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1 TAUSTA 

Raaseporinjoen ojitusyhtiö suunnittelee uoman perkausta uoman vedenjohtokyvyn palauttamiseksi ja 

parantamiseksi. Uoman perkaussuunnitelma on tehty vuonna 1968 ja itse perkaus on tehty sen jälkeen. 

Nykyisellään uoman vedenjohtokyky on heikentynyt erityisesti suuremmilla virtaamilla, jolloin uoman varren 

alueet kärsivät tulvahaittaa. Alueella peruskuivatussyvyys on tiettävästi enimmäkseen riittävä. 

Vuonna 2005 uomalle tehtiin suunnitelma, jossa uoma olisi perattu niin sanottuna siivouskaivuna eli oltaisiin 

palautettu vuoden 1068 suunnitelman mukainen uoman muoto. 

Uuden perkaussuunnitelman laatimista varten uomasta tehtiin tässä työssä poikkileikkausmittauksia, 

virtausmalli vedenkorkeuksien laskemiseksi ja tehtiin ehdotukset uoman toimenpiteiksi. 

Ehdotuksissa on otettu huomioon uomassa tehdyt luontoselvitykset ja muut asiaan vaikuttavat tiedot. 

2 MITTAUKSET JA MALLINNUS 

Uoman mittaukset tehtiin noin 50 metrin välein Tunalundin tieltä Lepinjärven padolle saakka. Tunalundin tie 

on vanhan perkaussuunnitelman mukainen alin kohta. Joen alaosan tilanne arvioitiin ilmakuvista ja 

laserkeilausaineistosta. Lisäksi mitattiin muutamia leikkauksia Storängsbäckenistä, joka on Raaseporinjoen 

toinen purkautumisreitti korkean tulvan tilanteessa. 

Mittaukset tehtiin kahlaamalla ja alaosalla kanootista. Mittaukset tehtiin RTK-GNSS -mittauksella (tarkkuus 

noin 3 – 5 cm). 

Uoman mallinnus tehtiin 1D-virtausmallilla (Hec-Ras). Malli kalibroitiin vuoden 2019 kevään 

tulvahavainnoilla. Virtaama määritettiin Perniönjoen Pohjankosken havainnoista (F = 180 km2), josta saadut 

valumat kerrottiin 1,4:lla Raaseporinjoen pienemmän valuma-alueen vuoksi. Pienemmällä valuma-alueella 

virtaamat ovat suuria alueita äärevämpiä. 

3 UOMAN NYKYTILA 

Nykyisellään uoma on osittain umpeutunut ja umpeutumassa kasvillisuuden vuoksi.  
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Kuva 1. Umpeenkasvua 

 

Kuva 2. Umpeenkasvua 

Uoman pohjalla on myös merkittävästi lietettä, joka on lähtöisin uomaeroosiosta ja kasvillisuudesta. 

Verrattaessa uoman mittauksia vuoden 1968 perkaussuunnitelman mukaiseen uomamuotoon, voidaan 

nähdä, että uoman pohja on pääosin syvempi kuin perkaussuunnitelman mukainen uoman pohja. Syy tähän 

saattaa olla joko uoman perkauksen toteutuksessa tehty ylisyvä kaivu tai uoman hienojakoisen pohjan 

eroosio tai molemmat. Seuraavassa kuvassa on esitetty uoman pohjan nykyinen taso ja vuoden 1968 

suunnitelman mukainen pohjan kaivun tasausviiva. 

Uoman pohja on vanhaa suunnitelman mukaisesta tasoa ylempänä lähinnä Lepinjärventien yläpuolella ja 

Huskvarnträsketissä, joissa on sedimentoitumiselle otolliset virtausolosuhteet. 
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Kuva 3. Uoman nykyinen pohjan korkeus ja vuoden 1968 suunnitelman mukainen tasausviiva. 
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Liitteessä 3 on esitetty myös muutamia poikkileikkauksia, joissa on nähtävissä nykyisiä, vuoden 1968 

suunnitelman mukaisia ja nyt ehdotettavia poikkileikkausmuotoja. Uoman reunat vaikuttavat osittain 

painuneen, mikä on yhdessä eroosion kanssa aiheuttanut uoman luiskien jyrkentymistä. 

