on muutama puutarha sekä jonkin verran hevostiloja.
Summan kalankasvatuslaitokselle on myönnetty aikanaan ympäristölupa. Laitos ei
ole kuitenkaan aloittanut ja hanke on jäissä, toteutumisesta ei ole tietoa. Mikäli
kalankasvatuslaitos joskus aloittaa, sen kuormitus kuitenkin kohdistuu Summanlahteen
eikä Haminanlahteen.

3.2 Hulevedet
Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä.
Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä, piha-alueilta ja rakennusten katoilta
muodostuvana pintavaluntana. Haminan kaupungin ja sataman hulevesille ei ole
puhdistuskäsittelyä, ne johdetaan suoraan mereen.
Hulevesien mukana vesistöön voi päätyä merkittäviä määriä ravinteita ja kiintoaineita.
Etelä-Suomessa tehtyjen hulevesiselvitysten (VHVSY 2016a, VHVSY 2016b, Airola
yms. 2014) tuloksia on koottu taulukkoon Taulukko 3-1. Fosforipitoisuudet olivat
kymmeniä – satoja mikrogrammoja litrassa ja typpipitoisuudet tuhansia mikrogrammoja
litrassa. Kiintoainepitoisuudet vaihtelivat hyvin pienistä pitoisuuksista satoihin
milligrammoihin.
Haminan asuin- ja teollisuusalueiden hulevesikuormituksia on arvioitu kappaleessa 3.3.
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Taulukko 3-1. Eri tutkimuksissa mitatut hulevesien ravinne ja kiintoainepitoisuuksien
vaihteluvälit.

VHSY 2016a
VHSY 2016b
Airola yms.

Kok. N
µg/l
500 – 2 800
1 200 – 6 400
461 – 9 400

Kok. P
µg/l
14 – 500
46 – 320
11 – 6 000

Kiintoaine
mg/l
2 – 259
<2 – 560
3 – 290

3.3 Valuma-alue
Vehkajoen (311 km2) ja Husulanjoen (33,6 km2) valuma-alueiden vedet laskevat
Kirkkojärven ohi Savilahteen. Lelunjoen valuma-alueen (34,9 km2) vedet laskevat
Kirkkojärven kautta Savilahteen. Kirkkojärvi laskee Savilahteen, jolla on myös pieni
oma valuma-alue (9,6 km2) (Kuva 3-1).
Lupinlahteen laskee n. 10,5 km2 suuruinen
Purholmanselkään, jonka oma valuma-alue on 4,3 km2.

valuma-alue,

joka

laskee

Savilahdesta ja Purholmanselästä vedet laskevat Haminanlahteen (yhteensä n.
403 km2). Haminanlahdella on myös oma valuma-alue (n. 12 km2).
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Kuva 3-1. Haminanlahteen laskevat valuma-alueet.
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Kuormituslaskennan perusteet
Haminanlahteen laskevat vesistöt jaettiin osiin; Vehkajoen valuma-alue, Lelunjoen
valuma-alue, Husulanjoen valuma-alue, Savilahti länsi ja itä, Lupinlahden valuma-alue,
Purholmanselän valuma-alue sekä Haminanselän itä ja länsi (Kuva 3-2). Valumaalueille laskettiin kokonaisalat, sekä erikseen Corine-aineiston perusteella pelto-,
metsä-, asuin- ja teollisuuspinta-alan osuus kokonaisalasta (Taulukko 3-2, Liite 1).
Kokonaispinta-ala (416,77 km2) sisältää lisäksi vesialueita noin 25 km2, mutta niitä ei
huomioitu kuormituslaskennassa. Valuma-alueiden kokonaispinta-alat Corine Land
Cover on Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa aineistoa, joka kuvaa koko Suomen
maankäyttöä ja maanpeitteitä.

Kuva 3-2. Haminanlahteen laskevat valuma-alueet sekä näytteenottopisteet. Siniset
nuolet kuvaavat valuma-alueen laskusuuntaa ja mustat nuolet valuma-alueiden rajat
ylittäviä suuntia.
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Taulukko 3-2. Valuma-alueiden koko ja pellon, metsän, asuinalueiden sekä teollisuuden
osuus valuma-alueesta.

