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1 Johdanto 
Rannikkovesien ja rannikon pienvesien − erityisesti fladojen, kluuvien ja pienten virtavesien − tila on 
heikentynyt. Saaristomeren rannikkovedet ja joet ovat uusimman ekologisen tilan arvioinnin mukaan 
pääosin tyydyttävässä ja/tai välttävässä ekologisessa tilassa. Sisäsaaristossa ja jokisuistoissa tila on 
pääosin välttävä tai jopa huono. Erityisesti ravinnekuormitus, rantarakentaminen, tieverkosto ja 
ruoppaukset ovat muuttaneet rannikon pienvesien tilaa. Muutosten myötä osa rannikkovesiluonto-
tyypeistä on myös uhanalaistunut: Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan fladat ja 
kluuvit ovat vaarantuneita luontotyyppejä ja kaikki Etelä-Suomen purotyypit on luokiteltu uhanalai-
siksi (Kontula & Raunio 2018). 
 
Rannikkovesien heikentyneen tilan myötä myös rannikkovesissä on ryhdytty tekemään vesistökun-
nostuksia. Kunnostuksilla voidaan muun muassa kohentaa rannikkovesien kuten fladojen ja kluuvien 
toimivuutta kalojen poikastuotantoalueina (Hynninen ym. 2019). Fladakunnostuksia on tehty viime 
vuosina muun muassa Merenkurkussa ja Pohjanlahdella (Saarinen 2019). Viime vuosina Rannikkove-
sien kunnostustarpeisiin on reagoitu myös perustamalla Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Satakun-
nan alueiden toimijoista koostuva rannikkovesikunnostusverkosto, joka on toiminnallaan lisännyt tie-
toisuutta rannikkovesien kunnostustarpeista ja mahdollisuuksista.  
 
Saaristomeren pienvesien ja rannikkovesien kunnostustarpeita kartoitettiin heinä-elokuussa 2021 
karttapohjaisella kyselyllä. Kyselyn tavoitteena oli osallistaa Saaristomeren alueen asukkaita, vapaa-
ajan asukkaita, virkistyskäyttäjiä ja muita alueen toimijoita Saaristomeren suojeluun ilmoittamalla po-
tentiaalisia kunnostuskohteita. Kyselyn avulla esimerkiksi maanomistaja, mökkiläinen tai saariston 
vakituinen asukas pystyi ilmoittaa kunnostuksen tarpeessa olevia vesistökohteita, kuten fladoja, kluu-
veja, virtavesiä, luonnontilan menettäneitä merenlahtia tai muita mielenkiintoisia havaintoja esimer-
kiksi kalojen lisääntymisalueista. Kyselyn vastauksia voidaan hyödyntää muun muassa kunnostustoi-
mien kohdentamisessa. 
 
Kysely toteutettiin Valonian Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeessa. Kyselyn lisäksi hank-
keessa kartoitettiin maasto- ja paikkatietotöinä Saaristomeren pienvesien kunnostustarpeita. Maas-
tokartoituksia tehtiin erityisesti Kustavin seudulla, josta kartoitettiin fladojen kunnostustarpeita. Ke-
miönsaarella tehtiin purojen kartoituksia. Kartoitukset on raportoitu erikseen hankkeen osarapor-
teissa (Aaltonen & Tolonen 2021; Tolonen & Aaltonen 2021). Hankkeen rahoittajia olivat Varsinais-
Suomen ELY-keskus, Saaristomeren suojelurahasto, Kustavi-Uusikaupungin kalatalousalue, Kemiön-
saari-Särkisalon kalatalousalue ja EKOenergia. 
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2 Menetelmät  
 
Kysely toteutettiin Harava karttakyselyllä, joka on kehitetty osallistavaan tiedonkeruuseen (Sitowise 
2021). Kysely oli avoinna heinäkuun ja elokuun 2021. Kysely sisälsi taustakysymyksiä vastaajien suh-
teesta Saaristomereen ja vastaajien vesiensuojelukokemusta sekä karttakysymyksiä, joissa vastaajien 
oli mahdollista merkata maastokarttapohjalle havaintojaan Saaristomeren kunnostustarpeista. Kyse-
lyn karttapohjana käytettiin Maanmittauslaitoksen maastokarttaa. Karttakyselyyn pystyi vastaamaan 
pistehavaintoja tai alueita (kuva 1). Kysymykset ja kyselyn rakenne on esitetty tarkemmin raportin 
liitteessä 1. 
 

 

 
Kyselyä jaettiin sosiaalisessa mediassa heinä-elokuun 2021 aikana Valonian sosiaalisen median kana-
vissa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Lisäksi kyselystä tiedotettiin Valonian uutiskirjeessä 
ja Ympäristönyt.fi -uutiskirjeessä ja nettisivuilla. Kyselyä jaettiin sähköpostitse myös tärkeille sidos-
ryhmille kuten kalatalousalueille, Suomen vapaa-ajan kalastajille, kunnille, luonnonsuojelupiirille, val-
takunnalliselle vesistökunnostusverkostolle ja Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkostolle. Face-
bookissa kyselylle ostettiin myös mainontaa ja kyselyä jaettiin suoraan useiden Facebook-ryhmien ja 
sivujen kautta. Facebook-mainonnalla kyselylle saatiin merkittävästi lisää katselukertoja (taulukko 1) 
Hankkeen nettisivuilla (valonia.fi) oli artikkeli kyselystä, jossa kerrottiin kyselyn taustoista ja kuvailtiin 
rannikon pienvesien yleisimpiä kunnostustarpeita (liite 2). Hankkeen nettisivut ja lisätietoartikkeli oli 
linkitetty kyselysivuille. GoogleAnalyticsin mukaan Valonian nettisivujen kyselystä kertovan lisätieto-
artikkelin katselukertoja oli 2319 kappaletta. Valonian uutiskirjeiden kautta kyselyä jaettiin lähes 800 
vastaanottajalle. 
 
Taulukko 1. Facebook-mainonnan tavoittamat kyselyn avaajat, mainonnan kattavuus ja näyttökerrat. 

Kampanjan nimi Linkin klikkaukset Kattavuus Näyttökertoja 

Saaristomerikysely 300 12 091 henkilöä 20 422 

 
 
 
 
     
 
 

Kuva 1. Karttakyselyn vastausvaihtoehdot. 
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3 Tulokset 
 
Karttakysymyksiin saatiin 146 pistemäistä vastausta ja 12 aluerajausta (liite 3). Taustakysymyksiin vas-
tasi 99 henkilöä. 
 

3.1. Taustakysymykset 
 

VASTAAJIEN SUHDE SAARISTOMEREEN 
Suurin osa vastaajista (63 %) olivat joko vakituisia tai vapaa-ajan asukkaita Saaristomeren rannikko-
alueella (kuva 2). 18 % vastaajista oli maa- tai vesialueen omistajia. Lisäksi kyselyyn vastasi virkistys-
käyttäjiä tai luontoharrastajia (13 %) ja yrittäjiä (4 %). Muutama vastaaja oli ilmoittanut vaihtoehdon 
”joku muu”. Mainittuja taustoja ”joku muu”-vastauksille oli ”kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen” ja ”veneilijä”.  
 

 
Kuva 2. Vastaajien suhde Saaristomereen. 

 

VALITSE KOLME ITSELLESI TÄRKEINTÄ TOIMINTAA SAARISTOMERELLÄ 
 
Vastaajille veneily tai muulla vesillä liikkuminen, mökkeily ja vapaa-ajan kalastus olivat tärkeimpiä 
toimintoja (kuva 3). Myös uinti erottui suosittuna toimintana. Muut vastausvaihtoehdot saivat melko 
tasaisesti vastauksia. 
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Kuva 3. Vastaajien tärkeimmät toiminnat Saaristomerellä. 

 

VASTAAJIEN KOKEMUS VESIENSUOJELUSTA 
Suurin osa vastaajista ei ole ollut mukana vesiensuojelutoiminnassa (kuva 4). Vastaajissa oli kuitenkin 
mukana myös henkilöitä, jotka ovat osallistuneet vesienhoidon toimenpiteiden toteutukseen tai ve-
sistökunnostuksiin. Vain muutama vastaaja teki työkseen vesiensuojelua. Vesiensuojeluyhdistysten 
tai muun vesiensuojelua edistävän yhdistyksen jäseniä oli vain muutama vastaaja.  
 

 
Kuva 4. Vastaajien kokemus vesiensuojelusta. 
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3.2. Karttakyselyn vastaukset 
 
Kyselyyn saatiin 146 pistevastausta ja 12 aluevastausta eri puolelta Saaristomerta (kuva 5). Vastauk-
set keskittyivät sisä- ja välisaaristoon.  Vastaukset on esitetty alla alueittain ja liitteessä yksi on esitetty 
vastaukset tarkemmin. Tekstissä on viitattu kuvien karttojen pisteisiin. Tekstissä mainitut ilmoitetut 
kunnostustarpeet ja muut havainnot on kirjoitettu siten kuten vastaaja on vastauksen kirjannut. Esi-
merkiksi ”lahti rehevöityy kaisloista” ei ole korjattu, vaikka todennäköisimmin kyseessä on ollut järvi-
ruoko eikä kaisla. Karttojen pisteisiin fladat ja kluuvit ja matalat merenlahdet visualisoitiin erikseen. 
Fladat ja kluuvit eroteltiin matalista merenlahdista kartta- ja ilmakuvatulkinnan avulla. 
 
Vastaukset visualisoitiin seuraavasti: 
 

 
 

 
Kuva 5. Karttakyselyn vastausten jakautuminen eripuolelle Saaristomerta. 
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3.2.1. Uudenkaupungin alue 
Uudenkaupungin alueelta vastauksia kertyi neljä (kuva 6).   Kaksi vastausta keskittyi Uudenkaupungin 
keskustan eteläpuolella sijaitsevaan Matalanpuhti-merenlahteen (pisteet 2 ja 3). Matalanpuhti todet-
tiin olevan voimakkaasti umpeenkasvava ja lahdessa on runsaasti vesikasvillisuutta.  Yksi vastaus oli 
kohdennettu keskustan tuntumassa sijaitseviin sisävesiin Ruokolanjärven ja Käätyjärven läheisyyteen, 
mutta vastauksessa ei ilmoitettu lisätietoja (piste 1). Lisäksi ilmoitettiin Uudestakaupungista lounaa-
seen sijoittuva Kirsta-saaren flada, joka on ilmoittajan mukaan aiemmin ollut kirkasvetinen ja kalaisa, 
mutta sittemmin rehevöitynyt ja samentunut (piste 4). 
 