Uoman vedenkorkeudet määritettiin nykytilanteessa ja vuoden 1968 suunnitelman mukaisessa tilanteessa. 

Nykyisellään tulvan taso on noin 10 – 20 cm korkeampi kuin vanhan suunnitelman mukaisessa tilanteessa. 

Alue on GTK:n selvitysten mukaan happamien sulfaattimaiden aluetta suurella todennäköisyydellä. Tämän 

vuoksi uoman syventäminen ei ole tarkoituksenmukaisesta. 

Maalaji uoman varrella on pääosin hienojakoista ja erittäin eroosioherkkää. 

3.1 LUONTOSELVITYKSET JA UOMAN LUONNONTILA 
Uomasta on tehty tämän hankkeen lisäksi luontoselvityksiä (vuollejokisimpukka, kasvillisuus, kalasto, 

linnusto).  

• Aapo Ahola, Raaseporin kaupunki: ”Raaseporinjoen kasvillisuus ja luonnontilaisuus”, luonnos 2019 

• Tiina Asp, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry: ”Selvitys Raaseporinjoen kala- ja rapukannoista 

2019”. 

• Ilmari Valovirta & Rami Laaksonen: ”Suursimpukoiden inventointi Raaseporinjoki-hankkeessa”. 

• Aleksi Lehikoinen, Lausunto Raaseporinjoen kosteikkohankkeista. 16.9.2019 

Selvitysalueella joki on kauttaaltaan epäluonnontilainen (liite 4). Mikään jakso joesta ei erotu kasvillisuus- tai 

luontotyyppiarvoiltaan erityisen edustavana. Myöskään putkilokasvi-lajistossa ei tavattu yhtään harvinaista, 

silmälläpidettävää tai uhanalaista lajia. Alueella oleva jättipalsamikasvusto tulee huomioida, jottei lajin 

leviämistä edistetä. 

Kaksi jokijaksoa erottui kasvillisuudeltaan ja luonnontilaisuuspiirteiltään muuta jokea parempina:  

• 80 metrin pituinen jakso välittömästi Läppträskintien sillalta etelään päin, ja  

• noin 750 metrin jakso Raaseporin linnalta ylävirtaan suunnilleen ”Kärlekspångenin” kävelysillan 

kohdalle. 

Näiden jokiosuuksien rannoilla olisi vältetään sellaisia voimakkaita maanmuokkaustoimenpiteitä, joilla 

jokiuomaa muutetaan läpikotaisin. 

Uomasta ei löydetty suojeltua vuollejokisimpukkaa tai muita suojeltavia lajeja. Uoman kalasto on vähäinen, 

lähinnä tulvan aikana uomaan saattaa nousta kaloja. 

Huskvarnträsketin linnustollinen arvo on lähinnä muutonaikaisena levähdyskohteena etenkin kevättulvien 

aikaan. Vedenpinnan nosto ja kunnollisen kosteikon tekeminen parantaisi alueen lintuarvoja. Säännöllisen 

kosteikon perustaminen Duschbäckenin alaosaan parantaisi niin lintujen levähdysmahdollisuuksia kuin lisäksi 

alueen houkuttelevuutta pesimäkohteena. Tällä hetkellä kosteikon paikalla ei ole pesimälinnuston kannalta 

merkittäviä lintuarvoja. 

Uomasta ei ole tiedossa sellaisia luontoarvoja, joilla olisi erityistä vaikutusta perkaukseen. 
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4 ALUSTAVASTI SUUNNITELLUT TOIMENPITEET 

Seuraavassa esitellään toimenpiteitä, joita voidaan tarkentaa varsinaisessa suunnittelussa.  