Valuma-alue

Vehkajoki (12.001)
Husulanjoki (12.004)
Lelunjoki (12.008)
Savilahti itä
Savilahti länsi
Lupinlahti+Purholmanselkä
Haminanlahteen
Haminanselkä itä
Haminanselkä länsi
YHTEENSÄ

Kokonaispinta-ala
(km2)
311,95
33,64
34,87
1,87
7,73
14,718
404,77
6,2
5,8
416,77

Pelto
(km2)

Metsä
(km2)

46,73
6,73
8,37
1,11
0,40
63,34
63,34

249,31
22,76
25,46
0,12
3,53
8,61
309,78
2,26
0,62
312,66

Asuinalueet
(km2)
3,15
1,62
0,87
1,19
2,56
0,84
10,22
0,40
0,73
11,35

Teollisuus
(km2)
0,21
0,11
0,32
0,58
2,41
3,29

Haminanlahteen laskeva kuormitus laskettiin kahdella tavalla;
·

näytteenottoon perustuvalla pitoisuudella ja arvioidulla virtaamalla
sekä

·

VEMALA:n ja SYKE:n ominaiskuormituslukujen perusteella.

VEMALA on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä ravinnekuormitusmalli.
Virtaamat on arvioitu vuosivalunnan ja valuma-alueen koon perusteella. Vehkajoen ja
Husulanjoen valunta-arvona on käytetty 8,7 l/s*km2 ja rannikkoalueella 12,3 l/s*km2.
Vehkaojan virtaamana on käytetty VEMALA:ssa esiintyvää 3,70 m3/s, joka on hieman
suurempi kuin valunnalla 8,7 l/s*km2 laskettu.
Kaikista Haminanlahteen laskevista vesistöistä ei ole otettu näytteitä, joten silloin
käytettiin SYKE:n VEMALA-järjestelmän arvioimaa pitoisuutta. Pitoisuuksien
perusteella laskettuna kuormituksesta ei pysty erottamaan eri maankäyttömuotoja,
vaan selville saadaan kokonaiskuormitus.
Vehkajoen valuma-alueen kuormitus laskettiin Vehkaj Kolsila 005 3101 -mittauspisteen
tulosten perusteella. Kolsilassa kokonaisfosfori ja -typpi oli mitattu yli 300 kertaa ja
kiintoaine 228 kertaa. Husulanjoen näytteenottopiste on Husulanjoki 037, josta on
otettu kokonaisfosfori ja -typpi näytteitä 39 ja kiintoaine 22 kertaa. Lelunjoen valumaalueelta ei ole otettu näytteitä viimeiseen n.15 vuoteen, joten tässä käytettiin
VEMALA:n valuma-alueen 12.008 arvioituja pitoisuuksia. Savilahdesta on otettu
viimeisin näyte vuonna 2003, joten kuormitusarvioinnissa käytettiin VEMALA:n 81V012
ja 81V013 valuma-alueiden pitoisuusarvoja. Lupinlahdesta otetaan näytteitä kolmesta
eri kohtaa ja pisteiden 243 ja 354 keskiarvoa on käytetty kuvaamaan Lupinlahden
kuormitusta ja pisteen Lupinlahti 242 tuloksia on käytetty kuvaamaan Purholmanselän
kuormitusta, paitsi kiintoaineen osalta. Kaikista Lupinlahden pisteistä on otettu
kokonaisfosfori ja -typpi yhteensä 48 kertaa. Kiintoainepitoisuus on otettu VEMALA:sta,
koska kiintoainetta ei ole määritetty vuoden 2003 jälkeen ko. pisteiltä. Haminanlahden
oman valuma-alueen kuormitusta on kuvattu Haminanlahden 231 näytteenottopisteen
tulosten avulla. Kokonaisfosfori ja -typpi on määritetty yli 200 kertaa ja kiintoaine 22
kertaa. (Kuva 3-2 ja Taulukko 3-3)
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Taulukko 3-3. Pitoisuudet ja virtaamat, joita käytetty kuormituslaskennassa (SYKE 2019a,
b)