 
Kuva 6. Uudenkaupungin alueen vastaukset. 

 

3.2.2. Kustavin Kaurissalon alue 
Kustavin Kaurissalon alueelle kertyi runsaasti vastauksia, josta suurimmassa osassa ilmoitettiin alueen 
rehevöitymisestä, kapeiden salmien ruovikoitumisesta, umpeenkasvusta ja virtauksen heikentymi-
sestä (kuva 7). Alueelta ilmoitettiin myös useampi karttatarkastelun perusteella luonnontilaisen kal-
taiseksi tulkittava flada, kuten Lounasuntti (piste 13), Vähäsisu (piste 12), Truutti (pisteet 16 ja 17), 
Kauppi (piste 5) ja Leonsaarenlahti (piste 21). Kyseisten fladojen suuaukkojen ilmoitettiin olevan voi-
makkaasti umpeutumassa, muun muassa ruovikoitumisen seurauksena.  
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Kuva 7. Kustavin Kaurissalon alueen vastaukset. 

 

3.2.3. Kustavin ja Vartsalan alue 
Kustavin keskustan itäpuolella sijaitsevaan Kustavin Flaran ja Hujunperän alueelle tuli useita vastauk-
sia (kuva 8).  Kyseiselle alueelle ilmoitettiin ruovikoitumisen ja rehevöitymisen haittoja sekä kapeita 
umpeenkasvavia salmia. Lisäksi alueen todettiin olevan myös huomionarvoinen vesilintualue. 
 
Lisäksi vastauksia tuli Pohjois-Vartsalan itäpuoleiselle merialueelle (pisteet 37 ja 39) ja muutama vas-
taus Hilappajärvelle. Näissä vastauksissa ilmoitettiin vain kunnostustarpeesta ilman lisätietoja. Etelä-
Vartsalan eteläpuoliselta merialueelta Sanasaarenaukolta ilmoitettiin yksi kunnostustarpeessa oleva 
merenlahti/flada Santasaaren etelärannalta (piste 40). 
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Kuva 8. Kustavin ja Vartsalan alueen vastaukset. 

 

3.2.4. Kustavin Laupunen ja Taivassalon alue 
Kustavin Laupusten ja Taivassalon alueelle tuli useita vastauksia (kuva 9). Useita vastauksia keskittyi 
Laupustensalmeen, joka on sulkeutunut merenlahti ja luonnonsuojelualuetta (pisteet 45–50). Lau-
pustensalmen vastauksissa ilmoitettiin lahden voimakkaasta umpeenkasvusta. Alue ilmoitettiin ole-
van myös tärkeä kalojen lisääntymisalue ja lintujen pesimäalue. Kunnostustoimiksi ehdotettiin veden 
vaihtuvuuden lisäämistä. Vastauksissa todettiin myös, että lahdessa on havaittu keväisin kalakuole-
mia ja vesilintukanta on heikentynyt. 
 
Pihlavankarin ja Liianniemenaukon välinen kapea salmi ilmoitettiin alueeksi, jolla veden vaihtuvuus 
on heikentynyt ja alue umpeenkasvanut (pisteet 42–44). Kustavintien (tie 192) tuntumassa sijaitse-
vaan Ampatinpuhdin lahden ilmoitettiin olevan kunnostustarpeessa (piste 41). Pienen Kluuvijärven 
Salmitunlahden ilmoitettiin olevan kunnostustarvekohde ja alueella on tehty asukkaiden toimesta 
ruoppauksia ja kunnostustoimia (pisteet 33–34). 
 
Taivassalon puoleiselle Kahiluodon ja Pinoperän alueelle keskittyi useita vastauksia. Kyläluodon ja 
Kräänän väliin aikoinaan rakennettu pengertien todettiin aiheuttaneen salmen umpeenkasvun ja es-
tävän veden vaihtumisen (pisteet 55 ja 56). Kohteen ilmoitettiin olevan myös vaelluseste. Muutosten 
myös itäpuolella sijaitseva Flaran tila on heikentynyt (pisteet 57 ja 58). Kahiluodon ja Pinoperän väli-
sen merenlahden ilmoitettiin olevan kunnostustarpeessa (pisteet 52–54) ja alueen ilmoitettiin olevan 
myös tärkeä kalojen lisääntymisalue (piste 51). 
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Kuva 9. Kustavin Laupusten ja Taivassalon alueen vastaukset. 
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3.2.5. Taivassalon ja Naantalin rannikkoalue ja Mynälahti 
Mynälahden länsireunalle Keräsaaren ja Vähämaan välisen salmi ilmoitettiin rehevöityväksi merialu-
eeksi ja tärkeäksi lintualueeksi (pisteet 59 ja 60). Keräsaarenlahti ilmoitettiin umpeenkasvaneeksi ja 
huomionarvoiseksi luontokohteeksi (pisteet 61 ja 62).  
 
Askaisten Rukanaukon ilmoitettiin mataloituneen ja veden muuttuneen ruskeaksi. Alue on myös voi-
makkaasti ruovikoitunut (pisteet 67–69). Luodonmaan Halkkoaukolle ilmoitettiin  
umpeenkasvusta ja rehevöitymisestä. Hirvijoen suulla ilmoitettiin olevan runsasta ulpukka ja lumme-
kasvustoista, jotka haittaavat vesilläliikkumista. Alueen kahlaajalinnuston ilmoitettiin myös taantu-
neen voimakkaasti. Kunnostustoimiksi ehdotettiin laidunnusta ja ruovikoiden niittoa. 
 
Merenlahti Suutaraukko (aluerajaus A10) ilmoitettiin tärkeäksi hauen lisääntymisalueeksi. Alueelle 
ehdotettiin passiivipyydysten kieltämistä kevääksi ja syksyksi.  
 

 
Kuva 10. Taivassalon ja Naantalin rannikkoalueen ja Mynälahden vastaukset. 
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3.2.6. Rymättylän alue, Velkua ja Pakinainen 
Rymättylän ja Velkuan alueelle tuli hajanaisia vastauksia (kuva 11). Pähkinäisten saaren fladan ilmoi-
tettiin olleen hyvä lintu- ja haukivesi, mutta rehevöityminen ja ”kaisloittuminen” on muuttanut alu-
etta (pisteet 64 ja 65). Toisessa havainnoissa ilmoitettiin alueen olevan tärkeä lisääntymisalue mo-
nelle kalalajille. Alue on suojelualuetta. 
 
Velkuan Vähäsalmi ilmoitettiin olevan ärviän valtaama (piste 63). Vastaavasti Rymättylän Pirttilahden 
ilmoitettiin myös olevan lähes kokonaan ärviän valtaama (piste 73).  Rymättylän Iskolanlahden ilmoi-
tettiin olevan voimakkaasti ruovikoituneen ja kunnostustarpeessa (piste 66).  Rymättylän Riiaisten-
järvestä Kirkkolahteen laskevassa ojassa ilmoitettiin olevan tierumpu, joka estää kalojen vaelluksen 
(piste 74). Rymättylän Aaslaluodossa sijaitsevan Länsilahden rehevöitymisen ilmoitettiin haittaavan 
kalastusta ja muuta virkistyskäyttöä (piste 76). Tähkä-ärviä ilmoitettiin pahimmaksi Länsilahden hai-
taksi. Hämmärsalmeen ilmoitettiin kunnostustarve ilman lisätietoja (piste 75). Merimaskun keskustan 
tuntumassa sijaitseva Kirkkosalmi ilmoitettiin merkittäväksi kuhan ja ahvenen kutuvaellusalueeksi 
(aluerajaus A11). Alueelle ehdotettiin kalastuksen passiivipyydysten rajoittamista. 
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Kuva 11. Rymättylän alueen vastaukset. 
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3.2.7. Turku, Hirvensalon alue 
Turun alueelle saatiin vain vähän vastauksia ja kaikki vastaukset keskittyivät Hirvensaloon (kuva 12). 
Turun Hirvensalon saaren Särkilahti ilmoitettiin tärkeäksi kalojen lisääntymisalueeksi, joka kärsii voi-
makkaasta verkkokalastuspaineesta (piste 77). Kurkkilanlahden vastauksissa kerrottiin lahden olevan 
umpeenkasvanut kluuvi, jonka suuaukolla tierumpu on ahdas ja vaelluseste kaloille (pisteet 78–80). 
 

 
Kuva 12. Turun Hirvensalon alueen vastaukset. 

 
 

3.2.8. Kaarinan rannikkoalue 
Kaarinan rannikkoalueelta ilmoitettiin useaa huomionarvoinen mereen laskeva puro, purojen kun-
nostustarpeita ja lajihavaintoja (pisteet 83–91) (kuva 13). Rauhalinnan Ladjakoskenojasta ilmoitettiin 
vaelluseste ja purossa esiintyy simpukoita ja jokirapuja (pisteet 84–87). Ladjakoskenojan kunnostus-
tarpeiksi ilmoitettiin eroosion estäminen ja varjostuksen lisääminen puustoa lisäämällä. Pisteet 88–
91 ilmoitettiin huomionarvoisiksi purokohteiksi, jotka ovat tarkemmin tuntemattomia. 
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Kuva 13. Kaarinan rannikkoalueen vastaukset. 

 

3.2.9. Parainen 
Paraisilta ilmoitettiin useita huomionarvoisia ja kunnostustarpeessa olevia puroja, merenlahtia ja fla-
doja (kuva 14). Ålönsaaren pohjoispuolella Lampisviken -merenlahden ilmoitettiin olevan kunnostus-
tarpeessa. Lahti on matala, rehevöitynyt ja tähkä-ärviä esiintyy runsaana. Myös maatalouden ilmoi-
tettiin kuormittavan lahtea. Paraisilta ilmoitettiin myös useita huomionarvoisia pieniä puroja ja no-
roja (pisteet 94, 101,102, 104, 106,107) sekä lähde (piste 93). Muutamasta Granvikin alueen purosta 
ilmoitettiin selkeitä kunnostustarpeita (pisteet 110 ja 111).  
 