4.1 UOMA TUNALUDINTIESTÄ ALAVIRTAAN 
Uoma on erittäin loiva, kaltevuus noin 40 cm / 3,5 km, jolloin uoman perkauksella ei saavuteta suurta hyötyä. 

Uomalle on syytä tehdä paikoittaisia siivouskaivuja, joissa poistetaan uomaa sulkevia kasvustoja.  

 

Kuva 4. Uomaa. 

4.2 TUNALUNDINTIE – VANHA RANNIKKOTIE 
Uomaan suositellaan tehtäväksi tulvatasannekaivua erityisesti muutamia satoja metrejä Vanha 

Rannikkotiestä alavirtaan, jossa umpeenkasvu on merkittävää. Tulvatasanteen korkeudella uoman leveys 

olisi noin 15 m. Toimenpiteestä koituisi hyötyä myös Storängsbäckenin varren kiinteistöille. Alueella ei tehdä 

uomaa voimakkaasti muuttavia toimenpiteitä, joilla heikennettäisiin luonnontilaisuutta. 

4.3 VANHA RANNIKKOTIE – HUSKVARNINTIE 
Uomaan on mahdollista tehdä tulvatasannekaivu. Tulvatasanteen korkeudella uoman leveys olisi noin 15 m. 

Toimenpiteestä koituisi hyötyä lähinnä Huskvarnträsketin alueen alaville peltoalueille. 
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Kuva 5. Uomaa. 

4.4 HUSKVARNTRÄSKET 
Huskvarnträsketin alueesta on suositeltavaa muodostaa vesiensuojelukosteikko.  

Kosteikkon muodostettaisiin rakentamalla alueen alaosaan pohjakynnys, jonka korkeus olisi noin N2000+1,0 

m. Kynnyksen vaikutuksesta alueelle muodostuisi noin 16 ha kosteikko, jossa vesisyvyys olisi noin 50  - 80 cm. 

Aluetta on mahdollista muotoilla kosteikon toiminnan optimoimiseksi ja lisäksi alueelta tulisi poistaa puut ja 

pajut. 

Alueen reunojen pellot olisi mahdollista kuivattaa pohjakynnyksen alapuolelle ojituksilla ja matalilla 

kosteikon reunoille tehtävillä penkereillä. 

Snäckkullan kohtaan olisi suositeltavaa tehdä leveä tulvatasannekaivu, jolla on mahdollista laskea kapeikon 

yläpuolisen alueen tulvatasoja. 
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Kuva 6. Mahdollisen kosteikon aluetta. 

4.5 HUSKVARNTRÄSKET – KVARNTRÄSKETIN LASKU-UOMA 
Uomaan on suositeltavaa tehdä eroosion vähentämiseksi tulvatasannekaivua ja/tai pohjakynnyksiä. 

Tulvatasanteen korkeudella uoman leveys olisi noin 6 m. 

 

Kuva 7. Uomaa. 
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4.6 FINBY 
Finbyn yläpuolisen alueen tulvien laskemiseksi uomaa olisi suurennettava Finbyn kohdalla. 

Finbyn kohdalla uoman reunat nousevat noin 4 m uoman pohjaa ylemmäs, jolloin uoman kaivu olisi tehtävä 

mahdollisimman jyrkällä luiskalla ja lähes nykyisen uoman pohjan tasoon saakka. Uoman pohjan leveyden 

tulisi olla noin 7,5 m ja luiskakaltevuuden noin 1:1,5. 

Kaivusta olisi olennaista hyötyä Finbyn kohdan yläpuoliselle alueelle. 

 

Kuva 8. Uomaa. 

4.7 FINBY – LEPINJÄRVENTIE 
Uomaan on suositeltavaa tehdä eroosion vähentämiseksi tulvatasannekaivua. Tulvatasanteen korkeudella 

uoman leveys olisi noin 10 m. Välittömästi Lepinjärventiestä alavirtaan, noin 80 metrin matkalla ei tehdä 

uomaa voimakkaasti muuttavia toimenpiteitä, joilla heikennettäisiin luonnontilaisuutta. 
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Kuva 9. Uomaa. 