Valuma-alue, näytteenottopiste
Vehkajoki 12.001, Kolsila 005 3101
Husulanjoki 12.004, Husulanjoki 037
Lelunjoki 12.008, VEMALA
Savilahti 81V012 (itä), VEMALA
Savilahti 81V013 (länsi), VEMALA
Lupinlahti, näytepisteiden 243 ja 354
keskiarvo
Purholmanselkä, Lupinlahti 242
Oma valuma-alue, Haminanlahti 231

Fosfori
µg/l
37
120
57
47
58

Typpi
µg/l
960
1700
330
990
1200

33
40
41

1000
650
530

Kiintoaine Virtaama
mg/l
m3/s
7,9
3,7
25
0,3
18
0,4
14
0,02
9,9
0,10
14
14
7,8

0,13
0,05
0,09

VEMALA v5u-versio laskee alueella syntyvän, alueelle tulevan ja alueelta lähtevän
kuormituksen arvoja peltoviljelylle, metsätaloudelle, haja-asutukselle, hulevedelle,
laskeumalle,
pistekuormitukselle
sekä
luonnonhuuhtoumalle.
Vehkajoella
luonnonhuuhtouma ja laskeuma vesiin ovat n. 20 % fosforin kokonaiskuormituksesta ja
n. 50 % typpikuormituksesta. Tässä työssä keskityttiin peltojen, metsien, asuinalueiden
ja teollisuusalueiden kuormituksiin, koska ne ovat ihmistoiminnasta riippuvia. Kaikille
valuma-alueille saatiin pelto- ja metsäkuormituksen ominaiskuormitusluku SYKE:n
VEMALA-järjestelmästä.
Kuten edellisissä kappaleissa kirjoitettiin, kunnalliset jätevedet johdetaan Kotkaan ja
teollisuuden pistekuormitus todettiin hyvin vähäiseksi, joten niille ei ole arvioitu tässä
kuormitusta. Asuinalueilta ja teollisuusalueille laskettiin kuitenkin hulevesikuormitus.
Hulevesien ominaiskuormituslukuina käytettiin Suomen ympäristökeskuksen raportista
saatuja arvoja (SYKE 2014). Kaikille valuma-alueille käytettiin samoja asuinalueen ja
teollisuusalueen
ominaiskuormituslukuja,
ainoastaan
pinta-ala
vaihteli
kuormituslaskelmassa valuma-alueittain.
Taulukko 3-4. Ominaiskuormitusluvut (Syke 2019b: pelto ja metsä, SYKE 2014: asuinalue
ja teollisuus).

Valumaalue

Vehkajoki 12.001
Husulanjoki 12.004
Lelunjoki 12.008
81V012 (itä)
81V013 (länsi)
Asuinalue* (kg/ha/vuosi)
Teollisuus (kg/ha/vuosi)

Fosfori
Pelto
Metsä
2
kg/ha/
kg/km /
vuosi
vuosi
1,10
2,56
1,03
3,02
1,01
3,11
1,16
3,67
0,94
3,30
0,35
0,86

Typpi
Pelto
tn/ha/
vuosi
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
0,007
0,003

Metsä
2
tn/km /
vuosi
0,12
0,12
0,13
0,14
0,16

Kiintoaine
Pelto
Metsä
2
tn/ha/
tn/km /
vuosi
vuosi
0,34
4,12
0,34
4,17
0,30
4,15
0,24
4,12
0,21
3,79
0,21
0,79

* Käytetty kolmen luvun keskiarvoa (hulevedet taajamat, kerrostaloalueet ja pientaloalueet)
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Tulokset
Pitoisuuksilla ja virtaamalla laskettuna Haminanlahteen tuleva kuormitus on fosforin
osalta n. 6 900 kg/vuosi, typen osalta 145 tn/vuosi ja kiintoaineen osalta 1 555 tn/vuosi.
Suurin osa tulee Vehkajoen suunnalta, seuraavaksi eniten Husulanjoen suunnalta ja
kolmanneksi eniten Lelunjoen suunnalta. Kuormitusten suhteet noudattavat
pääsääntöisesti valuma-alueiden pinta-aloja. Husulanjoen suunnasta tulee pinta-alaan
suhteutettuna paljon fosforia ja kiintoainetta. Vehkajoesta taas tulee pinta-alaan
suhteutettuna paljon typpeä ja Lelunjoesta vähän.
Taulukko 3-5. Pitoisuuksien
Haminanlahteen.