Paraisten fladojen kunnostustarpeista ilmoitettiin Mattholmsfladan suuaukkojen (pisteet 103 ja 105), 
Södervik (108) ja Mågby träsketin (piste 109) umpeenkasvu. Lisäksi Kappelirannan kapea umpeenkas-
vanut merenlahti ilmoitettiin mahdolliseksi kunnostuskohteeksi, jossa kunnostuksilla olisi mahdollista 
tehdä alueesta parempi lintualue (piste 92).  Fiskbbäcken -puron peltoalueet ilmoitettiin tulvivaksi 
peltoalueeksi (piste 99). 
 
Atun saaresta ilmoitettiin tärkeäksi lintualueeksi Långholms Sundin eteläranta (aluerajaus A5) ja Sär-
kilahden Österviken (aluerajaus A4). Huomionarvoiseksi alueeksi vastauksissa oli rajattu myös Söder-
vik-Mågbyträsketin kokonaisuus (aluerajaus A2) ja tärkeäksi lintujen pesimäalueeksi Hamnholmarna-
Getholmarna-alueen luodot (aluerajaus A3). Myös Kappelinrannan umpeenkasvanut merenlahti oli 
merkattu huomionarvoiseksi kokonaisuudeksi (aluerajaus A6). 



  

 
17 

 
Kuva 14. Paraisten alueen vastaukset. 
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3.2.10. Nauvo, Korppoo ja Seili 
Nauvosta ja Korppoosta ilmoitettiin purokohteita ja Seilin saarelta merenlahtia (Kuva 15). Nauvosta 
vaelluseste (piste 114) ja kaksi kunnostustarpeessa olevaa puroa (pisteet 112 ja 113). Korppoosta il-
moitetut pisteet keskittyivät puroon, joka laskee Retais Sund -järvestä Korppoon pohjoispuolelle Re-
tais Sundiin (pisteet 122–129). Puron ilmoitettiin olevan tärkeä kalastolle, mutta purossa on useita 
vaellusesteitä. Seilin saaren merenlahti ja eteläpuolella sijaitseva salmi ilmoitettiin voimakkaasti ruo-
vikoituneiksi alueiksi. 
 

 
Kuva 15. Nauvon ja Korppoon alueen vastaukset. 

 

3.2.11.  Berghamn 
Berghamnin vastauksissa oli kaksi mainintaa salmien huonosta veden vaihtuvuudesta ja flada-alueen 
rehevöitymisestä (pisteet 130 ja 131) (kuva 16). Pohjoispuolella Storviken -lahden mainittiin kasvavan 
voimakkaasti kaislaa (piste 132).  
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Kuva 16.Berghamnin vastaukset. 

 

3.2.12. Sauvo, Karunan alue 
Sauvon alueelta vastauksia kertyi Karunan Rantolansunttiin ja Kärkniemenlahteen (pisteet 133–136) 
(kuva 17). Vastauksissa kerrottiin lahden rehevöitymisestä ja vesikasvillisuuden runsastumisesta. Kas-
villisuudesta mainittiin tähkä-ärviän, järviruo’on, lumpeen ja ulpukan runsastuminen. Myös luonnon-
suojelualueen umpeenkasvu mainittiin vastauksissa.  Vesillä liikkuminen alueella koettiin hankalaksi 
ja umpeenkasvun koettiin heikentäneen myös linnustoa. 
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Kuva 17. Sauvon Karunan alueen vastaukset 

 

3.2.13. Särkisalon alue 
Särkisalon alueen vastaukset keskittyivät Särkisalon Förbyn Isoluodon rannikolle (pisteet 140–143, 
alue A1) ja Laukanlahteen (pisteet 144–146) (kuva 18). Lisäksi ilmoitettiin vaelluseste Kemiönsaaren 
Pedersån alaosasta (piste 139) ja huomionarvoinen puro Strömman kanavan läheisyydessä (piste 
138). 
 
Särkisalon Rusthollinlahti ilmoitettiin potentiaalisena kunnostuskohteena, jossa laidunnuksella ja 
voisi kohentaa alueen monimuotoisuutta (piste 143). Rusthollinlahteen esitettiin myös haukitehtaan 
(hauen lisääntymiseen soveltuva kosteikko) perustamista. Pisteet 140–144 ilmoitettiin huomionar-
voisiksi puroiksi, joiden kalastoa olisi hyvä tutkia.  
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Kuva 18. Särkisalon alueen vastaukset. 

 
 

3.3. Vastaukset kysymykseen ”Haluatko lisätietoa vesiensuojelusta tai Saaristo-
meren rannikon pienvedet -hankkeesta?” 

 
Avoimessa viestikentässä oli esitetty useita erilaisia havaintoja ja kysymyksiä vesien tilaan ja vesistö-
kunnostuksiin liittyen. Lisäksi toivottiin lisätietoa hankkeen etenemisestä ja kommentointiin yleisesti 
aiheita, jotka kiinnostavat. Vastauksissa haluttiin lisätietoa muun muassa ruovikoiden niitosta, me-
renlahtien hoidosta ja yleisesti kohteiden kunnostusvaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Hankkeen 
aikana ja hankkeen jälkeen on vastattu yhteydenottopyyntöihin hankkeen toimesta ja Varsinais-Suo-
men vesistökunnostusverkostotyönä. Näitä vastauksia ei raportoida tässä raportissa, koska useat vas-
taukset olivat henkilökohtaisia yhteydenottopyyntöjä tai muuten liian tarkasti yksilöitävissä vastaa-
jaan. 
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4 Tulosten tarkastelu 
 
Karttakyselyyn saatiin 158 vastausta. Saaristomeren laajuuteen nähden kyselyn vastausmäärä ei ole 
kovin runsas, mutta vastaukset jakautuivat eripuolelle Saaristomerta ja vastauksia voidaan pitää 
melko hyvänä otoksena siitä, miten Saaristomerta tuntevat ihmiset kokevat Saaristomeren tilaa ja 
kunnostustarpeita. 
 
Vastauksissa korostui rehevöitymisen aiheuttamat ilmiöt, kuten vesikasvillisuuden runsastuminen ja 
matalien merenlahtien umpeenkasvu sekä veden likaantuminen ja samentuminen. Rehevissä vesissä 
viihtyvän tähkä-ärviän (Myriophyllum spicatum) ja järviruo´on (Phragmites australis) runsastuminen 
koettiin usealla merenlahdella vesistön tilaa ja virkistyskäyttöä haittaavaksi. Myös muista vesikas-
veista oli mainintoja. Kapeiden salmien rehevöityminen ja umpeenkasvu muun muassa järviruo’olla 
oli myös yleinen vastaus. Jokien kuljettama ravinnekuormitus ja maatalouden kuormitus mainittiin 
useammassa vastauksessa Saaristomeren tilaa heikentäväksi tekijäksi.  Kyselyllä ilmoitettiin myös 
useita kalojen liikkumista estäviä rakenteita, kuten tierumpuja, pengersiltoja ja patoja. Vastauksissa 
ehdotettiin melko vähän suoraan tiettyjen kunnostusmenetelmien käyttöä. Tämä voi olla seurasta 
siitä, että selvästi suurin osa vastaajista oli kokemattomia vesiensuojelijoita (ks. 2.1. taustakysymyk-
set).   Kuitenkin vastauksissa ehdotettiin muutamalle alueelle muun muassa ruovikoiden niittoa, ran-
tojen laidunnusta ja kosteikkoja.  
 
Myös Saaristomeren arvostus ilmeni vastauksissa, sillä kyselyllä ilmoitettiin useita huomionarvoisia 
luontokohteita esimerkiksi tärkeitä lintualueita ja kalojen lisääntymisalueita. Kyselyn vastausten mu-
kaan mökkeily, veneily ja muu vesillä liikkuminen sekä vapaa-ajan kalastus olivat vastaajille tärkeim-
piä toimintoja Saaristomerellä. Useassa vastauksessa ilmeni rehevöitymisen aiheuttamien muutosten 
aiheuttamat haitat vesistön virkistyskäytölle kuten vesillä liikkumiselle.  
 
Useassa vastauksessa ilmoitettiin kunnostustarpeeksi fladan tai kluuvin suuaukon tukkeutuminen. 
Fladojen ja kluuvien kehitykseen ja ominaispiirteisiin kuuluu maankohoamisen seurauksena tapahtu-
van kynnyksen muodostuminen ja lopulta kluuvifladan erkaantuminen merialueesta (Sydänoja 2008; 
Saarinen 2019). Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset fladat ja kluuvit ovat vesilain suojaamia 
pienvesiluontotyyppejä (vesilaki 581/2011; Tolonen ym. 2019). Luonnontilaisten ja luonnontilaisten 
kaltaisten fladojen luonnontilan muuttaminen on luvanvaraista. Tätä taustaa vasten luontaisen kehi-
tyksen seurauksena aiheutunutta fladan tai kluuvin suuaukon tukkeutumista, ei voida pitää vesistön 
ekologisen tilan näkökulmasta varsinaisena vesistökunnostustarpeena. Vesistökunnostusten tavoit-
teen asettelussa ja kunnostussuunnittelussa haasteena on erottaa vesimuodostuman luontainen ke-
hitys ja muut mahdolliset vaikutukset. Esimerkiksi vesistöjen rehevöitymisen myötä ruovikoituminen 
usein runsastuu ja fladan suuaukon tukkeutuminen voi nopeutua merkittävästi. Tukkeutumisen 
myötä esimerkiksi fladojen merkitys kalojen lisääntymisalueena voi heikentyä. Toisaalta jos fladan 
kynnyksestä ja suuaukon tukkeutumisesta huolimatta kaloilla on pääsy fladaan, niin nopeasti läm-
penevät, suojaisat ja matalat fladat ja kuroutuneet kluuvifladat toimivat erityisen hyvinä kalojen li-
sääntymisalueina (Hynninen ym. 2019; Saarinen ym. 2021).   
 
Kyselyn vastaukset osoittavat, että vesistökunnostuksille on kysyntää ja vesiensuojeluneuvonnalle on 
selvää tarvetta. Esimerkiksi avoimen vastauskentän vastauksissa pyydettiin neuvoja ja lisätietoja, mi-
ten rannikkovesien kunnostuksissa pääsisi alkuun. Osittain tähän tarpeeseen on jo aiemmin perus-
tettu Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto (https://valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-

https://valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-vesistokunnostusverkosto/
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vesistokunnostusverkosto/ ), joka on avoin verkosto kaikille kiinnostuneille. Varsinais-Suomen vesis-
tökunnostusverkosto toimii toistaiseksi pienillä resursseilla Valonian perusrahoituksen turvin ja ver-
koston suunnitteluryhmän panoksella. Lisäksi SYKE:n vetämä valtakunnallinen vesistökunnostusver-
kosto ja rannikkovesien kunnostusverkosto kokoaa tietoa ja järjestää tilaisuuksia (https://www.ym-
paristo.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto). 
 
