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Johdanto 

Kustavin Kaurissalossa sijaitseva Vesilinniemi on suojaisan merenlahden ympäröimä alue (kuva 1). 
Merenlahdesta on yhteys Nautionaukkoon Huhtluodon länsi- ja itäpuolella olevien salmien kautta. Salmet 
ovat kapeimmilta kohdiltaan alle 100 metriä leveitä. Paikalliset asukkaat ovat huolestuneet Vesilinniemen 
merialueen tilasta erityisesti uposkasvillisuuden lisääntymisen takia. Vähittäisen rehevöitymisen 
vaikutukset ovat saaneet ranta-asukkaat miettimään vesiensuojelutyön aloittamista Vesilinniemen 
merialueen tilan sekä virkistyskäyttö- ja maisema-arvojen parantamiseksi. 
 
Vesilinniemen alueen ranta-asukkaat ovat perustaneet Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry:n, joka on 
rekisteröity maaliskuussa 2016. Yhdistys toimii yhteisen edun hyväksi merenlahtiensa tilan parantamiseksi. 
Yhdistyksen toiminta-alueella on noin 150 kiinteistöä. Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen 
puheenjohtaja Jukka Ekuri otti alkuvuodesta 2016 yhteyttä Valoniaan ja yhdessä mietittiin 
vesiensuojelutyön suuntaviivoja ja keinoja sekä siihen tarvittavan hankerahoituksen hakemista. 
Lähtökohtana oli, että Vesilinniemen alueelta ei ollut valmiiksi tietoa alueen vedenlaadusta, kasvillisuudesta 
tai valuma-alueelta mereen päätyvästä kuormituksesta.  
 
Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys sai joulukuussa 2016 Saaristomeren suojelurahastolta 
hankerahoituksen Kustavin Vesilinniemen merenlahden kuormitus- ja kunnostustarveselvityksen tekemistä 
varten. Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys tilasi maaliskuussa 2017 Valonialta kuormitus- ja 
kunnostustarveselvityksen laatimistyön. Tähän raporttiin on koottu selvitystyön tulokset ja ehdotukset 
kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä.  
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1. Vedenlaatu 

Vesilinniemeä ympäröivältä merenlahdelta ei ole Paikinlinaukkkoa lukuun ottamatta vedenlaatutietoja 
vuotta 2017 edeltävältä ajalta. Paikinlinaukolta on vedenlaatutietoja kolmelta vuodelta: 1974, 1975 ja 1995. 
Paikilinaukon vesinäytteenotot saattavat liittyä Paikilinaukon ja Kastinaukon välisen uoman leventämiseen 
(kesämökkien ja vesiliikenteen lisääntyminen) ilmeisesti 1970-luvulla. Vuoden 1968 peruskartassa kyseinen 
uoma on vielä kapea, mutta vuoden 1983 peruskartassa uoma on aikaisempaa leveämpi. 
 
Vesilinniemeä lähimmät vedenlaadun näytepisteet ovat Ströömin varrella Majaluodon ja Poostanluodon 
kohdalla (kuva 1). Kyseisistä pisteistä löytyy vedenlaatutietoja vuosilta 1980-2015 
(ympäristötietojärjestelmä HERTTA/Pivet). Maja- ja Poostanluodon meripisteiden perusteella voidaan 
arvioida Vesilinniemen merenlahden ulkopuolella olevan merialueen tilaa suhteessa Vesilinniemeä 
ympäröivän merenlahden tilaan. 
 
Tässä hankkeessa perustettiin Vesilinniemen merenlahdille 5 näytepistettä (kuva 1), joista otettiin 
vesinäytteet 12.7.2017. Näytteenotosta ja näytteiden analysoinnista vastasi Lounais-Suomen 
vesiensuojeluyhdistys (Jantunen 2017). Meripisteiden tulokset on tallennettu ympäristöhallinnon 
ylläpitämään avoimeen HERTTA-ympäristötietojärjestelmään (Vesla). 
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Kuva 1. Merinäytepisteet (1-5) on merkitty sinisillä ympyröillä, ojanäytepisteet (6-9) vihreillä ympyröillä ja ympäristöhallinnon 
pintavesien seurantapaikat (Pivet) oransseilla ympyröillä. 
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Meripisteiden lisäksi perustettiin neljä ojapistettä (kuva 1).  Tavoitteena oli, että ojanäytteiden perusteella 
voitaisiin karkealla tasolla arvioida valuma-alueelta tulevan kuormituksen suuruutta. Ojanäytteitä otettiin 
3.5.2017, 19.9.2017 ja 26.11.2017. Toukokuussa ojanäytteet otettiin pisteistä 6 ja 7 (kuva 1). 
Antholminojassa (piste 7) virtasi toukokuussa kohtalaisesti vettä (kuva 2). Kotilahden tilan vieressä 
kulkevassa ojassa (piste 6) vettä oli kohtalaisesti, mutta virtaus oli hyvin vähäistä (kuva 3). Syyskuussa 
pisteessä 6 ojassa ei ollut lainkaan vettä (kuva 4), joten näytettä ei voitu ottaa.  
 
 

 
 
Kuva 2. Antholminoja Pleikiläntieltä ylävirran suuntaan kuvattuna toukokuussa 2017. Vesinäyte otettiin kuvan alareunassa olevan 
kalliokynnyksen kohdalta (kuva1: piste 7).   
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Kuvat 3 ja 4. Kotilahden tilan vierestä Pleikilänviikin pohjukkaan laskeva oja Pleikiläntien eteläpuolelta kuvattuna toukokuussa 
ylhäällä) ja syyskuussa (alhaalla). Vesinäyte otettiin 3.5.2017 noin 20 metriä Pleikiläntiestä etelään. 

 
Merivesi oli 19.9.2017 niin korkealla, että meriveden vaikutus ulottui Antholminojan loppuun. Tämän takia 
näytepiste siirrettiin Antholminojan alkuun Louknaistenaukon rannan tuntumaan pisteeseen 8 (kuva 1). 
Syyskuun toinen ojanäyte otettiin ojasta, joka laskee Välikankareen tilalta Topenginlahden 
eteläpohjukkaan. Näytepiste 9 (kuva 1) sijaitsee Sammalperäntiestä noin 5 metriä etelään. Marraskuussa 
ojanäytteet otettiin pisteistä 8 ja 9. Touko- ja syyskuun näytteet otti Valonian Jarkko Leka ja marraskuun 
näytteet Vesilinniemen suojeluyhdistyksen jäsen Jyrki Pitkänen. Ojanäytteet analysoitiin Lounais-Suomen 
vesi- ja ympäristötutkimuksen laboratoriossa Turussa (Jantunen 2017). 
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1.1. Vesilinniemen alueet 

Vesilinniemeä ympäröivältä merialueelta otettiin vesinäytteet 12.7.2017 (kuva 1) Kumpelinaukon 
syvänteestä (maksimisyvyys noin 10 metriä), Pleikilänviikiltä kahdesta paikasta (pisteet 2 ja 3), 
Kastinaukosta (piste 4) ja Topenginlahdelta (piste 5). Kumpelinaukon syvänteestä otettiin näytteet sekä 1 
metrin että 9 metrin syvyydestä. Muista pisteistä näytteet otettiin vain 1 metrin syvyydestä, sillä 
käytettävissä olleilla resursseilla haluttiin saada alueellisesti mahdollisimman kattava tieto pintaveden 
laadusta. Näytteistä analysoitiin happipitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. 
Näkösyvyyttä mitattiin 17.8.2017 vesikasvillisuuskartoituksen yhteydessä kuudesta paikasta eri puolilta 
Vesilinniemeä. Näkösyvyys vaihteli melko vähän alueiden välillä ollen keskimäärin noin 1,4 metriä 
(vaihteluväli 1,1-1,5 metriä). 
 