4.8 LEPINJÄRVENTIE – LEPINJÄRVEN PATO 
Uomaan on suositeltavaa tehdä tulvatasannekaivu sekä uomaa syventävää kaivua. Uoman pohjan tasauksen 

on mahdollista olla hieman vuoden 1968 perkauksen tasoa ylempänä ja leveydeltään 1,0 m (vanhassa 

suunnitelmassa 1,4 m). Tulvatasanteen korkeudella uoman leveys olisi noin 11 m. 

Uomaan laskevaan Duschbäckeniin olisi mahdollista tehdä noin 4 ha laajuinen kosteikko. Kosteikkoon ei 

ohjattaisi Lepinjärvestä tulevaa vettä. 

Lepinjärven pato lahonnut ja heikkokuntoinen ja se on syytä korvata uudella padolla. Pato tehdään 

noudattaen vanhan perkaussuunnitelman mukaista padon muotoilua, jotta Lepinjärven vedenkorkeudet 

eivät muutu. Pato tehdään kivimateriaalista ja patoon asennetaan tiivistysydin, joka toimii myös padon 

määräävänä harjakorkeutena ja -muotona. Ydin voidaan tehdä kyllästetystä esimerkiksi puusta, teräksestä 

tai muusta kestävästä materiaalista tarkemman suunnitelman mukaisesti. 
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Kuva 10. Uomaa 

 

Kuva 11. Lepinjärven pato 
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4.9 FINBYN SILTA 
Finbyn uusittavan sillan mitoitus tehtiin virtausmallilla, jossa mallinnettiin vedenkorkeus ilman siltaa ja 

siltarakenteella. Padotukseksi määritettiin mallinnusten vedenkorkeuksien erotus. Sallittava padotus on 

suositusten (Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus opas 4/2016) mukaan 2 cm (peltomaa, pituuskaltevuus 0,0005 m/m, noro) 

Finbyn uusittava silta voidaan toteuttaa aukolla, jonka virtauspoikkipinta-ala on vähintään 4,50 m2 

korkeustasojen N2000+2,40 m ja +3,62 m välissä. Kyseinen aukko on suunnilleen esimerkiksi 

matalarakenteisessa putkessa, jonka sisäleveys on 3,90 m ja korkeus 2,50 m. Putken yläpituudeksi on 

määritetty 10 m. Kahdella rummulla toteutettaessa mitoituspoikkipinta-alaa on kasvatettava 10 %. 

4.10 STORÄNGSBÄCKEN 
Tulvan ohjaaminen nykyistä enemmän Storängsbäckenin kautta mereen on teknisesti mahdollista. Uoman 

varrella on kuitenkin peltokiinteistöjä, joille johtamisesta koituisi haittaa. Uoman varrella on myös 

luonnonsuojelualue, johon mahdollisesti pitäisi kaivaa uomaa. Näistä syitä johtuen toimenpidettä ei ole 

selvitetty enempää. 

5 TÖIDEN TOTEUTUS 

Uoman kaivutyöt tehdään mahdollisimman pienen virtaaman aikana sulan maan aikana. Kosteikon raivaus 

ja rakentaminen tehdään lintujen pesintäkauden ulkopuolella 30.8. – 1.4. 

5.1 HAPPAMIEN MAIDEN KÄSITTELY 
Peltoalueelta kaivetun massan voidaan arvioida olevan suurimmalta osaltaan käyttökelpoista sellaisenaan 

peltoläjityksessä. Työn aikana mahdolliset sulfaattipitoiset maa-ainekset kalkitaan, mikäli niitä havaitaan 

kaivutöiden yhteydessä. Kalkitus tehdään käyttäen parasta saatavilla olevaa tietoa ja taloudellisesti parhaita 

käyttökelpoisia menetelmiä. Kalkin tarve määritetään läjityksen ja massan kuivamisen jälkeen tehtävillä 

happamuusmittauksilla. 

 

Työt tehdään  

Lempäälä 24.9.2019 

 

DI Jami Aho 