ja

Valuma-alue
Vehkajoki 12.001
Husulanjoki 12.004
Lelunjoki 12.008
Savilahti itä
Savilahti länsi
Lupinlahti 243, 354 ka
Lupinlahti 242 (Purholanselkä)
Haminanlahteen
Oma valuma-alue Haminanlahti 231
YHTEENSÄ

virtaamien

perusteella

lasketut

kuormitukset

FosforiTyppiKiintoainekuormitus kuormitus kuormitus
kg/vuosi
tn/vuosi
tn/vuosi
4 364
112
922
1 140
16
223
790
4,6
253
34
0,7
10
175
3,6
30
135
4,1
57
66
1,1
23
6 703
142
1 519
189
2,5
36
6 892
145
1 555

VEMALA:n ja omnaiskuormituslukujen perusteella laskettuna Haminanlahteen tuleva
kuormitus on fosforin osalta n. 8 570 kg/vuosi, typen osalta 140 tn/vuosi ja kiintoaineen
osalta n. 3 900 tn/vuosi.
Valtaosa Haminanlahden fosforikuormituksesta tulee Vehkajoen, Husulanjoen ja
Lelunjoen valuma-alueilta pelloilta sekä Vehkajoen metsäalueilta (Taulukko 3-6 ja
Error! Reference source not found.). Valtaosa Haminanlahden typpi- ja
kiintoainekuormituksesta tulee suurimmaksi osaksi Vehkajoen pelloilta ja metsistä
(Taulukko 3-6, kuvat 3-4 ja 3-5).
Asuinalueiden ja teollisuuden hulevesikuormituksen osuus on fosforin osalta 8 %,
typen osalta 7 % ja kiintoaineen osalta 13 % Haminanlahden kokonaiskuormituksesta.
Taulukko 3-6. VEMALA:n perusteella kuormitukset kuormituslähteittäin.
Valumaalue
Vehkajoki 12.001
Husulanjoki 12.004
Lelunjoki 12.008
Savilahti itä
Savilahti länsi
Lupinlahti
Haminanlahteen
Haminanlahti itä
Haminanlahti länsi
YHTEENSÄ

Fosfori
Typpi
Kiintoaine
Pelto
Metsä Asuinalue Teollisuus
Pelto
Metsä Asuinalue Teollisuus
Pelto
Metsä Asuinalue Teollisuus
kg/ vuosi kg/vuosi kg/vuosi
kg/vuosi tn/vuosi tn/ vuosi tn/ vuosi tn/ vuosi tn/ vuosi tn/ vuosi tn/ vuosi tn/ vuosi
5 145
638
110
18
65
30
2,2
0,1
1 565
1 027
66
17
693
69
57
0
10
2,8
1,1
0,0
231
95
34
0
846
79
30
0
14
3,3
0,6
0,0
250
106
18
0
216
0,5
42
9,5
0
0
0,8
0,1
0
0,5
25
8,7
104
12
90
0
1,3
0,6
1,8
0,0
23
13
53
0
47
32
29
0
0,6
1,2
0,6
0,0
9,5
35
17
0
7 050
830
358
28
92
38
7,0
0,2
2 079
1 277
213
25
0
8,3
14
50
0
0,3
0,3
0,4
0
9,3
8,4
45
0
2,0
25
207
0
0,1
0,5
1,7
0
2,5
15
190
7 050
841
397
284
92
38
7,8
2,3
2 079
1 289
236
261
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Kuva 3-3. Fosforikuormituksen jakautuminen eri valuma-alueilla.
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Kuva 3-4. Typpikuormituksen jakautuminen eri valuma-alueilla.
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Kuva 3-5. Kiintoainekuormituksen jakautuminen eri valuma-alueilla.
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Epävarmuudet
VEMALA:n ja ominaiskuormitusten perusteella lasketut kuormitukset ovat fosforin ja
kiintoaineen osalta huomattavan paljon suuremmat kuin pitoisuuksien ja virtaamien
perusteella lasketut. Typpikuormitukset ovat samalla tasolla. Eri laskentatavoissa on
erilaisia epävarmuuksia.
Pitoisuuteen ja virtaamaan perustuva laskenta:
·

Valuma-alueilta tulevat virtaamat on arvioitu tätä selvitystä varten valunnan
perusteella. Mitattu virtaama antaisi tarkemman tiedon kuormituslaskentaa
varten.