Kyselyn vastausten epätasaiseen jakautumiseen eri puolelle Saaristomeren aluetta on mahdollisesti 
vaikuttanut kyselyn yksikielisyys. Esimerkiksi Kemiönsaarelta ei saatu vastauksia yhtä vastausta lu-
kuun ottamatta. Jatkossa vastaavien kyselyiden toteuttamiseen kannattaa varata resursseja toteut-
taa kysely sekä suomeksi että ruotsiksi. Myös kyselyn vastausaikaa kannattaa jatkossa harkita pidem-
mäksi. Kyselyn jakeluun panostettiin erityisesti sähköpostitse, nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
Kyselystä viestittiin aktiivisesti myös sidosryhmille. Aktiivisesta viestinnästä huolimatta esimerkiksi 
sanomalehtiin ei saatu näkyvyyttä. Sanomalehtinäkyvyys olisi voinut saada kyselylle lisää vastaajia eri 
kohderyhmistä. 
 
Kyselyn vastauksia voidaan hyödyntää Saaristomeren vesiensuojelun ja vesistökunnostusten suunnit-
telussa ja kohdentamisessa. Aineisto on avointa ja vapaasti hyödynnettävissä. Karttakyselyn vastauk-
set ja sijaintitiedot löytyvät tämän raportin liitteistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-vesistokunnostusverkosto/
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto
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Liitteet 
 

Liite 1. Karttakysely. 
 
1/6 Esittely 

 

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn Saaristomeren fladojen, kluuvien, purojen ja muiden pienvesien sekä 

rannikkovesien kunnostustarpeista! 

 

Tällä kyselyllä pyydämme tietoja Saaristomeren rannikon nykytilasta ja vesistökunnostustarpeista. Toi-

vomme saavamme havaintoja, kokemuksia ja näkemyksiä Saaristomeren nykytilasta ja kohteista, joissa 

kunnostustoimilla olisi mahdollista parantaa Saaristomeren ekologista tilaa. Kyselyllä voi ilmoittaa myös 

erilaisia merkittäviä luontohavaintoja tai Saaristomeren tilassa tapahtuneita muutoksia.  

 

Kysely on auki 29.8.2021 klo 23:59 asti. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 5–15 minuuttia. 

 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeessa, jossa selvitetään Saaris-

tomeren rannikon pienvesien nykytilaa ja kunnostustarpeita. Kyselyn tuloksista laaditaan aineisto, jonka 

avulla suunnitellaan ja toteutetaan rannikon pienvesien kunnostuksia. Osaa kyselyllä kerätyistä tiedoista 

hyödynnetään avoimen paikkatietoaineiston laadinnassa. 

 

Muiden kunnostuskohteiden kuin pienvesien osalta kerättyä tietoa voidaan hyödyntää laajempien yhteis-

hankkeiden suunnittelussa sekä rannikon vesistökunnostusverkoston toiminnan suuntaamisessa. 

 

Kyselyllä mahdollisesti kerättyjä henkilötietoja ja kiinteistötietoja käytetään vain hankkeen käyttöön luot-

tamuksellisesti. 

 

Kyselyn toteuttaa Valonia/Varsinais-Suomen liitto. Kyselyyn vastaaminen tai hankkeen toimenpiteet eivät 

sido sinua mihinkään. Mikäli haluat, että otamme sinuun yhteyttä kiinnostavien aihepiirien tiimoilta, voit 

jättää yhteystietosi viimeisellä sivulla. 

 

 

Lisätietoja: 

 

Janne Tolonen | vesiasiantuntija | p. 050 518 7755, janne.tolonen@valonia.fi 

 

Jussi Aaltonen | vesiasiantuntija | p. 040 186 1765, jussi.aaltonen@valonia.fi 

 

Jarkko Leka | vesiasiantuntija | p. 040 197 2265, jarkko.leka@valonia.fi 

 

Kysely on osa Saaristomeren rannikon pienvedet -hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, 

Saaristomeren suojelurahasto, EKOenergia, Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue ja Kemiönsaaren-

Särkisalon kalatalousalue. Hanketta koordinoi Valonia/Varsinais-Suomen liitto ja sitä toteutetaan yhteis-

työssä Lounais-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa. 

 

https://www.valonia.fi/hanke/saaristomeren-rannikon-pienvedet/
https://www.valonia.fi/hanke/saaristomeren-rannikon-pienvedet/
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2/6 Ohjeet 

 

YLEISTÄ 

 

Pääset kyselyssä eteenpäin oikean alareunan Seuraava-painikkeella. 

 

Voit halutessasi palata kyselyssä taaksepäin oikean alareunan painikkeilla tai vasemman reunan vali-

kosta, jos haluat muuttaa tai tarkistaa vastauksiasi. 

 

Vastaukset tallentuvat vasta kun painat Lähetä-painiketta viimeisellä sivulla. 

 

 

KARTTAKYSYMYKSET 

 

Kyselytyökalun käyttöohjeet avautuvat oikean yläkulman "Ohje"-linkistä. 

 

Voit liikuttaa karttaa hiirellä raahaamalla ja zoomata karttaa hiiren rullanäppäimellä tai kartan reunassa 

olevilla + ja - napeilla. 

 

Jos kartta ei näy niin zoomaa lähemmäs tai hae osoitehaulla haluamasi paikka. Jos vastaat mobiililait-

teella, voit myös hyödyntää paikannusta (GPS). 

 

Vastataksesi karttakysymykseen, valitse haluamasi merkintätyökalu kysymyksen tekstiohjeen lopusta 

klikkaamalla merkintätyökalun symbolia. Työkalun saa pois päältä klikkaamalla symbolia uudelleen. 

 

Merkitse sijainti paikkamerkintätyökalulla klikkaamalla karttaa. Voit halutessasi lisätä kirjallisen tarken-

nuksen merkintään. 

 

Viivatyökalulla piirretään klikkaamalla sijaintia kartalla. Piirtäminen lopetetaan kaksoisklikkaamalla. 

 

Aluetyökalulla merkitään alue klikkaamalla alueen nurkkapisteitä. Piirtäminen lopetetaan kaksoisklikkaa-

malla. 

 

Tallenna merkintäsi painamalla "Tallenna". Merkintöjä voi muokata jälkeen päin valitsemalla merkintä-

työkalu pois käytöstä ja klikkaamalla merkintää kartalla. 

 

  

Ohjeita ja vinkkejä kunnostustarpeiden tunnistamiseen 

Rannikkovesien ja rannikon pienvesien − erityisesti fladojen, kluuvien ja pienten virtavesien − tila on hei-

kentynyt. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan fladat ja kluuvit ovat vaarantuneita 

luontotyyppejä ja kaikki Etelä-Suomen purotyypit on luokiteltu uhanalaisiksi. Erityisesti ravinnekuormi-

tus, rantarakentaminen, tieverkosto ja ruoppaukset ovat muuttaneet rannikon pienvesien tilaa. Saaristo-

meren rannikkovedet ja joet ovat uusimman ekologisen tilan arvioinnin mukaan pääosin tyydyttävässä 

ja/tai välttävässä ekologisessa tilassa. Sisäsaaristossa ja jokisuistoissa tila on pääosin välttävä tai jopa 

huono. 

 

Lisätietoa kunnostustarpeiden tunnistamisesta ja rannikon pienvesistä löydät Valonian sivuilta. 

https://www.valonia.fi/uutinen/ehdota-vesistokunnostuskohteita-saaristomerelta-vastaa-kyselyyn/


  

 
27 

 

Mitä ovat pienvedet? 

 

• Fladat = maankohoamisen vuoksi merestä irtautuvia merenlahtia 

 

• Kluuvit = merialueesta jo irtautuneita vesialueita 

 

• Puro = jokea pienempi virtaavan veden vesistö, jonka valuma-alue on alle 100 km² 

 

• Rannikon pienvedet: fladat,  kluuvit, purot, norot, pienet matalat merenlahdet 

 

• Lähteet ja lähteiköt = Pohjaveden purkautumispaikkoja. Pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä. 

 

 

Fladat ja kluuvit poikkeavat merialueesta selkeästi, ja niiden tärkeimpiä ominaispiirteitä ovat veden alhai-

nen suolapitoisuus, mataluus ja veden vähäinen vaihtuvuus sekä veden nopea lämpeneminen keväisin. 
 

3/6 Taustatiedot 

Vastaajan suhde Saaristomereen 

 Vakituinen asukas 

 Vapaa-ajan asukas 

 Maa- tai vesialueenomistaja 

 Virkistyskäyttäjä, luontoharrastaja 

 Yrittäjä (matkailu, kalastus, maa- ja metsätalous ym.) 

 Joku muu, mikä?  

 

Valitse kolme itsellesi tärkeintä toimintaa Saaristomerellä 

Valitse maks. 3 vaihtoehtoa 

 Vapaa-ajan kalastus 

 Veneily tai muu vesillä liikkuminen 

 Lintuharrastus 

 Muu luontoharrastus, mikä?  

 Retkeily 

 Uinti 

 Mökkeily 

 Matkailu 

 Yritystoiminta, mikä?  

 Joku muu, mikä?  

 

Kokemus vesiensuojelusta 

 Olen paikallisen vesiensuojeluyhdistyksen tain muun vesiensuojelua edistävän yhdistyksen jäsen 

 Teen työkseni vesiensuojelua 

 Olen osallistunut vesienhoidon toimenpiteiden toteutukseen tai vesistökunnostuksiin 
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 Olen liittynyt Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston postilistalle 

 En ole ollut mukana vesiensuojelutoiminnassa 
 

 

 

6/6 Lähetys 

 

Suuret kiitokset vastauksistasi! 

Huomaathan, että vastaukset tallentuvat vasta painettuasi Lähetä-painiketta tämän sivun lopussa! 



  

 
29 

Haluatko lisätietoa vesiensuojelusta tai Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeesta? Kirjoita ohei-

seen kenttään yhteystietosi sekä tieto siitä, mihin aiheeseen tai aiheisiin liittyen toivot yhteydenottoa. 