Vesilinniemen alue kuluu rannikkovesityypiltään Lounaiseen välisaaristoon ja ekologisen tilan luokittelu on 
laskettu ko. tyypin luokkarajojen mukaan. Vedenlaatutietojen (kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja 
näkösyvyys) mukaan laskettuna Vesilinniemen merialueen ekologinen tila on tyydyttävä eli sama kuin 
vesienhoidon 2. kaudella Kaurissaloa ympäröivän merialueen ekologinen tila. Tosin on todettava, että tila 
on aivan tyydyttävän ja välttävän rajalla eli ravinteisuuden lisääntyminen Vesilinniemen alueella tarkoittaa 
ekologisen tilan luokittumista välttäväksi. Kokonaisfosforin perusteella Vesilinniemen tila luokittuu 
tyydyttäväksi, kokonaistypen perusteella tyydyttäväksi ja näkösyvyyden perusteella peräti huonoksi. 
Alueellisesti arvioituna Kastinaukon ekologinen tila on pintaveden laadun mukaan välttävä ja muiden 
Vesilinniemen alueiden tila on tyydyttävä. Luokitus on suuntaa antava, koska se perustuu yhden 
kesäkauden vedenlaatutuloksiin, mutta toisaalta hyvä lähtötieto jatkoseurantoja ajatellen. Kuvassa 5 on 
esitetty Vesilinniemen pintaveden ravinnepitoisuudet eri alueilla 12.7.2017. 
 
Kumpelinaukon syvänteessä 9 metrin syvyydessä happipitoisuus oli 4,2 mgPt/l ja hapen kyllästysaste 43 %. 
Happipitoisuus on ajankohtaan nähden melko alhainen ja saattaa tarkoittaa talviaikaista hapenvajetta 
syvänteen alusvedessä. Vuosina 2009-2015 elokuussa happitoisuus on ollut Poostanluodon pohjan 
läheisyydessä (28 m) keskimäärin 6 mgPt/l ja Majaluodossa (17-18 m) vastaavasti 7,9 mgPt/l. Vesilinniemen 
pintavedessa sähkönjohtavuus oli keskimäärin noin 1000 mS/m. Poostanluodon ja Majaluodon pisteissä 
sähkönjohtavuus on ollut pintavedessä kesäaikaan noin 1040 mS/m. Vesilinniemellä vesi on siten hieman 
suolattomampaa kuin Ströömissä. 
 
 
Taulukko 1. Vesilinniemen merihavaintopaikkojen vedenlaatutiedot 12.7.2017 otettujen näytteiden perusteella. 

 

Havaintopaikan nimi Näytepiste Syvyys Lämpöt Happi Happik. Sähk.joht pH Kok.N Kok.P 

  kuva 1 m °C mg/l Kyll % mS/m   µg/l µg/l 

Kumpelinaukko, pinta 1 1 18,9 9,1 102 1000 8,1 290 19 

Kumpelinaukko, pohja 1 9 14,3 4,2 43 1010 7,4 300 37 

Pleikilänviikki ulompi 2 1 19,4 9,2 103 1000 8,1 310 21 

Pleikilänviikki sisempi 3 1 20,1 7,8 88 1000 7,8 330 29 

Kastinaukko 4 1 20,2 7,8 88 980 7,8 420 37 

Topenginlahti 5 1 19,1 9,2 103 1000 8,2 310 21 

 
 
Paikilinaukolta kesäkuussa 1974 otetussa vesinäytteessä kokonaisfosforipitoisuus oli 27 µg/l ja 
kokonaistyppipitoisuus 600 µg/l. Ravinnepitoisuudet ovat selvästi korkeampia kuin muilla Vesilinniemen 
alueilla vuonna 2017. Vuoden 1975 helmikuussa puolestaan ammoniumtypen pitoisuus Paikilinaukolla on 
ollut yhden metrin syvyydessä 65 µg/l ja kahden metrin syvyydessä 130 µg/l. Tammikuun lopussa vuonna 
1995 ammoniumtypen pitoisuudet olivat vastaavasti 110 µg/l ja 100 µg/l. Pitoisuudet ovat sen verran 
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korkeita, että ne voivat johtua esimerkiksi jätevesikuormituksesta tai vähähappisuudesta. Toisaalta hapen 
kyllästysaste on ollut em. ajankohtina 45-50 % eli happea on ollut kohtalaisesti. Turvemailta tulevissa 
valumavesissä voi myös olla runsaasti ammoniumtyppeä (Oravainen 1999). Vuoden 1975 tuloksissa veden 
väriarvo on ollut korkea ja se voi johtua valuma-alueelta Paikilinaukkoon päätyneestä 
humuskuormituksesta.  
 
 

 
 
Kuva 5. Vesilinniemen merialueiden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet (µg/l) yhden metrin syvyydessä 
12.7.2017. Näytepisteiden koko kuvastaa pitoisuuksien suhteellista suuruutta toisiinsa nähden. 
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1.2. Ströömi välillä Poostanluoto-Majaluoto 

Poostanluodon ja Majaluodon näytepisteistä on vedenlaatutietoja vuosilta 1980-2015 molemmista 
paikoista lähes 70 ajankohdalta. Tämän raportin osalta kiinnostavia ovat viimeisimpien vuosien havainnot, 
sillä niitä voidaan vertailla ja peilata Vesilinniemen 12.7.2017 tuloksiin. Pintaveden ravinnepitoisuuksista 
tuoreimmat havainnot ovat vuodelta 2005. Poostanluodolla kokonaisfosforipitoisuus on ollut kasvukaudella 
keskimäärin 21 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 307 µg/l. Majaluodolla arvot olivat vastaavasti 19 µg/l ja 290 
µg/l. 
 
Fosforipitoisuus oli Vesilinniemellä keskimäärin melko selvästi korkeampi (27 µg/l) kuin ulkopuolisella 
merialueella vuonna 2005 (20 µg/l). Samoin typpipitoisuus oli jonkin verran korkeampi Vesilinniemellä 330 
µg/l kuin Poostanluodolla 307 µg/l ja Majaluodolla 289 µg/l. 
 

1.3. Ojat 

Ojanäytteitä otettiin toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa neljästä paikasta. Syys- ja marraskuun 
näytteet otettiin samoista paikoista. Ojanäytteistä analysoitiin kiintoaine, sähkönjohtavuus, pH, 
kokonaisfosfori ja kokonaistyppi (taulukko 2).  
 
 
Taulukko 2. Vesilinniemen ojanäytteiden vedenlaatutulokset touko-, syys- ja marraskuulta 2017. Taulukon 
havaintopaikkojen sijainnit on esitetty kuvassa 1. 
 