·

Mitatuilla pitoisuuksilla lasketuissa kuormituksissa epävarmuutta aiheuttaa se,
että pitoisuuksia on mitattu vain muutaman kerran vuodessa, eivätkä ne
välttämättä kuvaa hyvin koko vuoden pitoisuustasoa. Myös näytemäärä eri
pisteillä on hyvin erilainen. VEMALA:n antama mallinnettu pitoisuustaso voi olla
parempi arvio koko vuodelle.

·

Savilahden ja Lupinlahden valuma-alueiden kuormitus on arvioitu lahdista
mitattujen pitoisuuksien perusteella. Lahdesta mitattu pitoisuus todennäköisesti
kuitenkin aliarvioi lahtiin tulevaa pitoisuustasoa, sillä lahdessa pitoisuus on
ehtinyt jo laimentua suurempaan vesimassaan.

VEMALA:an ja SYKE:n ominaiskuormituslukuihin perustuva laskenta:
·

Savilahden valuma-alueen fosforikuormitus aiheutuu Vemalan mukaan pääosin
pelloilta. Karttatarkastelun mukaan valuma-alueet 81V012 ja 81V013 ovat
kuitenkin pääsääntöisesti rakennettua aluetta, joten todennäköisesti
VEMALA:ssa on tässä kohtaa virhe.

·

VEMALA perustuu useisiin malleihin (SYKE 2018)

·

o

WSFS hydrologinen ennustemallijärjestelmä

o

Vihma työkalu (peltojen kuormitus)

o

Icecream malli (peltojen ravinnekierto)

o

Typpimalli VEMALA-N (prosessit pelloilla ja metsässä)

o

Biogemiallinen malli järville ja joille

VEMALA on malli ja perustuu yleistyksiin ja oletuksiin (SYKE 2018)
o

malli laskee lumen, maankosteuden, pohjaveden, valumat ja virtaamat

o

malli laskee peltokuormitukset lohkoittain vuoden 2012 tiedon
perusteella, mutta vain 42 % tiedot on lohkokohtaisina, muut on
kuntatasolla

o

viljelystoimenpiteistä ei ole täsmällisiä tietoja, on käytetty alueellisia
tilastoja

o

metsätalouden toimenpiteistä ei ole tietoa

o

todellista koko vuoden havaittua kuormitusta ei ole ja kuormituspiikit
osuu havaintojen väliin

Kahdella eri tavalla lasketuissa kuormituksissa on eroa,
kuormitukset ovat jotain kahden kuormituslaskelman väliltä.
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3.4 Sisäinen kuormitus
Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan noidankehää, jossa pohjasedimenttiin
varastoituneet ravinteet vapautuvat takaisin veteen hapen vähetessä (Kuva 3-6).
Ravinteiden vapautuminen nopeuttaa kasvillisuuden lisääntymistä, joka puolestaan
lisää hapenkulutusta kasvillisuuden hajotessa. Sisäinen kuormitus kiihdyttää
entisestään rehevöitymiskehitystä ja on usein seurausta kauan jatkuneesta ulkoisesta
kuormituksesta.
Alueilla, joissa vesi on voimakkaasti kerrostunutta voi runsas kuormitus johtaa pohjien
hapen vähenemiseen. Hapen vähetessä pohjasedimentin fosfori vapautuu veteen ja
luonnollinen typenpoisto heikkenee. Näin ravinteet siirtyvät takaisin veteen ja voivat
kulkeutua pintakerrokseen levien käyttöön.
Levien kasvu voimistuu ja runsas leväkasvusto vajoaa aikanaan pohjalle. Eloperäisen
aineksen hajotustoiminta lisääntyy, mikä puolestaan kuluttaa pohjan happea ja
vapauttaa lisää ravinteita aktiiviseen kiertoon. Mitä rehevöityneempi alue on, sitä
enemmän pohjalle vajoaa hajotettavaa ja sitä enemmän happea kuluu.
Sisäisen kuormituksen merkitys matalilla rannikkoalueilla on suuri. Hapettomalta
neliökilometrin kokoiselta pohja-alueelta Suomenlahdella vapautuu päivässä noin
4 000 asukkaan päivittäistä puhdistamatonta jätevesikuormaa vastaava määrä fosforia
(Järviwiki 2014b).
Haminan seudun vesialueilla sisäistä kuormitusta saattaa esiintyä Kirkkojärvellä
näytepisteen Kirkkojärvi 153 tulosten perusteella. Pisteen läheisyydessä on ilmakuvan
perusteella nykyisin vain niukasti avovettä eikä pistettä voi siten pitää erityisen
edustavana koko Kirkkojärveä ajatellen.