 

 
Merkkejä jäljellä: 300 

 

Tilamaalla Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston uutiskirjeen sähköpostiisi saat tietoa toimin-

nasta ja tulevista tapahtumista, tilauslinkki löytyy verkoston nettisivuilta www.valonia.fi/vesistokunnos-

tusverkosto. Pääset liittymään listalle myös ottamalla yhteyttä kyselyn yhteyshenkilöihin. 

 

 

Lisätietoja: 

Janne Tolonen | vesiasiantuntija | p. 050 518 7755, janne.tolonen@valonia.fi 

 

Jussi Aaltonen | vesiasiantuntija | p.040 186 1765, jussi.aaltonen@valonia.fi 

 

Jarkko Leka | vesiasiantuntija | p. 040 197 2265, jarkko.leka@valonia.fi@valonia.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liite 2. Kyselyn lisätietoartikkeli. 
 

https://www.valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-vesistokunnostusverkosto/
https://www.valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-vesistokunnostusverkosto/


  

 
30 

 

Valonia kartoittaa Saaristomeren rannikon pienvesien kunnostustarpeita. Kyselyn avulla esimer-
kiksi maanomistaja, mökkiläinen tai saariston vakituinen asukas voi ilmoittaa kunnostuksen tar-
peessa olevia vesistökohteita, kuten fladoja, kluuveja, virtavesiä, luonnontilan menettäneitä me-
renlahtia tai muita mielenkiintoisia havaintoja esimerkiksi kalojen lisääntymisalueista. 
Vastaa kyselyyn Saaristomeren rannikon kunnostustarpeista 29.8.2021 mennessä tästä linkistä. 
 

Mitä ovat rannikon pienvedet ja miten tunnistaa kun-
nostustarpeita? 

Rannikkovesien ja rannikon pienvesien − erityisesti fladojen, kluuvien ja pienten virtavesien − tila 
on heikentynyt. Saaristomeren rannikkovedet ja joet ovat uusimman ekologisen tilan arvioinnin 
mukaan pääosin tyydyttävässä ja/tai välttävässä ekologisessa tilassa. Sisäsaaristossa ja joki-
suistoissa tila on pääosin välttävä tai jopa huono. Erityisesti ravinnekuormitus, rantarakentami-
nen, tieverkosto ja ruoppaukset ovat muuttaneet rannikon pienvesien tilaa. Rannikkovesien tilan 
heikentyminen näkyy erityisesti veden sameutena, rantojen ja pohjien liettymisenä, sinileväku-
kintoja ja kasvillisuuden runsastumisena. Myös muut lajistossa tapahtuvat muutokset viestivät 
vesien tilan heikentymisestä. Esimerkiksi kalastossa särkikalat runsastuvat. Muutosten myötä 
osa rannikkovesiluontotyypeistä on myös uhanalaistunut: Suomen luontotyyppien uhanalai-
suusarvioinnin mukaan fladat ja kluuvit ovat vaarantuneita luontotyyppejä ja kaikki Etelä-Suo-
men purotyypit on luokiteltu uhanalaisiksi. 

 
 

Trån-saaren kluuvijärvi Paraisten ulkosaaristossa. Kuva: Lauri Rantanen 

 

https://query.eharava.fi/3657
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/06/Tr%C3%A5n.jpg
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Fladat ja kluuvit sekä matalat, sulkeutuneet merenlahdet 

Fladat ovat maankohoamisen seurauksena merestä irtautuvia merenlahtia ja kluuvit merialu-
eesta jo irtautuneita vesialueita. Ne poikkeavat merialueesta selkeästi, ja niiden tärkeimpiä omi-
naispiirteitä ovat veden alhainen suolapitoisuus, mataluus ja veden vähäinen vaihtuvuus. Tyypil-
lisimpiä fladojen tilaa heikentäneitä tekijöitä on suuaukolla sijainneen kynnyksen ruoppaaminen, 
voimakkaat kasvillisuusniitot ja rantarakentaminen. Pengertiet ja väärin asennetut tierummut 
ovat myös voineet estää kalojen ja muiden vesieliöiden pääsyn fladaan. Fladojen ja kluuvien 
ominaispiirteet tekevät niistä suotuisia elinympäristöjä ja lisääntymisalueita muun muassa ka-
loille ja hyönteisille. 

Fladoja voidaan ennallistaa muun muassa palauttamalla suuaukon kynnys. Ihmisen rakentamat 
vaellusesteet voidaan poistaa. Voimakkaasta rehevöitymisestä aiheutunutta vesikasvillisuutta 
ja umpeen kasvua voidaan vähentää hyvin suunnitteluilla vesikasvillisuuden niitoilla. Fladojen ja 
kluuvien kunnostuksessa tulee muistaa, että luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset fladat ja 
kluuvit ovat vesilailla suojeltuja pienvesiä. Enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan ja 
kluuvijärven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. 

Matalilla, sulkeutuneilla merenlahdilla voi olla samankaltaisia ominaispiirteitä kuin fladoilla. Me-
renlahtien kunnostustoimia ovat muun muassa kasvillisuusniitot. Oleellista on ulkoisen kuormi-
tuksen, valuma-alueelta tulevien ravinteiden ja kiintoainekuormituksen vähentäminen valuma-
alueen vesiensuojelutoimilla. 

Kunnostustarpeen arvioinnissa tulee huomioida, että esimerkiksi vesialueen mataluus ja rehevä 
kasvillisuus eivät välttämättä tarkoita, että vesistössä olisi ekologisen tilan näkökulmasta kun-
nostustarpeita. Matalat vesialueet ovat usein erityisen hyviä lintujen, kalojen ja muun eliöstön 
elinympäristöjä. Vesistöjen virkistyskäyttö, kuten vesillä liikkuminen ja niihin liittyvät vesistökun-
nostustavoiteet, voivat olla ristiriitaisia vesistön ekologisen tilan tavoitteiden kanssa. Erilaisia 
tavoitteita voidaan kuitenkin yhteensovittaa hyvällä suunnittelulla. Esimerkiksi kasvillisuusniit-
toja voidaan toteuttaa siten, että ne parantavat virkistyskäyttöä ja samalla lisäävät esimerkiksi 
kaloille ja linnuille soveltuvaa elinympäristöä. 

 

Purot ja muut pienet virtavedet 

Purot ovat jokia pienempiä virtavesiä, joiden valuma-alue on kooltaan alle 10 km². Puroissa vir-
taa vettä läpi vuoden ja niissä on useimmiten lajistona kalastoa. Norot ovat puroja pienempiä 
virtavesiä, jotka ovat usein kausikuivia. Purot ovat tärkeitä kalojen lisääntymisalueita. Esimer-
kiksi monet kevätkutuiset kalalajit kuten ahven, hauki ja särkikalat nousevat merestä puroihin 
lisääntymään. Purot usein myös yhdistävät vesistöjä toisiinsa ja toimivat tärkeinä eliöstön kul-
kureitteinä. Melko vaatimattomatkin ojat voivat toimia kevätkutuisten kalojen lisääntymisalu-
eina. 

Tyypillisimpiä virtavesien tilaa heikentäneitä toimia ovat purojen perkaus, rantametsän hakkuut, 
valuma-alueen ojitukset ja erilaiset vaellusesteet kuten padot, ja tierummut, jotka estävät kalo-
jen vaeltamista. Purot kärsivät myös ravinne- ja kiintoainekuormituksesta, joka on useimmiten 
lähtöisin valuma-alueen ojituksista tai uoman perkauksista. Puroja voidaan kunnostaa muun 
muassa poistamalla vaellusesteitä ja palauttamalla perkauksilla poistettuja koski- ja virtapaik-
koja tai lisäämällä uoman monimuotoisuutta lisäämällä kiveä, soraa ja puuainesta. Rantametsät 
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ovat puroille tärkeitä. Rantapuusto varjostaa uomaa ja kasvillisuudesta päätyy puroihin ravin-
teita ja orgaanista ainesta. Rantakasvillisuus myös sitoo maaperää ja vähentää siten puroon 
päätyvää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. 
 

  

Luonnontilainen puro saaristossa. Kuva: Jussi Aaltonen.  
Liian jyrkäksi ja korkealle asennettu tierumpu muodostaa vaellusesteen. Kuva: Jussi Aaltonen 

 

Lähteet, lammet ja muut pienvedet 

Myös lähteet ja enintään yhden hehtaarin kokoiset lammet ovat vesilailla suojeltuja vesistöjä. 
Lähteet ovat pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä.  Lähteiden tilaa ovat heikentäneet erityi-
sesti metsähakkuut, ojitukset ja vedenotto. Myös lammet ovat kärsineet metsähakkuista, mutta 
myös rantarakentamisesta. Lähdeluontotyypit ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia. Etelä-
Suomen lampiluontotyypeistä esimerkiksi runsasravinteiset lammet ovat erittäin uhanalaisia ja 
metsä- ja suolammet vaarantuneita. 

Pienvesiä voidaan kunnostaa muun muassa poistamalla tarpeettomia vedenottorakenteita, en-
nallistamalla rantametsää ja kasvillisuutta sekä vähentämällä ravinnekuormitusta. Lähteiden ja 
lampien vedenpintaa on myös usein laskettu perkaamalla niistä lähtevää laskupuroa. Vedenpin-
nan korkeuden ennallistaminen kohentaa lähteiden ja lampien tilaa. 

 

Lisätietoa rannikkovesien kunnostuksista 
Rannikon pienvesien ja suojaisten merenlahtien kunnostus -webinaarin esitykset 
Kvarken flada -hankkeen sivut 
Fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien kalataloudelliset kunnostukset Merenkurkun rannikolla : 
Mallilajeina ahven ja hauki 
Saaristomeren ja Selkämeren fladat 
Rannikon pienvesien inventointiopas : Inventoijan käsikirja 2014 
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön Haukitehdas-hanke 
Pienvesiopas – Pienvesien tunnistaminen ja lainsäädäntö 
 
 
 
 
 

https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_154814_2-scaled.jpg
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_154814_2-scaled.jpg
https://www.valonia.fi/materiaali/rannikon-pienvesien-ja-suojaisten-lahtien-kunnostus-webinaari/
http://kvarkenflada.org/suomeksi/etusivu
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-811-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-811-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-2954-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-081-3
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukitehtaat/
http://hdl.handle.net/10138/306503
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_154814_2-scaled.jpg
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210618_152819_2-scaled.jpg
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Liite 3. Karttakysymysten vastaukset. 
 