NäytePvm HavPaik Lämpötila Kiintoaine Sähk.joht pH kokonaistyppi kokonaisfosfori 

    °C mg/l mS/m   µg/l µg/l 

3.5.2017 piste 6 7,0 2,7 13 5,6 600 29 

3.5.2017 piste 7 8,0 1,9 52 6,6 420 19 

19.9.2017 piste 8 10,6 2,7 870 7,2 460 57 

26.11.2017 piste 8   5,5 20 5,3 790 21 

19.9.2017 piste 9 10,8 3,2 46 7,4 650 20 

26.11.2017 piste 9   11 72 6,2 1800 160 

 
 
Tutkittujen ojien ravinnepitoisuudet ovat kohtuullisen alhaisia lukuun ottamatta marraskuun näytettä 
Topenginlahteen laskevasta ojasta, jossa kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuudet ovat korkeat 
(taulukko 2). Myös syyskuussa Louknaisten aukon lähtöuoman suulta otetussa näytteessä fosforipitoisuus 
oli lähes kolminkertainen marraskuun näytteeseen nähden. Syyskuussa Louknaistenaukon lähtöuomassa 
sähkönjohtavuus oli peräti 870 mS/m, mikä on jonkin verran alhaisempi kuin Vesilinniemen merialueella 
980-1000 mS/m (taulukko 1). Toisin sanoen Paikinlinaukon murtovettä kulkeutuu Louknaistenaukkoon asti, 
kun merivesi on korkealla. Syyskuun näytteenottoaikaan 19.9. meriveden korkeus oli noin + 20 cm. 
Syyskuun näyte Louknaistenaukon lähtöuomasta ei täten ravinteidenkaan osalta kuvasta tyypillistä valuma-
alueelta tulevan veden laatua. 
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Loka-marraskuussa 2017 Kustavissa on satanut noin 140 mm (Ilmatieteen laitos/ Kustavi Isokarin 
havaintoasema). Marraskuun näytteenotossa heijastuu sateiden ojiin tuoma ravinne- ja 
kiintoainekuormitus. Kustavin Isokarilta on sadantatietoja vuodesta 2008 lähtien ja kuvasta 6 voi nähdä, 
että sademäärissä on selvää vuosien välistä vaihtelua. 
 

 
 
Kuva 6. Loka- ja marraskuun sadesumma (mm) Kustavin Isokarin havaintoasemalla (Ilmatieteen laitos) vuosina 2008-2017. 

 
 

 
 
Kuva 7. Ojanäytteiden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet touko-, syys- ja marraskuussa 2017. Kuvan 

havaintopisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 1. 
 
Ojanäytteiden perusteella voidaan arvioida, että valuma-alueen pohjoisosista mereen päätyvä kiintoaine- ja 
ravinnekuormitus on melko alhaisella tasolla. Topenginlahteen laskeva oja puolestaan vaikuttaa olevan altis 
sateisina aikoina korkeille kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksille. On kuitenkin huomattava, että näytemäärä oli 
melko vähäinen, joten tulokset eivät tarkasti kuvasta ojien pitkäaikaista yleistä vedenlaatua. Ojanäytteiden 
ravinnepitoisuudet ovat melko maltilliset lukuun ottamatta pisteestä 9 marraskuussa mitattuja pitoisuuksia 
(kuva 7).  
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2. Vesikasvillisuus 

Vesilinniemen vesikasvillisuutta kartoitettiin 17.8. ja 19.9.2017. Elokuussa kartoitettiin suurin osa alueesta 
käsittäen Pleikilänviikin, Kumpelinaukon, Huhtluodon ympäristön, Topenginlahden, Korsnaistenaukon ja 
Katitrauma. Syyskuussa kartoitettiin Kastinaukko ja Pleikilänviikki.  
 
Kartoitusta varten oli Googlen satelliittikuvan (kuvauspäivämäärä 16.8.2015) pohjalta rajattu kartalle 
kasvillisuusalueet. Erityisesti ruovikkoalueet saadaan rajattua tarkasti satelliittikuvista. Uposkasvillisuus 
erottuu kuvista lähinnä niiltä alueilta, joilla kasvustot ulottuvat pintaan asti. Uposkasvien osalta on 
huomioitava, että vuosien välinen vaihtelu kasvustojen laajuudessa, tiheydessä ja sijainnissa voi olla suurta. 
 
Vesikasvillisuuskartoituksen tarkoitus oli yleisellä tasolla selvittää alueen valtalajisto sekä tehdä 
satelliittikuvan ja maastohavaintojen perusteella kasvillisuuskartta valtalajien kasvualueista. 
Kasvillisuuskartan avulla voidaan suunnitella mahdollisia niittoalueita.  
 
Vesikasvillisuuskartoitus tehtiin elokuussa soutuveneellä ja syyskuussa moottoriveneellä. Vesillinniemen 
alueella yleisimmät lajit olivat järviruoko, ahvenvita ja tähkä-ärviä (kuva 8). Ruovikot reunustavat rantoja 
tyypillisesti 15-40 metrin leveänä vyöhykkeenä käytännössä kaikilla alueilla. Ahvenvitaa kasvoi runsaasti 
Pleikilänviikillä, Huhtluodon ympäristössä, Topenginlahdella, Korsnaistenaukon rannoilla ja Katitraumassa. 
Paikilinaukolla kasvoi runsaasti tähkä-ärviää erityisesti lahden etelä- ja pohjoisosissa. Kastinaukossa oli 
melko runsaasti sekä ahvenvitaa että tähkä-ärviää. Punanäkinpartaa (Chara tomentosa) kasvoi hyvin 
peittävänä kasvustona Pleikilänviikin pohjukassa ja Paikilinaukon pohjoisosassa. Paikilinaukon pohjoisosassa 
kasvoi runsaasti myös hapra- ja itämerennäkinpartaa (Chara globularis ja C. baltica) 
 
Vesilinniemen merialueen pinta-ala (Huhtluodon eteläpuolelta Pleikilänviikin ja Paikilinaukon perukoihin) 
on noin 180 hehtaaria. Vuonna 2017 tehdyn kasvillisuusselvityksen perusteella vesikasvillisuuden 
yhteispinta-ala oli noin 68 hehtaaria. Siten reilu kolmannes vesialasta on vesikasvien kasvualuetta.  
Ruovikoiden yhteispinta-ala oli noin 26 hehtaaria ja uposkasvillisuutta oli noin 42 hehtaarilla. Selvästi yleisin 
uposkasvi oli ahvenvita, jota kasvoi noin 30 hehtaarin alalla. Ahvenvidan ja tähkä-ärviän sekakasvustoja oli 
noin 6 hehtaarin alalla ja tähkä-ärviää noin 4 hehtaarin alalla. Näkinpartaisleviä kasvoi reilun 2 hehtaarin 
alalla. Ruovikoiden osalta pinta-ala on ilmeisen tarkka arvio, koska ruovikot erottuvat ilmakuvista selkeinä 
alueina. Uposkasvit eivät välttämättä erotu ilmakuvista ja niiden osalta pinta-ala on suuntaa antava arvio, 
joka pohjautuu maastossa paperikartoille tehtyihin yleispiirteisiin aluerajauksiin ja osittain vuoden 2015 
satelliittikuvaan. Toisaalta kaikkia alueita ei ehditty kartoittaa, joten uposkasvien kasvuala voi olla tässä 
tehtyä arviota suurempi. Uposkasveille on myös tyypillistä vuosien välinen runsausvaihtelu, joka voi olla 
suurtakin. Vesilinniemen ranta-asukkaiden mukaan alueen uposkasvillisuus on lisääntynyt selvästi 
viimeisten 5 vuoden aikana. 
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Kuva 8. Vesilinniemeä ympäröivien merialueiden vesialueiden vesikasvillisuus vuonna 2017. 
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3. Valuma-aluekartoitus 

Vesilinniemen valuma-alue rajattiin karttatarkasteluna maastokartan ja vinovalovarjostuksen avulla. 
Valuma-alueen pinta-ala on noin 14 km2 (kuva 9). Valuma-alueen maankäyttö selvitettiin Corine 2012- 
maanpeiteaineiston (Suomen ympäristökeskus) perusteella. Noin 76 % valuma-alueesta on metsää tai 
avointa kangasta ja kalliomaata. Vesialueiden osuus on vajaa 13 %, josta meren osuus noin 11 % ja järvien 
osuus 2 %. Valuma-alueella olevia järviä ovat Myllylampi, Silkinjärvi, Louknaistenaukko, Troominjärvi ja 
Tiuttalinjärvi. Rakennettuja alueita on 5 % valuma-alueesta. Kosteikkoja ja soita on 3 % ja maatalousalueita 
3 %. 
 