Happi
loppuu

Hajotustoiminta

Lisää
levämassaa

Kuva 3-6. Sisäinen kuormitus.
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4 KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN
Selvityksessä todettiin pistekuormittajien vaikutuksen olevan vähäinen. Pääasiallisia
kuormituslähteitä ovat pellot, metsät sekä asuinalueiden ja teollisuuden hulevedet.
Maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin voidaan vähentää mm. kosteikoilla ja
ravinteiden käytön hallinnalla. ProAgria Kymenlaakso ry on laatinut vuonna 2009
kosteikkojen, suojavyöhykkeiden ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman
Vehkajoen valuma-alueelle. Yleissuunnitelmassa on ehdotettu kohteita kosteikoiksi.
Suunnitelmassa on kuitenkin painotettu että kohteen esittely yleissuunnitelmassa ei
velvoita maanomistajia toimenpiteisiin. Ympäristötuen erityistukisopimukset ovat
viljelijöille vapaaehtoisia, ja myös lohkojen ilmoittaminen luonnonhoitopelloksi on
viljelijöille täysin vapaaehtoista.
Myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoidon toimenpideohjelmassa on määritelty että
maatalouden vesiensuojelussa on Vehkajoen alaosalla erittäin suuri ja yläosalla suuri
tarve toimenpiteille.
Kansainvälinen NutriTrade-hanke julkaisi vuonna 2018 uusia keinoja meren suojeluun.
Yhtenä keinona esiteltiin peltojen kipsikäsittely. Kipsillä pystytään sitomaan tehokkaasti
peltojen fosforia, niin että sitä ei pääse huuhtoutumaan vesistöihin. Kaikille pelloille
kipsikäsittely ei sovi, sillä järviin laskevien vesistöjen varrella käyttö ei ole sallittua.
Kipsin sisältämä sulfaatti voi aiheuttaa järviveden suolaantumista, mutta meressä
sulfaattia on luonnostaan. Kipsikäsittelyä testataan tällä hetkellä mm. Vantaanjoella ja
Raaseporinjoella. Kipsikäsittelyn soveltuvuutta Vehkajoelle kannattaa selvittää.
Virtavesistöissä vesiensuojelurakenteiden, kuten laskeutusaltaiden ja kosteikkojen,
kohdentaminen mahdollisimman lähelle kuormituslähdettä edesauttaa rakenteiden
toimivuutta, sillä maltillisena pysyvä vesimäärä mahdollistaa rakenteen mitoittamisen
siten, että suurin osan vesimäärästä voidaan käsitellä. Näin myös alajuoksulle siirtyvän
kuormituksen määrä pienenee.
Itse Kirkkojärvestä tulevan kuormituksen vähentäminen on vaikeaa, sillä Kirkkojärvi on
Natura 2000 -luonnonsuojelualue. Vehka-, Husulan- ja Lelunjoen valuma-alueilla
tehtävät toimenpiteet vaikuttavat myös Kirkkojärven kehitykseen. Kirkkojärven veden
vaihtuvuuden
parantaminen
saattaisi
hidastaa
järven
umpeenkasvua
luonnonsuojelullisten arvojen vaarantumatta.
Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy on laatinut Haminan kaupungin
merenlahtien ennallistamisen kokonaissuunnitelman vuonna 2018. Suunnitelmassa on
esitetty toimenpiteet ja toimenpidealueet vedenvaihtuvuuden parantamiseksi.
Suoraan Haminanlahteen kohdistuva kuormitus muodostuu pääasiassa teollisuuden
hulevesistä. Määrällisesti kuormitus on kuitenkin pientä kaikkien tarkasteltujen
muuttujien osalta verrattuna yläpuolisilta valuma-alueilta tulevaan kuormitukseen.
Hulevesien käsittelyn tehostamisella sekä teollisuus- että asuinalueilla voidaan
kuitenkin vähentää sekä ravinne- että erityisesti kiintoainekuormitusta. Hulevesien
käsittelyyn ja puhdistukseen voidaan käyttää mm. laskeutusaltaita ja kosteikkoja.
Suurimmat kuormittajat sekä toimenpide-ehdotukset valuma-alueittain on koottu
taulukkoon 4-1. Taulukkoon on lisäksi merkitty oranssilla värikoodilla toimenpiteen
merkittävyys. Kuten aiemmin jo todettu suurin osa kuormituksesta tulee
Haminanlahteen tulevilta valuma-alueilta ja tämän takia toimenpiteet pitää kohdistaa
sinne (Taulukko 4-1). Lelunjoen valuma-alueen mahdollisten happamien
sulfaattimaiden esiintyminen olisi hyvä tutkia. Mikäli alueella esiintyy todellisia tai
potentiaalisia
happamia
sulfaattimaita,
tulisi
ne
huomioida
alueen
kuivatussuunnittelussa happaman kuormituksen minimoimiseksi. Suositeltavia
toimenpiteitä ovat kuivatuksen ulottaminen vain välttämättömälle tasolle sekä
rikkipitoisten kaivumassojen käsittely hapettomiin olosuhteisiin esim. peittämällä tiiviillä
aineksella tai läjittämällä pohjavedenpinnan alapuolelle.
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Taulukko 4-1. Kuormituslähteet ja kuormituksen vähentämisen toimenpide-ehdotukset
valuma-alueittain.