Pistevastaukset 

Pistevastaukset on esitetty koordinaatistossa ETRS-TM35FIN. Luokkasarakkeessa on esitetty raportin 
karttakuvissa käytetyn visualisoinnin luokittelu (luokka 1–7): 
 

 
 
 

id x_coord y_coord Kysymys Vastauksen lisätieto Luokka 

1 197575 6753857 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

2 195897 6751774 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Matalanpuhti: kasvaa umpeen, paljon ruskolettilevää 
ja potkuriin tarttuvaa vesikasvillisuutta. 

2 

3 195727 6751801 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

4 191506 6745897 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kyseessä flada eli maannousun takia ja lämpien kesien 
takia vedenpinta laskenut. Vielä viisi vuotta sitten lä-
hes joka kertaa sieltä sai kalaa. Mutta enää ei juuri-
kaan petokalaa sieltä löydy. Rehevöitynyt ja sameaa 
vettä. Aiemmin kirkasta. 

2 

5 192437 6736292 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kaupinlahti on lintujen suosima pesimä- ja levähdys-
alue, jossa myös kalat kutevat mielellään. Lahden län-
nen- ja idän puoleiset aukot ovat kasvamassa umpeen, 
keskimmäisestä kuljetaan veneillä saariin. Viim. mai-
nittu on ruopattu viime syksynä. 

2 

6 187430 6734816 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 
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7 187420 6734711 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Paikilinaukko, flada. Murtovettä. Lahti matala, rehe-
vöitynyt, mm. ärviän valtaama. Vanha merenlahti on 
pidetty auki kanavan kaivuulla ja ruoppauksilla veden 
virtaamisen takaamiseksi Kastinaukkoon (joka myös 
mataloitunut ja rehevä). 

2 

8 187276 6734247 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Matala kanava, erityisesti alku- ja loppupää mataloitu-
nut ja rehevöitynyt. Kaislaa. 

2 

9 187300 6733839 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Matala kanava, erityisesti alku- ja loppupää rehevöity-
neet. 

2 

10 187366 6733109 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Rehevöitynyt kapeikko. Kaislaa. 2 

11 186535 6733952 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Pleikilänviikki ja lähiveset 3 

12 186034 6732188 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Yhteys Vähä-Sisusta mereen on lähes tulkoon mene-
tetty, minkä vuoksi se ei ei enää toimi optimaalisesti 
kalojen lisääntymisalueena. 

2 

13 183949 6731114 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kluuvin yhteys mereen on umpeutumassa. Tärkeä ku-
tupaikka. 

2 

14 188957 6733863 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Matala ojamainen lähes puromainen salmi. Tärkeä alu-
een veden vaihtumisen kannalta. Salmen päät kasva-
massa umpeen. 

3 

15 189475 6733150 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Alueen ruovikot vähentyneet mökkirannoista, mutta 
laajentuneet rakentamattomissa rannoissa. Kalojen 
erityisesti hauen kutumahdollisuuksia olisi mahdollista 
parantaa esim. haukitehdas ajatuksella. Kalastuspaine 
on lisääntynyt ja kanta heikentynyt. 

3 

16 189037 6732399 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Truutholman, Truutti, Umpeen kasvava mataloituva 
ruovikkoituva lahti, lahden suu olisi avattava veden 
vaihtumisen ja kalojen pääsyn varmistamiseksi. Raken-
tamista on suunniteltu, ilmeisesti on saatu suojeltua? 

2 
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17 189022 6732366 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Truutti on matala ja melkein umpeenruovikoitunut. 
Mahdolliset kunnostustarpeet tulisi selvittää, koska 
paikka ei ole ollut kalastokartoituksissa mukana. Eräs 
maanomistajista on myymässä fladan rannoilta mökki-
tontteja vastoin elyn suositusta. 

2 

18 189507 6732264 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Alueen suntit ja salmet kasvavat umpeen aiemmin 
kunta raivannut järviruokoa ja ruopannut. Vuosiin ei 
toimia veden vaihtuminen heikentynyt ja rehevöitymi-
nen lisääntynyt. Alueella lisääntynyt ilmeisesti Vauche-
ria -levä, joka peittää pohjakasvustoa 

3 

19 189883 6732200 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Salmet kasvavat umpeen järviruokoa, veden vaihtumi-
nen heikentynyt ja rehevöityminen lisääntynyt. Alu-
eella Vaucheria -levää joka peittää alleen muun pohja-
kasvuston ja nousee pintaan kaasupalloina . Veden 
vaihtumisen parantaminen olisi tärkeää. 

3 

20 189595 6731683 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Umpeen kasvava salmi ja lahti veden vaihtuminen hei-
kentynyt. 

6 

21 192475 6730366 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

22 191441 6725563 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

23 191930 6725666 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

24 191804 6725795 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kaislikkoa, pieni ruopattu väylä 6 

25 191848 6725903 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Pieni ruopattu väylä 2 

26 191915 6726130 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

27 191998 6726015 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kasvanut umpeen kaislikkoa 2 
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28 192073 6725912 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kustavi Flada ja Hujunperä 2 

29 192374 6726015 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Asun itse tässä 2 

30 192437 6725952 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Hujunperä - Flada Kustavi vesilintualue 5 

31 192515 6726026 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

32 192620 6726259 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

33 196804 6724936 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Salmitunlahti Kustavi: umpeen kasvava flada / kluuvi. 
tarkemmin alueen tietoa sähköpostiinne. ilmoittaja 
Arto Salminiitty 

2 

34 196816 6724936 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

SALMITUNLAHTI KUSTAVI; Alunperin entisen ratsutilan 
alueella sijaitseva flada/kluuvi. Lahden kuntoa on yksi-
tyisin voimin ... palaan tarkemmin sähköpostissa 

2 

35 186193 6722859 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

 
1 

36 186201 6722835 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

 
1 

37 188622 6723577 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

38 189239 6722985 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

39 190034 6722367 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

40 189464 6718264 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

41 197608 6723286 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

42 197418 6720984 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

kasvaa umpeen jka virtaus estyy. Veden laatu huono-
nee 

2 
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43 197540 6720848 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

kasvaa umpeena ja virtaus estyy 2 

44 197646 6720464 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

45 196416 6718924 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kohde on kasvanut umpeen eikä vesi enää vaihdu. Ai-
kaisemmin alueella ollut runsas vesilintukanta on hä-
vinnyt rämettymisen seurauksena. Kalakuolemia on 
ajoittain keväisin varsin paljon, kun jäävät veden las-
kiessa loukkuun ja mätänevät sitten r 

2 

46 196492 6718973 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Umpeen kasvava flada. Äärimmäisen tärkeä kalojen 
kutupaikka ja linnuston pesimäalue. Kiirreellisiä toi-
menpiteitä vaadittaisiin veden vaihtuvuuden lisää-
miseksi, mereen johtava oja on käytännössä ummessa. 

2 

47 196554 6718805 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

kohteessa on ollut aikaisemmin runsas ja lajiltaan lu-
kuisa vesilinnusto ja kahlaajalinnusto, mutta ne ovat 
hävinneen alueen rämettymisen takia 

5 

48 196620 6718804 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Umpeen kasvava flada. Äärimmäisen tärkeä kalojen 
kutupaikka ja linnuston pesimäalue. Kiirreellisiä toi-
menpiteitä vaadittaisiin veden vaihtuvuuden lisää-
miseksi. Mereen laskeva oja on käytännössä ummessa. 

2 

49 196599 6718740 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Umpeen kasvava flada. Äärimmäisen tärkeä kalojen 
kutupaikka ja linnuston pesimäalue. Kiirreellisiä toi-
menpiteitä vaadittaisiin veden vaihtuvuuden lisää-
miseksi. Mereen laskeva oja on käytännössä ummessa. 

2 

50 196618 6718573 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

51 201574 6720558 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Kalojen lisääntymisalue 5 
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52 201706 6720628 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Meillä on ollut vapaa-ajan asunto tämän lahden ran-
nalla yli 50 vuotta, joka on ollut kalojen kutupaikka 
mutta nyt se on rehevöitynyt ja kasvamassa umpeen. 
Järviruon poistaminen lahden pohjukasta mahdollis-
taisi taas veden liikkumisen siinä. 

3 

53 201973 6720499 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

54 201417 6719831 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

kyseessä on matala lahti, joka on ennen Kahiluodon 
tien rakentamista ollut auki etelään kahdesta kohtaa 

3 

55 200469 6718190 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Tässä kohtaa on joskus virrannut salmi, joka tien ra-
kentamisen takia on tukittu (yli 30 vuotta sitten). Us-
koakseni tällä on merkittävä vaikutus viereisen lahden 
rehevöitymiseen ja kalakantojen supistumiseen. 

4 

56 200511 6718220 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Rakennettu tie, joka estää veden vaihtumisen 4 

57 200690 6718408 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kyseinen lahti on viimeisen 20 vuoden ja erityisesti 
viim. 10 vuoden aikana rehevöitynyt merkittävästi. Sa-
malla kalasto on muuttunut. Mm. ahvenet ovat täysin 
kadonneet alueelta sekä pienet hauet. 

2 

58 200712 6718407 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kräänä on ollut saari, jonka tien rakentaminen kapeim-
paan kohtaan teki niemeksi vuosia sitten. Tien alle ei 
tehty rumpua tai mitään, joka muutti merkittävästi ve-
den vaihtumista alueella ja on köyhdyttänyt ja rehe-
vöittänyt flaraa merkittävä 

2 

59 212201 6726848 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Vähämaanrauma. Linnusto. 5 

59 194647 6710437 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 
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60 212217 6726760 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Vähämaanrauma. Rehevoitumassa oleva vesialue. 
Rannat hyvin kaisloittuneet. 

3 

61 212185 6725760 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Keräsaaren lahti 5 

62 212185 6725728 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Keräsaaren lahti, lähes umpeenkasvanut 3 

63 208556 6712472 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Ärviä vallannut ison osan lahdesta 3 

64 206326 6700525 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Pahasti kaislikon rehevöittämä, matala merenlahti,ei 
asutusta. 

2 

65 206660 6700447 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Hiljalleen umpeenkasvava sisunlahden suu. Lähinnä 
kaislojen nopea lisääntyminen mataloitumisen 
myötä.Erikoisen hyvä kutulahti monille kalalajeille. 
Metsähallituksen omistuksessa. pysyy kovanakin pak-
kastalvena sulana. 