Valuma-aluekartoitukset tehtiin 3.5.2017 ja 19.9.2017. Valuma-aluekartoituksen kohteiksi valittiin 
karttatarkastelun pohjalta merkittävimmät Vesilinniemen merialueelle johtavat ojat ja niiden lähialueet 
(kuva 8). Käytettävissä ollut aika oli varsin pieni, joten kaikkia ojakohteita ei ehditty käymään läpi. Laajin 
yhtenäinen kartoitusalue oli Kotilahden tila-Pohjanviikki-Myllylampi alue (Pleikilänviikin pohjoispuolella 
sijaitseva metsäalue).  
 

 
 
Kuva 9. Vesilinniemeä ympäröivän merenlahden valuma-alue (violetti viiva) ja valuma-aluekartoituksen 
maastokohteet (vihreät ympyrät). 
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Topenginlahden eteläpuolinen alue 
 
Toukokuussa 2017 maastokäynnillä tarkasteltiin Topenginlahteen laskevan ojan vartta Välikankareen tilan 
pelloilta Topenginlahden pohjukassa olevaan kosteikkoon asti (kuva 10). Ojassa oli peltojen kohdalla 
maastopäivänä vähän vettä. Ojasta havaittiin pikkulimaskaa, ristilimaskaa, rihmamaista viherlevää sekä 
osmankäämiä (kuva 11). Ojan kasvillisuus ilmentää runsasravinteisuutta. Pelto-ojan varressa olevat 
suojakaistat olivat ainakin osittain kapeat. Peltojen pohjoispuolella olevaa metsää on hakattu. 
 

 
 
Kuva 10. Topenginlahteen laskeva oja Sammalperäntieltä pohjoiseen kuvattuna 3.5.2017. 
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Kuva 11. Topenginlahteen laskeva oja peltoalueen pohjoisreunasta etelään (3.5.2017). 

 
 
Kornaistenaukon luoteispuoli  
 
Tiuttalinjärven eteläpuolella Pohjoispääntien ja Pleikiläntien välissä on laajahko hakkuualue, joka kasvoi 3-4 
metriä korkeaa vesaikkoa. Metsäalueelta virtaa oja Pohjoispääntien alta kulkevaa rumpuputkea pitkin 
Kornaistenaukon luoteisosaan. Toukokuussa ojassa virtaisi melko rauhallisesti sameahkoa vettä (kuva 12). 
Tiuttalinjärvi on varsin erämaisena säilynyt suoreunainen järvi.  
 

 
 
Kuva 12. Pohjanpääntien alta Kornaistenaukon luoteisrantaan laskeva oja. 
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Pohjanviikki-Myllylampi-Louknaistenaukko 
 
Loukanaistenaukon ja Pleikilänviikin välissä on Pohjanviikki, joka on aikoinaan ollut Louknaistenaukon lahti 
(Senaatin kartasto vuodelta 1882, internetistä ladattava aineisto). Pohjanviikki on vesistöjärjestelyiden 
myötä kuivunut ja umpeenkasvanut. Louknaistenaukosta Paikilinaukon luoteisosaan laskeva Antholminoja 
on ainakin osittain rakennettu uoma, mikä näkyy esimerkiksi Antholminojan yläosassa, jonka varresta 
löytyy uoman kohdalta räjäytettyjä kallionkappaleita. Kartalla Antholminoja näkyy varsin suorana uomana, 
mikä on rakennetun uoman merkki. Vesilinniemen pohjoispuolella olevan valuma-alueen vedet ovat alun 
perin saattaneet virrata Pohjanviikistä Pleikilänviikin pohjukkaan.  
 
Keväällä 2017 tehtyjen maastohavaintojen perusteella valuma-alueen vedet laskevat pääosin 
Antholminojaa pitkin Paikilinaukkoon ja selvästi pienempi osa virtasi Pohjanviikistä lähtevässä ojassa. 
Kotirannan tilan kohdalla Susiluodontien ja Pleikiläntien pohjoispuolella oleva pelto on niittynä ja pellon 
keskellä kulkevassa ojassa on runsas kasvillisuus (kuvat 13 ja 14). 
 
 

  
 
Kuvat 13 ja 14. Pleikilänviikin pohjukkaan johtava oja Kotirannan tilan kohdalla Susiluodontien pohjoispuolella 
toukokuussa (vasemmalla) ja syyskussa (oikealla) 2017.  
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Myllylammen ja Pohjanviikin välissä olevissa metsäojissa oli runsaasti kasvillisuutta (kuva 15) eikä 
kunnostusojituksista ollut merkkejä. Vesiensuojelullisesti tilanne näytti kohtuullisen hyvältä eikä ojien 
kautta ilmeisesti kulkeudu merkittävästi kiintoainetta tai ravinteita Pleikilänviikkiin.  
 

 
 
Kuva 15. Myllylammesta etelään laskeva metsäoja.  
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Pleikilänviikin itä- ja länsipuoli 
 
Syyskuussa käytiin maastossa tarkastelemassa Pleikilänviikin länsiosaan metsäalueelta laskevaa ojaa. Kartan 
perusteella aluetta on jonkin verran ojitettu soistuneilla alueilla. Oja kulkee Pleikiläntien alta ja näyttää 
kartan perusteella päättyvän ennen rantaa. Syyskuussa ojassa ei virrannut lainkaan vettä. Ojan pohja ei 
ollut enää näkyvissä runsaan kasvillisuuden takia (kuvat 16 ja 17). Pleikiläntien ja meren rannan välinen 
ojaosuus oli kasvanut miltei umpeen (kuva 16). Samoin metsän puolella ojan pohja oli sammaleen peitossa 
ja ojassa kasvoi runsaasti mm. röyhyvihvilää. Voidaan olettaa, että ojan kautta ei aiheudu merkittävää 
kuormitusta Pleikilänviikkiin. 
 
 

  
 
Kuvat 16 ja 17. Pleikilänviikin länsirannalle laskeva oja Pleikiläntien ja meren välisellä alueella (vasemmalla) ja 
Pleikiläntien länsipuolen metsässä (oikealla).  
 
 

Toinen Pleikilänviikkiin laskeva oja, jota käytiin maastossa katsomassa, sijaitsee Vesilinniemen 
pohjoisosassa. Oja saa alkunsa niemen keskiosan metsä- ja suoalueelta ja laskee Vesilintien alta 
Pleikilänviikin koillisosaan. Ojassa ei ollut missään kohtaa vettä maastopäivänä 19.9. Vesilintien ja 
Pleikilänviikin välissä ojan kohdalla kasvaa koivikkoa ja oja on tältä osuudelta kasvanut lähes kokonaan 
umpeen (kuva 18). Myös Vesilintien itäpuolella metsäalueella oja oli osittain sammaloitunut ja ylempänä 
ojassa kasvaa mm. heiniä (kuva 19). Ojan vartta kuljettiin noin 400 metriä kallioalueelle asti. Alueelta ei 
havaittu hakkuita, uudis- tai kunnostusojituksia, joten metsäalueelta sadeveden mukana mereen päätyvä 
kiintoainekuormitus on todennäköisesti vähäistä. Vuoden 1968 peruskartassa tätä Vesilinniemen ojastoa ei 
ole lainkaan ja alueen alaosa on ollut peltona. On mahdollista, että ojia ei ole kunnostettu niiden 
kaivamisen jälkeen. Hyvin todennäköistä on, että oja ei ole merkittävä kuormituslähde Pleikilänviikille.  
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Kuvat 18 ja 19. Pleikilänviikin koillisosaan laskeva oja Vesilintien ja meren välisellä alueella (vasemmalla) ja Vesilintien 
itäpuolen metsässä (oikealla). Kuvissa olevat alueet ovat olleet peltoa vielä 1960-luvulla (vuoden 1969 peruskartta). 
 