Valuma-alue
Vehkajoki, 12.001

Husulanjoki, 12.004

Lelunjoki, 12.008

Merkittävin kuormittaja
Toimenpide-ehdotukset
Fosfori
Typpi
Kiintoaine
Pelto
Pelto
Pelto
- Kosteikot ja laskeutusaltaat
- Suojavyöhykkeet
- Ravinteiden käytön hallinta
- Kirkkojärven vedenvaihtuvuuden parantaminen
Pelto
Pelto
Pelto
- Kosteikot ja laskeutusaltaat
- Suojavyöhykkeet
- Ravinteiden käytön hallinta
Pelto
Pelto
Pelto
- Kosteikot ja laskeutusaltaat
- Suojavyöhykkeet
- Ravinteiden käytön hallinta
- Happamien sulfaattimaiden esiintymisen tutkiminen
- Kasvillisuuden niitto ja mahdolliset ruoppaukset

Savilahti itä

Pelto

Asuinalue

Asuinalue - Hulevesien pidätys ja laskeutus
- Kasvillisuuden niitto ja mahdolliset ruoppaukset

Savilahti länsi

Pelto

Asuinalue

Asuinalue - Hulevesien pidätys ja laskeutus
- Kasvillisuuden niitto ja mahdolliset ruoppaukset

Lupinlahti

Pelto

Metsä

Teollisuus
Teollisuus

Teollisuus
Teollisuus

Haminanlahti itä
Haminanlahti länsi

Toimenpiteen kokonaismerkittävyys
Suuri
Kohtalainen
Vähäinen
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Metsä

- laskeutusaltaat ja kosteikot metsätöiden (esim. hakkuut)
yhteydesssä
Teollisuus - Hulevesien pidätys ja laskeutus
Teollisuus - Hulevesien pidätys ja laskeutus
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