2 

66 214950 6712518 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Rakennamme tähän vapaa-ajan asunnon tilalle oma-
kotitaloa ja tiekunnan yksimielinen mielipide oli että 
järviruoko on vallannut lahtea aivan liikaa ja sille olisi 
hyvä tehdä jotain ennen kuin on liian myöhäistä. Ve-
denlaatu kärsii tälllä hetkell 

3 

67 219000 6723484 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Vähä-Rukan lahti mataloitunut, vesi muuttunut ruske-
aksi ja lahti kasvaa ruovikkoa umpeen. 

3 

68 219128 6723612 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Vähä-Rukan lahti mataloitunut, vesi muuttunut ruske-
aksi ja lahti kasvaa ruivikkoa umpeen 

3 

69 219250 6723157 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

70 223730 6721677 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Hirvijoen suulla ovat uposkasvit lumme ja ulpukka le-
vinneet Halkkoaukolle erittäin tiheinä estäen liikku-
neista vesialueella. 

3 
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71 223691 6721542 Muu huomio, 
mikä? 

Umpeen kasvu ja rehevöityminen, järvi ruoko valtaa 
alueen niittyjä ja merenlahtea hetaareja lisää joka 
vuosi. Ruovikoiden niitto ja mahd. Laidunnus olisi tar-
peen koska alueen linnusto, varsinkin kahlaajat ovat 
taantuneet voimakkaasti tai hävinneet 

3 

72 223605 6721187 Muu huomio, 
mikä? 

 
7 

73 222962 6707356 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Ärviä lähes tukahduttanut lahden 3 

74 221231 6704469 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Ojarumpu joka liian korkealla estäen kalojen nousun 
kudulle. Kudulle pyrkijöitä ainakin ahven,hauki, kuore 
sekä särkikaloja. Kohde helppo kunnostaa kivetyksellä 
joka nostaisi vedenpinnan tasoa.Ennen rummun koro-
tusta kohde on ollut merkittävä kutu 

4 

75 222254 6697007 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

76 219189 6695136 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Rehevöityminen vesikasvillisuus haittaa kalastusta ja 
muuta virkistys käyttöä. Tähkä-ärviä on pahin haitta. 

2 

77 234618 6706996 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Tärkeä kalojen lisääntymisalue,joka kärsii kovasta 
verkkokalastuspaineesta 

5 

78 233786 6705179 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Melkein umpeen kasvanut. 6 

79 233849 6705186 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Tierumpu on todella ahdas 4 

80 233914 6705200 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

50 vuotta sitten tästä sai vielä kalaa. Nyt se on vain 
pieni huelvesien laskuoja. Kevättulvien aikaan tien alit-
tava rumpu todella ahdas. Kesäisin aas ei tarpeeksi 
syvä, jotta olisi kaloille riittävästi vettä. 

4 
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81 234042 6705206 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Lahti on kuivunut vuosien kuluessa. Olisi hienoa, jos 
laht saataisiin taas elävämmäksi. 

3 

82 234113 6705208 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kulkkilanlahti, umpeen kasvanut kluuvi 3 

83 244578 6703720 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Tärkeä lajien elinympäristö, syvässä rotkossa virtaava 
puro 

5 

84 246069 6705868 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Tierumpu 4 

85 246083 6705198 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Pitkäkosken pato 4 

86 246100 6705005 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Tärkeä lajien elinympäristö 5 

86 246103 6705021 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

matala koskimainen puroalue, eliöstönä suursimpu-
koita, jokirapuja. 

1 

87 246305 6704798 Muu huomio, 
mikä? 

Tarvetta puron puuston lisäämiseen ja varjostukseen. 1 

88 248909 6706066 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Mahdollinen elinympäristö kalojen lisääntymiseen 5 

89 251671 6706760 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Mielenkiintoinen kartoittamaton oja 5 

90 253538 6706988 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Tärkeä lajien elinympäristö, koskimainen purokohta 5 

91 253339 6706302 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Vahvasti meanderoiva oja, jossa runsaasti vettä myös 
kesällä, hiekkaisia koskikohtia 

5 
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92 246150 6697530 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kappelirannan/Nilsbysundetin aluetta potentiaalia 
kunnostaa entistä paremmaksi lintuvedeksi kaivamalla 
avovesialueita ja niitoilla? 

2 

93 240139 6695603 Voi merkitä kar-
talle havaintosi 
pisteenä ja antaa 
kohteelle kuvauk-
sen. 

Lähde 5 

94 236953 6696985 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Mielenkiintoinen puro+kosteikkoalue. 5 

95 234689 6697648 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

96 234577 6697552 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

97 234497 6697648 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

98 234457 6697688 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Lampislahti! Umpeen kasvava, tähkä-ärviää kasvava 
maatalouden päästöjen piinaama matala lahti!!! 

3 

99 237012 6691757 Muu huomio, 
mikä? 

Peltoalue joka tulvii voimakkaasti ja toistuvasti. 6 

100 241682 6693271 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Noro. 1 

101 237073 6689048 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Noro, jolla talvehtii joinain vuosina koskikara/karoja. 5 

102 240409 6688748 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Puro/noro, joka kulkee luonnontilaisessa lehtomet-
sässä. Puroon purkautuu pohjavettä useammasta koh-
dasta. 

5 

103 233637 6687814 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Umpeen kasvanut 2 

104 234145 6687500 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Suunnilleen merkityllä paikalla noro, johon mahdolli-
sesti purkautuu pieniä määriä pohjavettä. 

5 

105 234936 6687840 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kasvanut umpeen 2 

106 235822 6686569 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Puro, johon nousee kevätkutuisia kaloja. 5 
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107 237793 6686964 Muu huomio, 
mikä? 

Vanha hiekanottopaikka, johon purkautuu pohjavettä. 
Vesi laskee viereiseen ojaa, joka mitä ilmeisemmin 
osin vanhaa puroa. 

5 

108 235047 6684840 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Umpeenkasvava merenlahti. Tärkeä kalojen lisäänty-
misalue ja lintujen pesimis- ja levähdysalue. 

5 

108 235047 6684836 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Umpeenkasvava merenlahti. Tärkeä kalojen lisäänty-
misalue ja lintujen pesimis- ja levähdysalue. 

3 

109 235063 6683747 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

110 237371 6684117 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Stormossenin läheisyydestä Östergårdin pelloilla asti 
laskeva oja/joka osin luonnontilaista puroa. Suojelu-
alueen vesitaloutta voisi luonnontilaistaa kunnostuk-
sin. Keskelle tehty hakkuu ja ojien avaaminen on voi-
nut heikeintää alueen tilaa. 

1 

111 236975 6682651 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Mereen laskeva läheisestä korvesta laskeva 
puro/noro. Puroa mahdollisesti oikaistu/avattu kauan 
sitten. 

1 

112 221438 6680635 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

 
1 

113 221589 6681962 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

 
1 

114 220791 6681681 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Tierummun ja purojen esteet/kunto 4 

115 220750 6687912 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

116 220730 6687916 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Ruovikko, salmi kasvamassa umpeen 6 

117 221434 6688804 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Voimakkaasti ja laajaan kasvanut ruovikko 6 

118 204886 6682799 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

 
1 

119 204457 6683236 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 

 
4 
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(esim. pato, tie-
rumpu) 

120 204180 6683204 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Puro on tukkoinen 1 

121 204187 6683177 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Oja, puro joka laskee Retaisin järvestä.keväisin Kalat 
yrittävät päästä ylös päin, mutta on nykyisin niin huo-
nossa kunnossa tukossa ettei onnistu. Tie rumpuja tul-
lut myös lisää ja osa taitaa olla painunut . Kunnostus 
tarve kalojen kutu p 

1 

122 204198 6683160 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

 
4 

123 204332 6683035 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Rumpu estää vaelluksen 4 

124 204355 6683021 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Rumpu estää vaelluksen 4 

125 204438 6682972 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

 
3 

126 204259 6682917 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

 
4 

127 204249 6682919 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Rumpu estää kalojen liikkumisen 4 

128 204118 6682874 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

 
4 
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129 204111 6682869 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

 
4 

130 184956 6681516 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Veden virtaus on huonontunut huomattavast ja sa-
malla rehevöittynyi. Fladan ja mm Röistin välillä myös. 

6 

131 184836 6682500 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Veden virtaus on huonontunut huomattavast ja sa-
malla rehevöittynyt,i. Mm. Fladan ja sisä Fladaniin 

6 

132 184275 6683553 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Storviken-lahti rehevöityy kaisloista. Pelkona on, että 
lähivuosina puolet lahdesta olisi kaislan peitossa. Lahti 
on mm. joutsenien levähdyspaikka. Ammattimainen 
raivaaminen olisi suotavaa, jolloin vältyttäisiin lahden 
kiihtyvältä rehevöitymise 

3 

133 256242 6691155 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Kärkniemen Lahti on pahasti rehevöitynyt järviruokon 
lisäksi viime vuosina on lumme , ulpukka ja tähkä-ärviä 
vallanut lahden jolloin virtaus on mennyt todella sur-
keaksi. Lisäksi lahdella on myös luonnonsuojelualue 
joka on kasvanut jo lähes um 

3 

134 256346 6691199 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

135 257222 6691695 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Luonnonsuojelualue joka on kasvanut lähes umpeen 
jossa ei enää linnutkaan viihdy pesimässä ja veneellä 
kulku hankalaa. Alue on suosittu melontareitti jossa 
melonta lähes mahdotonta. 

6 

136 257497 6691849 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
3 

137 258041 6692305 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

 
2 

138 272840 6678565 Muu huomio, 
mikä? 

Täältä purosta voisi löytyä jotakin mielenkiintoista. Ai-
nakin puro on saanut olla asutukselta sivussa. Ratsas-
tusporukoilta tullut terveisiä. 

5 
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139 269914 6672505 Vaelluseste, joka 
estää kalojen tai 
muiden vesieliöi-
den liikkumisen 
(esim. pato, tie-
rumpu) 

Kalastaja-asiakkaamme ovat nähneet tällä alueella tai-
menia pyrkimässä jokeen, mutta ilmeisesti esteenä on 
pato. 

4 

140 272448 6671876 Muu huomio, 
mikä? 