Suojaranta-Pinoniemi 
 
Pleikilänviikin lounaisosaan laskee oja Suojarannan tilan kohdalla olevalta peltoalueelta. Pellot ovat 
käytössä ja aktiivisessa viljelyssä. Toukokuun maastokäynnillä 3.5. pelto-ojassa virtasi melko vähän vettä 
(kuva 20). Pellolta merialueelle johtava oja on melko leveä ja matala (kuva 21). 
 

 
 
Kuva 20. Pelto-oja Suojarannan tilan kohdalla. Kuvan keskiosassa näkyy Pleikiläntie. 
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Kuva 21. Pellolta tuleva oja laskee leveänä uomana ruovikon keskeltä mereen. 
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4. Kysely ranta-asukkaille 

Vesilinniemen suojeluyhdistys laati yhteistyössä Valonian kanssa kyselyn Vesilinniemen alueen ranta-
asukkaille. Kyselyn avulla haluttiin selvittää kiinteistöjen vedenhankintaa, jätevesien käsittelyä, 
kompostointia, käymäläjätteen käsittelyä sekä ranta-alueen käyttöä. Kysely jaettiin paperisena alueen 
kiinteistöihin elokuussa 2017. Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 150 talouteen.  
 
Vastauksen pystyi antamaan paperilomakkeella tai sähköisenä yhdistyksen nettisivuilla tai sähköpostitse. 
Kyselyyn saatiin yhteensä 46 vastausta, mutta yhdessä näistä on täytetty vain kaksi kohtaa eikä tätä 
vastausta otettu mukaan kyselyn yhteenvedon laadintaan. Vastausprosentti kyselyyn oli 30 %. Kyselyyn 
vastanneiden määrät (yhteensä 45) sijoittuvat alueellisesti kuvan 22 mukaisesti. Kyselyssä pyydettiin 
ympyröimään jokin seuraavista kiinteistön sijaintialueista: Paikilinaukko, Kastinaukko, Katitrauma, 
Korsnaistenaukko, Topenginlahti, Trolloorinrauma, Kumpelinaukko tai Pleikilänviikki. 
 

 
 
Kuva 22. Kyselyyn vastanneiden määrät alueittain kahdeksalle kyselyssä annetulle aluevaihtoehdolle. 
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Kiinteistöjen käyttö ja talousvesi 
 
Vastauksen palauttaneista 42 on tullut vapaa-ajan asukkailta ja 3 vakituisilta asukkailta. Vapaa-ajan 
asuntoja käytetään keskimäärin noin 5,5 kuukautta vuodessa. Vaihteluväli on 2-12 kuukauteen. Ympäri 
vuoden käytössä olevia vapaa-ajan asuntoja oli 7. Kaikkiin vakituisiin asuntoihin (3) ja suurimpaan osaan 
vapaa-ajanasunnoista (23) tulee vesiosuuskunnan vesijohto. Porakaivo on 16 ja kantovesi 3 vapaa-ajan 
asunnossa. 
 
 
Jätevedet 
 
Kaikissa vakituisissa asunnoissa on viemäröinti, vesikalusteet (suihku, pesukone, astianpesukone) ja WC. 
Kahdessa näistä jätevedet johdetaan osuuskunnan viemäriin ja yhdessä on laitepuhdistamo.  
 
Vapaa-ajan asunnoista puolella on viemäröinti ja lopuilla on kantovesi. Suihku ja pesualtaat on 21 mökillä, 
astian- ja/tai pyykinpesukone 14 mökillä ja WC 10 mökillä. Vapaa-ajan asunnoista 9 on liittynyt 
osuuskunnan viemäriin, harmaavesisuodatin on 8 mökillä ja 5 mökillä jätevedet johdetaan sakokaivoon tai 
umpisäiliöön. Kaikilla mökeillä, joilla on harmaavesisuodatin, on käytössä myös kuivakäymälä. 
 
 
Kuivakäymälä ja kompostointi 
 
Vakituisista asunnoista kahdessa on WC:n lisäksi käytössä kuivakäymälä. Mökeistä 80 % (34) on käytössä 
kuivakäymälä ja kahdella mökillä on sekä WC että kuivakäymälä. Kuivakäymäläjäte kompostoidaan 
keskimäärin 70 metrin päässä rannasta (34 vastausta). Alle 35 metrin etäisyydellä rannasta käymäläjätteen 
kompostointi tapahtuu 4 kiinteistöllä. Lehtiä ja/tai biojätettä kompostoidaan kaikilla vakituisilla asunnoilla 
(3) ja 24 mökillä (57 %). Lehtien ja biojätteiden kompostointi tapahtuu keskimäärin noin 55 metrin päässä 
rannasta. Alle 35 metrin etäisyydellä rannasta kompostointi tapahtuu 6 kiinteistöllä. 
 
 
Rannan käyttö 
 
Ranta on pääosin luonnontilainen 18 kiinteistöllä, kun vastauksia tähän kysymykseen saatiin 27. Siten ranta 
on pääosin luonnontilainen kahdella kiinteistöllä kolmesta (66 %). Viidellä kiinteistöllä rannassa on 
nurmikkoa, istutuksia tai kasvimaa, joita lannoitetaan (vastauksia 18). Rantaa on ruopattu yhteensä 31 
kiinteistöllä, mikä tarkoittaa lähes 70 % kaikista vastanneista (45). Ruoppausten ajankohdista saatiin 30 
vastausta ja niiden perusteella ruoppauksista kaksi kolmesta (20) on tehty 2000-luvulla. 
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5. Kunnostus- ja hoitotoimet 

5.1. Vesikasvillisuusniitot 

Vesilinniemen alueella ruovikot ovat yleisesti ottaen keskittyneet lahtien perukoihin ja suhteellisen kapeiksi 
rantoja reunustaviksi vöiksi. Vesienhoidollisesti ruovikoiden laajoille niitoille ei tällä hetkellä ole suurta 
tarvetta, mutta virkistyskäytön kannalta esimerkiksi kapeikkojen pienialaiset niitot saattavat olla 
lähivuosina tarpeellisia. Myös niillä rannoilla, joissa ruovikko on viime vuosina voimistunut ja vallannut yhä 
syvempiä alueita, voidaan ruovikoitumisen etenemistä vähentää niittojen avulla. Ruovikot ovat monien 
vesilintujen ja kalojen lisääntymis- ja ruokailualuetta ja erityisesti matalien lahtien pohjaan muodostuneet 
laajat ruovikot ovat tyypillisesti vesilinnustolle tärkeitä alueita. Ruovikot sitovat myös valuma-alueelta 
mereen päätyvää kuormitusta. Ruovikoiden niitoissa edellä mainitut seikat on tarpeen huomioida ja 
kohdistaa niitot tarvelähtöisesti ruovikoiden uloimpiin osiin. Niitoissa on hyvä välttää suoria linjoja ja pyrkiä 
niittämään ruovikkoa sen luontaisten muotojen mukaan. Mökkirantojen niitot jäävät lähtökohtaisesti 
kiinteistöomistajan harkittavaksi ja tehtäväksi. Mökkien edustoilla tehdyt ruoppaukset ja niitot näkyvätkin 
kasvillisuuskartassa aukkoina rantoja reunustavassa muuten yhtenäisessä ruovikkovyössä.  
 
Vuonna 2017 tehdyn vesikasvillisuuskartoituksen perusteella mahdollisia ruovikon niittoalueita ovat 
Katitraumaa ja Kastinaukkoa yhdistävän kapeikon reunat sekä Kastinaukon pohjoisosasta Paikilinaukkoon 
johtavan kapeikon reuna (kuva 22). Ruovikon niittoalueiden yhteispituus on noin 250 metriä. 
Niittoleveydeksi riittänee 5-10 metriä. Niitetty ruokomassa kerätään talteen ja kuljetetaan rannalle korkean 
veden ulottumattomiin. Niittomassa on tärkeää läjittää sellaiselle etäisyydelle vesirajasta ettei tulvavesi tai 
jäät pääse siirtämään sitä takaisin mereen. Niitetyn ruo’on käyttö pellon maanparannusaineena on myös 
hyvä tapa hyödyntää niittojäte. 
 
Uposkasvien niittäminen voi olla työlästä ja niiton voi joutua uusimaan saman kesän aikana. Uposkasvien 
varsi on taipuisa ja pakenee herkästi leikkuuterän tieltä. Kirkkonummen Morsfjärdenillä kokeiltiin tähkä-
ärviän niittoa vuonna 2005 leikkaavalla ja keräävällä laitteella leikkuusyvyyden ollessa noin 1,5 metriä 
(Niinimäki ja Grönholm 2006). Siellä missä tähkä-ärviät eivät ulottuneet pintaan asti, leikkaustulos oli 
tehoton ilmeisesti sen takia, että kasvin rento varsi taipuu helposti laitteen edellä eikä leikkaudu. Sellaisilla 
alueilla, joissa syvyyttä oli yli metrin ja tähkä-ärviä kasvoi tiheänä kasvustona pintaan asti, saatiin paras 
niittotulos. Tähkä-ärviää poistettaessa jouduttiin samasta kohtaa ajamaan vielä useampaan kertaan ennen 
kuin tulos oli riittävän hyvä.   
 
Uposkasvien niiton työläyden ja tulosten epävarmuuden takia Vesilinniemellä olisi tarkoituksenmukaisinta 
keskittää voimavarat tärkeimpien veneväylien auki pitämiseen. Kuvaan 23 on merkitty kesän 2017 tilanteen 
mukaisen uposkasvillisuuden niittoalue-ehdotus. Ehdotukseen on sisällytetty keskeisten veneväylien 
niittoalueet. Niittoalueiden yhteispituus on noin 1800 metriä. Niittoleveydeksi riittänee 5-10 metriä.  
 
Uposkasveista on virkistyskäytönkin kannalta hyötyä sillä ne tyypillisesti pitävät veden kirkkaana. Ne sitovat 
pohja-ainesta ja vähentävät aaltojen sekoittavaa vaikutusta. Elokuussa 2017 esimerkiksi Pleikilänviikin 
pohjukassa oli runsaasti ahvenvitaa, punanäkinpartaa ja tähkä-ärviää ja samalla vesi oli hyvin kirkasta. 
Laajojen uposkasvillisuusniittojen haittavaikutuksena voi olla sinileväkukintojen lisääntyminen.   
 
Ranta-asukkaat voivat niittää käsin vesikasvillisuutta ilman Varsinais-Suomen ELY-keskukselle tehtävää 
niittoilmoitusta. Koneellisesta niitosta on tehtävä niittoilmoitus ELY-keskuksella vähintään 30 vuorokautta 
ennen töiden aloittamista.  
 
Leikattu kasvimassa on aina kerättävä pois vedestä. Hajotessaan kasvinjätteet kuluttavat happea ja niistä 
vapautuu ravinteita veteen, mikä voi runsastuttaa levien määrää. Vesistössä ajelehtiva kasvimassa 

https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Ruoppausilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi
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aiheuttaa lisäksi esteettistä haittaa ja vaikeuttaa virkistyskäyttöä ja ajautuu lopulta usein jonkun toisen 
rantaan. 
 
Leikatulle kasvinjätteille on varattava läjityspaikka, josta ne eivät pääse kulkeutumaan takaisin vesistöön. 
Kasvinjätteet voi hyvin myös kompostoida. Jos käytät leikkuutyössä apunasi urakoitsijaa, kannattaa 
urakoitsijan kanssa sopia jo etukäteen myös leikkuujätteen pois keräämisestä. 
 

 
 
Kuva 23. Vesilinniemen niittoalue-ehdotus. Uposkasvien niittoalueet (5) on merkitty sinisellä katkoviivalla ja ruovikoiden niittoalueet 
(4) punaisella katkoviivalla. 
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5.2. Kosteikot 

Kuvaan 24 on merkitty kolme paikkaa, joihin voisi suunnitella kosteikon rakentamista vähentämään valuma-
alueelta mereen päätyvää kuormitusta. Näistä Topenginlahteen laskevan ojan (kuva 24 piste 1) varteen 
ehdotettu kosteikko olisi ojanäytteenottotulosten valossa ensisijainen kohde. Pisteeseen 2 ehdotettu 
kosteikko sitoisi metsäalueelta (melko tuore hakkuualue) tulevaa kiintoainekuormitusta ja pisteeseen 3 
ehdotettu kosteikko voitaisiin ehkä toteuttaa vähäisin kaivuutöin rakentamalla matala pohjapato 
merenlahteen laskevan ojan varteen siten, että siitä ei aiheutuisi tulvittumishaittaa yläpuolisille pelloille.  
 

 
 
Kuva 24. Kosteikkojen mahdollisia rakentamispaikkoja. 
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Kosteikon tehokkuuden kannalta keskeistä on, että veden viipymä kosteikossa on mahdollisimman pitkä ja 
että kosteikko on sijoitettu alueelle, jossa kuormitus on suurta. Kosteikon tulisi pidättää vettä riittävän 
pitkään myös tulva-aikaan, jotta vesiensuojeluhyöty olisi mahdollisimman hyvä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että kosteikon pinta-alan tulisi olla vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta, jotta 
kosteikko sitoisi tehokkaasti kiintoainetta ja liukoisia ravinteista. Toisaalta on hyvä muistaa, että jo hyvin 
rakennetuilla yksinkertaisilla laskeutusaltailla voidaan pysäyttää tehokkaasti karkeaa kiintoainetta. 
 
Kosteikot kannattaa suunnitella monivaikutteisiksi kosteikoiksi, jolloin ne lisäävät tehokkaasti myös 
luonnon monimuotoisuutta, parantavat maisema-arvoja ja mahdollistavat virkistyskäytön kuten retkeilyn, 
kalastuksen ja metsästyksen. Kosteikoilla voidaan lisätä muun muassa vesilintujen ja kalaston 
lisääntymismahdollisuuksia. (mm. Väyrynen (toim) 2015; Hagelberg ym. 2012; Puustinen ym. 2007). 
 
Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa rakennettiin tai kunnostettiin yhteensä 48 kosteikkoa (Väyrynen 
(toim.) 2015). Kosteikkojen rakentamiskustannuksista löytyy yksityiskohtaista tietoa kosteikko.fi – sivustolla 
esiteltyjen mallikosteikkojen osalta. Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle ja Hämeeseen rakennettujen 9 
kosteikon keskimääräiset rakentamiskustannukset olivat noin 4300 euroa/hehtaari. Kustannusten vaihtelu 
kohteiden välillä oli melko suurta: 2200–7700 euroa/hehtaari. Edullisinta on rakentaa kosteikko patoamalla 
luontaiseen painanteeseen, jolloin kaivuutöiden määrä minimoituu. 
 

5.3. Valuma-alueen vesiensuojelu 

Valuma-aluekartoituksen perusteella Vesilinniemen metsäalueiden ojat olivat monin paikoin vanhoja ja ne 
olivat osittain kasvaneet umpeen. Vesiensuojelun kannalta metsien kunnostus- ja uudisojituksia olisi hyvä 
toteuttaa mahdollisimman vähän. Lisäksi kunnostusojituksia tehtäessä olisi tarpeen huolehtia riittävistä 
vesiensuojeluratkaisuista. Metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä ovat mm. suojakaistat, perkaus- ja 
ojakatkoset, pintavalutuskentät ja kosteikot. Metsäkeskus Tapio on julkaissut vuonna 2012 työoppaan, joka 
esittelee metsänhoidon suositusten mukaiset menetelmät ja toimintamallit vesiensuojeluun metsätalouden 
toimenpiteissä (Joensuu ym. 2012). 
 
Vesilinniemen valuma-alueella on vähän peltoja, mutta niidenkin vesiensuojelutasoa parantamalla voitaisiin 
ainakin paikallisesti parantaa meren tilaa. Peltolohkojen reunoilla olevat suojakaistat olivat ainakin 
muutamissa paikoissa hyvin kapeat ja niiden leventäminen olisi vesiensuojelullisesti hyödyllistä. Muita 
menetelmiä ovat mm. tarkennettu lannoitus, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kevennetty 
muokkaus. 
 

5.4. Ruoppaukset 

Mökkiläisille ja vakituisille asukkaille tehdyn kyselyn perusteella rantojen ruoppaukset ovat hyvin yleisiä. Yli 
kaksi kolmasosaa vastanneista ilmoitti, että heidän rantaansa on ruopattu. Suurin osa kyselyyn ilmoitetuista 
ruoppauksista on tehty 2000-luvulla. 
 
Vesiensuojelullisesti ruoppausten yleistyminen on ongelmallista. Ruoppauksissa vesimassaan päätyy aina 
pohja-ainesta ja ravinteita, mistä aiheutuu ainakin lyhytaikaista ja paikallista veden samentumista ja 
rehevöitymisen voimistumista. Ruopattujen alueiden pohja-aines voi olla hapetonta ja siitä voi liueta 
ravinteita veteen. Ruoppausten haittapuolena voi olla sinileväkukintojen todennäköisyyden lisääntyminen. 
Suositeltavaa olisi, että ruoppaukset tehtäisiin mahdollisimman harkiten ja pienialaisesti. Tärkeää myös on, 
että ruoppausmassat sijoitetaan riittävän etäälle vesirajasta, jotta kiintoaines ja ravinteet eivät pääse 
korkean veden aikaankaan valumaan takaisin mereen. Koneellisista ruoppauksista on aina tehtävä 
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ruoppausilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusta. 
Mikäli ruopattava määrä on yli 500 m2, on hankkeelle haettava aluehallintoviraston myöntämä lupa. 
 
Topenginlahden luoteisrannalla havaittiin elokuussa kasvillisuuskartoituksen yhteydessä melko laajalle 
alueelle ulottuva voimakas sinileväkukinta (kuva 25). Kyseisellä ranta-alueella on tehty kaivuutöitä ja rantaa 
on ehkä myös ruopattu. Rannan muokkauksilla ja sinileväesiintymällä saattaa olla yhteyttä. Ainakaan 
miltään muulta Vesilinniemen vesialueelta ei samana päivänä havaittu sinilevää, vaikka vesillä liikuttiin 
soutuveneellä noin 5 tuntia vesialueita kiertäen Pleikilänviikin pohjukasta Kornaistenaukon perälle ja 
takaisin. 
 

 
 
Kuva 25. Sinilevää Topenginlahden luoteisrannalla 17.8.2017. 

 

5.5. Rantakiinteistöt 

Kiinteistönomistajat voivat omilla toimillaan vaikuttaa veden tilan paranemiseen. Rannat kannattaa jättää 
mahdollisimman suurelta osin luonnontilaisiksi, jolloin ne toimivat hyvänä puskurina pintavalunnan mukana 
kulkeutuvan aineksen sitojina ennen niiden joutumista mereen. Rantaan asti ulottuvia maanrakennustöitä 
(nurmikot, kukkapenkit, kasvimaat) ja rantametsän hakkuita tulisi tehdä mahdollisimman vähän. Maaperän 
lannoittamista meren läheisyydessä olisi myös hyvä välttää. Suorat ravinnevalumat mereen voivat lisätä 
sinileväkasvustoja ja vesikasvillisuutta. 
 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lomakkeet-ymparisto#.WkuPZnmYOUl
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Useimmilla kiinteistöillä kompostoidaan bio-, puutarha- ja/tai käymäläjätteitä, mikä on sinällään hyvä ja 
tarpeellinen asia. Tärkeää on samalla huolehtia siitä, että kompostista ei pääse hallitsemattomasti ravinteet 
pakoon etenkään mereen. Komposti kannattaa perustaa mahdollisimman kauas rannasta. Bio- ja 
käymäläjäte on tarpeen kompostoida vesisateelta suojassa jo ravinnehukankin estämiseksi. Valmis 
kompostimateriaali on hyvää ravinnelisää ja maanparannusainetta, jota kannattaa hyödyntää meriveden 
ulottumattomilla alueilla. 
 
Vesilinniemen ranta-asukkaille tehdyn kyselyn vastausten perusteella rantakiinteistöjen jätevedet 
käsitellään varsin hyvin. Tosin vastausprosentti kyselyyn oli 30 %, joten suurimmasta osasta kiinteistöjä ei 
ole tietoja jätevesien laadusta ja käsittelystä. Hajajätevesilainsäädännön mukaan ranta-alueilla ja 
pohjavesialueilla kiinteistöjen (ennen vuotta 2004 rakennetut talot) jätevesijärjestelmät tulee uudistaa 
31.10.2019 mennessä, mikäli kiinteistöllä ei ole jo säännökset täyttävää jätevesijärjestelmää. Ranta-
alueeksi luetaan 100 metriä leveä vyöhyke vesirajasta maalle. Pelkkiä kantovesiä varten ei tarvitse rakentaa 
jätevesijärjestelmää, kun niitä ei johdeta suoraan vesistöön ja kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä 
(huussi). Pelkät sakokaivot eivät riitä jätevesijärjestelmäksi, kun kiinteistöllä on painevesi 
(lämminvesivaraaja, suihku, pesukoneet) ja/tai wc.  
 

5.6. Veneliikenne 

Salmissa ja matalilla alueilla moottoriveneliikenne aiheuttaa pohja- ja/tai ranta-aineksen sekoittumista 
veteen. Vesi samenee ja samalla pohja-ainekseen sitoutuneet ravinteet tulevat levien ja muun 
vesikasvillisuuden saataville.  
 
Vesiliikenteen vesistöhaittojen minimoimiseksi moottoriveneiden ajonopeudet olisi tarpeen pitää alhaisina 
Vesilinniemen salmissa ja matalilla (syvyys alle 1,5 metriä) alueilla. Alhaiset ajonopeudet vähentävät myös 
meluhaittoja ja aaltojen aiheuttamaa haittaa rantakiinteistöille ja rantojen eroosiolle. 
 

5.7. Hoitokalastus 

Runsas särkikalakanta aiheuttaa ja ylläpitää vesistön sisäistä kuormitusta, veden korkeaa fosforipitoisuutta 
ja sinileväkukintoja. Siksi särkikalojen vähentäminen on yksi varteen otettava toimenpide rehevöitymisen 
vähentämiseksi.    
 
Hoitokalastuksen eli ravintoketjukunnostuksen tarkoituksena on vähentää ylitiheää särkikalakantaa 
tehokalastusten avulla. Lisäksi ravintoketjukunnostus voi käsittää petokalojen istutuksia, kalastuksen 
ohjausta sekä kalojen elinympäristön hoitoa. Valikoivilla poistokalastuksilla ja muilla ravintoketjuun 
kohdistetuilla toimenpiteillä voidaan kunnostuksen jälkeen osaltaan estää vesistön tilan huononemista ja 
ylläpitää vesistön hyvää tilaa. Särkikalaston riittävä vähentäminen voi johtaa selvään näkösyvyyden kasvuun 
sekä sisäisen fosforikuormituksen ja leväkukintojen vähenemiseen. Hoitokalastuksen heikkoutena voi olla 
särkikalojen tulo muilta alueilta Vesilinniemen niille alueilla, mistä särkikalakanta on saatu hoitokalastuksen 
myötä vähentymään.       
 
Vesilinniemen alueen kalastosta ei ole käytettävissä selvitystietoja, mutta alueen asukkaiden omien 
havaintojen mukaan Vesilinniemen merenlahtien särkikalakanta saattaa olla melko runsas. Vesilinniemen 
alueella hoitokalastus voi olla pienimuotoista katiskakalastusta. Mikäli resurssit antavat myöten 
särkikalakantaa voidaan vähentää rysäpyynnin avulla esimerkiksi kalojen parveutuessa keväällä kudulle. 
Hyvän kalaston rakenteen säilyttämiseksi tulisi suuret petokalayksilöt. Hyvät ahven-, kuha- ja haukikannat 
pitävät vesistön särkikalakannat kurissa ja vähentävät siten myös kalaston ja vesilintujen välistä 
ravintokilpailua (Sammalkorpi ym. 2004).  
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5.8. Omaseuranta ja jatkoselvitykset 

Koska Vesilinniemen merialueista on vähän seurantietoja, olisi hyvä, että Vesilinniemen 
vesiensuojeluyhdistyksen jäsenet aloittaisivat omaehtoisen vesistötarkkailun. Tarkkailtavia asioita voisivat 
olla ainakin näkösyvyys, vesikasvillisuus ja sinilevät. Olennaista olisi, että tarkkailupaikkoja olisi ympäri 
Vesilinniemeä ja että jokaiselle tarkkailupaikalle olisi nimetty tietty vastuuhenkilö, joka tekee havainnot 
yhteisesti sovittuina aikoina. Tulosten kirjaamiseen ja tietojen säilyttämiseen kannattaa myös uhrata 
vaivaa. Tulokset olisi hyvä saada avoimeksi tiedoksi yhdistyksen omille nettisivuille ja/tai Suomen 
ympäristökeskuksen ylläpitämään Järvi&MeriWiki verkkopalveluun. Järvi&MeriWikiin voi Havaintolähetti-
palvelun avulla tallentaa tietoja mobiililaitteilla. Järvi&MeriWikin etuna on se, että tulokset säilyvät siellä 
hyvin ja ovat vapaasti kiinnostuneiden katseltavissa.  
 
Näkösyvyyden suuruuteen vaikuttavat ainakin planktonlevien määrä, valuma-alueen maaperä (savi, hiekka, 
turve), sää (tuulisuus, sateet), vesiliikenne, ruoppaukset, kalasto ja vesikasvillisuus. Vesistön rehevöityessä 
tietyt planktonlevät tyypillisesti yleistyvät lisääntyvät ja näkösyvyys pienenee. Näkösyvyyden pitkäaikaisista 
muutoksista voidaan arvioida vesistön tilan kehittymistä. 
 
Näkösyvyyden mittaamista varten tarvitaan valkolevy. Mittauspaikaksi kannattaa valita mahdollisimman 
syvä paikka, jotta mittaustulos saadaan myös kirkkaan veden aikaan. Elo-syyskuussa Vesilinniemen eri 
alueilla tehtyjen havaintojen mukaan näkösyvyys vaihteli välillä 1,1-2,2 metriä. Näiden havaintojen 
perusteella mittauspaikassa veden syvyyden olisi oltava vähintään 2,5 metriä. Vesikasvillisuutta ja sinileviä 
kannattaa tarkkailla eri ajankohtina samoilta paikoilta. Vesikasveista kannattaa kirjata ylös runsaus (ei 
ollenkaan, niukasti, kohtalaisesti, runsaasti) ja mikäli mahdollista myös havaitut lajit, joista on hyödyllistä 
ottaa kuvia. Sinilevistä merkitään ylös runsaus. Ohjeita omatoimiseen vesistöseurantaan löytyy VELHO-
hankkeen nettivuilta. 
 
Merialueen vedenlaadun seurannan voisi toistaa kahden-kolmen vuoden välein samoilta paikoilta kuin 
heinäkuussa 2017 (katso kuva 1 ja kappale 1.1.). Tulosten perusteella voidaan seurata vedenlaadun 
kehittymistä ja mahdollisesti arvioida vesistökunnostusten vaikuttavuutta. Kalaston rakenteen ja määrän 
selvittämiseksi Vesilinniemen alueella voitaisiin tehdä koeverkkokalastus. Kalastoselvityksen avulla 
voitaisiin tehdä arvio hoitokalastustarpeesta. 
 
 

6. Yhteenveto 

Vesilinniemen merenlahtien ekologinen tila on vuoden 2017 vesinäytteiden perusteella tyydyttävä ja 
tarkemmin ottaen tyydyttävän ja välttävän rajalla. Merialuetta vaivaa vähittäinen, mutta selvä 
rehevöityminen. Vesilinniemen valuma-alueelta mereen päätyvä kuormitus on tässä työssä tehtyjen 
selvitysten valossa yleisesti ottaen melko maltillista. Tosin esimerkiksi Topenginlahden pohjukkaan 
laskevasta ojasta mitattiin marraskuussa 2017 varsin korkeita ravinnepitoisuuksia.  
 
Vuonna 2017 tehdyn kasvillisuusselvityksen perusteella vesikasvillisuuden yhteispinta-ala oli noin 68 
hehtaaria. Siten reilu kolmannes vesialasta on vesikasvien kasvualuetta.  Ruovikoiden yhteispinta-ala oli 
noin 26 hehtaaria ja uposkasvillisuutta oli noin 42 hehtaarilla. Selvästi yleisin uposkasvi oli ahvenvita, jota 
kasvoi noin 30 hehtaarin alalla. Toinen yleinen uposkasvi alueella on tähkä-ärviä. 
 
Ranta-asukkaille tehtyyn kyselyyn saatiin 45 vastausta ja vastausaktiivisuus oli 30 %. Kyselyvastausten 
perusteella jätevesien käsittely ja kompostointi on hoidettu kiinteistöllä varsin mallikkaasti. Tosin on 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/VELHO/Koulutus_ja_seminaarit/Omatoiminen_vesistoseuranta
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/VELHO/Koulutus_ja_seminaarit/Omatoiminen_vesistoseuranta
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huomattava, että suurimmasta osasta kiinteistöjä ei saatu tietoa. Noin kolmanneksella vastanneista ranta-
aluetta on rakennettu ja rannan luonnontila on muuttunut. Ruoppauksia oli tehty noin 70 % vastanneista. 
 
Vesilinniemen merialueen tilan parantamiseksi tässä raportissa on ehdotettu uposkasvillisuuden ja 
ruovikoiden niittoa, kosteikkojen rakentamista, maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden 
huomioimista, ruoppausmäärien ja -pinta-alojen minimoimista ja vesiensuojelutoimenpiteiden 
huomioimista rantakiinteistöillä. Lisäksi on ehdotettu moottoriveneiden ajonopeuksien alentaminen 
salmissa ja matalilla alueilla, hoitokalastusta sekä omatoimisen vesistöseurannan järjestämistä. 
Ehdotettujen toimenpiteiden laaja-alaisella ja pitkäjänteisellä toteutuksella tavoitellaan Vesilinniemen 
merialueen ekologisen tilan paranemista ja visiona on hyvän ekologisen tilan saavuttaminen. Päämäärään 
pääseminen vaatii hyvää yhteistyötä kaikkien alueella toimivien tahojen kanssa sekä 
vesiensuojelutoimenpiteiden ulottamista mahdollisimman laajalle sektorille. 
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