Tällä paikalla ei siis ehkä kunnostustarvetta mutta ka-
lat voisi käydä katsomassa. 

5 

140 272454 6671881 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Tätä puroa voisi käydä katsomassa, onko purotaime-
nia. Pikkupojat ovat joskus sellaista kuulleet. Viljelys 
on pitkään ollut laaja-alaista ja puron vesi kirkasta, so-
raikkoakin löytyy. 

5 

141 272456 6671892 Muu huomio, 
mikä? 

 
7 

142 274903 6671025 Muu huomio, 
mikä? 

Voisi tsekata onko purossa taimenia kuten jotkut väit-
tävät 

5 

143 270980 6667964 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Tänne voisi rakentaa haukitehtaan ja sen ranta-alu-
eelle tuoda Perniöstä Ylämaankarjaa laiduntamaan. 
Nyt lahden reunalla laiduntaa hevosia kesäisin ja siellä 
näkyy usein petolintuja. Myös merilintukanta on run-
sas mutta potentiaalia on enempään. 

3 

144 279160 6672968 Kunnostustarve: 
flada, kluuvi tai 
matala merenlahti 

Täältä tulee sellainen määrä likaa ja ruskeaa p..vettä 
että asialle pitäisi tehdä jotakin ensimmäisten jou-
kossa. Miksi Perniönjoen alue on niin kamalassa kun-
nossa? Katso 

3 

145 280082 6673475 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Perniönjoesta valuu särkisalon merialueelle hurja 
määrä ravinteikasta vettä, joka näkyy lisääntyneenä le-
vämääränä ja särkikalakantojen lisääntymisenä 

6 

146 189809 6723400 Kunnostustarve: 
Puro, noro, oja tai 
muu virtavesi 

Perniön joki (Salon yhteydessä)tarvitsee jotain kunnos-
tusta/ putsausta, koska sitä pitkin kulkee saasteita 
suoraan mereen. Ja tämä taas rehevoittää merialueita 
ja lisää esim. sinilevää 

6 
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80-90 luvulla oli vielä rikas lintulahti,telkkiä,iso-
koskeloita,silkkiuikkuja jne ja hyvä haukivesi, ny-
kyään kaislikko miltei tukkinut ainoan kapean 
suuaukon ja rannat kasvaneet umpeen 

5 

 
 
 

Aluerajausvastaukset 
 
Kyselyllä ilmoitetut huomionarvoiset alueet.  Id-sarakkeessa viittaus raportin tekstissä esitettyihin 
karttavisualisointeihin. Aluesarakkeessa kohteen nimi maastokartalla. 

 
id Vastaus wkt_geom (alueen geomet-

riatieto) 
Alue 

A1 En osaa tarkemmin paikkaa määritellä, 
mutta näillä alueilla pitäisi olla luontai-
nen haukien lisääntymispaikka. Sille ka-
lastuskielto keväällä voisi olla järkevää. 
Mutta paikka pitäisi selvittää ensin. 

MultiPolygon 
(((269734.65000153001165017 
6669628.25, 
270030.65000153001165017 
6669732.25, 
270130.65000153001165017 
6669460.25, 
269466.65000153001165017 
6669212.25, 
269438.65000153001165017 
6669348.25, 
269438.65000153001165017 
6669344.25, 
269734.65000153001165017 
6669628.25))) 

Särkisalo, Förby 

A2   MultiPolygon 
(((234637.92280557000776753 
6685193.06597729958593845, 
234893.92280557000776753 
6685321.06597729958593845, 
235109.92280557000776753 
6685033.06597729958593845, 
235125.92280557000776753 
6684697.06597729958593845, 
235061.92280557000776753 
6684145.06597729958593845, 
235261.92280557000776753 
6683849.06597729958593845, 
235125.92280557000776753 
6683601.06597729958593845, 
235101.92280557000776753 
6683249.06597729958593845, 
234957.92280557000776753 
6683225.06597729958593845, 
234709.92280557000776753 
6683881.06597729958593845, 

Parainen, Mågby Träsk & Sö-
dervik 
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234645.92280557000776753 
6684129.06597729958593845, 
234997.92280557000776753 
6684297.06597729958593845, 
234973.92280557000776753 
6684553.06597729958593845, 
234917.92280557000776753 
6684833.06597729958593845, 
234917.92280557000776753 
6685009.06597729958593845, 
234637.92280557000776753 
6685193.06597729958593845))) 

A3 Tärkeitä lintujen pesimäluotoja. MultiPolygon 
(((233533.92280557000776753 
6683530.27573070023208857, 
233597.92280557000776753 
6683282.27573070023208857, 
233469.92280557000776753 
6682786.27573070023208857, 
233253.92280557000776753 
6682962.27573070023208857, 
233173.92280557000776753 
6683210.27573070023208857, 
233237.92280557000776753 
6683394.27573070023208857, 
233533.92280557000776753 
6683530.27573070023208857))) 

Parainen, Hamnholmarna, 
Getholmarna 

A4 Linnustollisesti arvokas (ja mahdollisesti 
kunnostusta vaativa) alue. 

MultiPolygon 
(((241868.99779640999622643 
6680677.65103270020335913, 
242200.99779640999622643 
6680821.65103270020335913, 
242832.99779640999622643 
6680373.65103270020335913, 
243404.99779640999622643 
6680521.65103270020335913, 
242896.99779640999622643 
6680241.65103270020335913, 
242488.99779640999622643 
6680161.65103270020335913, 
242128.99779640999622643 
6680137.65103270020335913, 
241864.99779640999622643 
6680101.65103270020335913, 
241868.99779640999622643 
6680677.65103270020335913))) 

Parainen, Attu, Österviken 
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A5 Linnustollisesti tärkeä alue. MultiPolygon 
(((241267.34777198999654502 
6683114.75106929987668991, 
241499.34777198999654502 
6682954.75106929987668991, 
241867.34777198999654502 
6683034.75106929987668991, 
242403.34777198999654502 
6683202.75106929987668991, 
242475.34777198999654502 
6683162.75106929987668991, 
242419.34777198999654502 
6682834.75106929987668991, 
242291.34777198999654502 
6682762.75106929987668991, 
241987.34777198999654502 
6682866.75106929987668991, 
241395.34777198999654502 
6682738.75106929987668991, 
241267.34777198999654502 
6683114.75106929987668991))) 

Parainen, Attu, Långholms 
sund 

A6   MultiPolygon 
(((245721.17001311999047175 
6697027.46372800040990114, 
245765.17001311999047175 
6697183.46372800040990114, 
246345.17001311999047175 
6697855.46372800040990114, 
246665.17001311999047175 
6698379.46372800040990114, 
246929.17001311999047175 
6698319.46372800040990114, 
246509.17001311999047175 
6697847.46372800040990114, 
245813.17001311999047175 
6697027.46372800040990114, 
245721.17001311999047175 
6697027.46372800040990114))) 

Parainen, Kirjalansaari, Kap-
pelinranta 

A7   MultiPolygon 
(((249482.31971216000965796 
6694032.69342350028455257, 
249594.31971216000965796 
6693856.69342350028455257, 
249282.31971216000965796 
6693648.69342350028455257, 
248898.31971216000965796 
6693344.69342350028455257, 
248738.31971216000965796 
6693512.69342350028455257, 
249074.31971216000965796 
6693736.69342350028455257, 
249106.31971216000965796 
6693936.69342350028455257, 
249338.31971216000965796 
6694056.69342350028455257, 
249482.31971216000965796 
6694032.69342350028455257))) 

Parainen, Siggnäs udd, Ra-
pusviken 
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A8   MultiPolygon 
(((245419.33718532999046147 
6693040.8308151001110673, 
245555.33718532999046147 
6692872.8308151001110673, 
245219.33718532999046147 
6692448.8308151001110673, 
245035.33718532999046147 
6692792.8308151001110673, 
245419.33718532999046147 
6693040.8308151001110673))) 

Parainen, Qvidja, Kuitia, 
Träsket 

A9 Kiviveden pohjoisosa. Mökkiasutus li-
sääntynyt ja lisääntyy vapaat rannat vä-
hentyneet. Rehevöityminen lisääntynyt. 
Mahdollisuus parantaa kalojen kutu-
mahdollisuuksia ja veden laatua väyliä 
avaamalla. Vesilinnusto hieman jopa 
monipuolistunut. 

MultiPolygon 
(((188395.6643783499894198 
6733926.38513789977878332, 
188747.6643783499894198 
6734350.38513789977878332, 
189019.6643783499894198 
6734558.38513789977878332, 
189067.6643783499894198 
6734566.38513789977878332, 
189075.6643783499894198 
6734502.38513789977878332, 
189051.6643783499894198 
6734598.38513789977878332, 
190915.6643783499894198 
6731726.38513789977878332, 
189451.6643783499894198 
6730918.38513789977878332, 
188747.6643783499894198 
6731686.38513789977878332, 
188395.6643783499894198 
6733926.38513789977878332))) 

Kusavi, Kaurissalo, Heittaa-
linaukko, Kiviveden pohjois-
osa 

A10 Ns. haukitehdas. Merkittävä hauken li-
sääntymisalue. Tämän lahden suulla ei 
missään tapauksessa saisi olla passiivi-
pyydyksiä keväisin ja syksyisin. 

MultiPolygon 
(((224709.14395373000297695 
6718638.58749879989773035, 
225117.14395373000297695 
6719006.58749879989773035, 
225549.14395373000297695 
6718966.58749879989773035, 
225397.14395373000297695 
6718614.58749879989773035, 
225189.14395373000297695 
6718462.58749879989773035, 
225189.14395373000297695 
6718470.58749879989773035, 
224709.14395373000297695 
6718638.58749879989773035))) 

Naantalin-Askaisten rannik-
koalue, Suutaraukko 

A11 Merkittävä ahvenen ja kuhan kutuvael-
lusalue. Tämän salmen läpi kulkee val-
tava määrä ahventa ja kuhaa syksyisin 
ja keväisin. Passiivipyydysten määrää 
tulisi rajoittaa. 

MultiPolygon 
(((217861.14395373000297695 
6716606.58749879989773035, 
218117.14395373000297695 
6716702.58749879989773035, 
218117.14395373000297695 
6716718.58749879989773035, 
219021.14395373000297695 
6715758.58749879989773035, 
219405.14395373000297695 

Merimasku, Kirkonsalmi 
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6716086.58749879989773035, 
219685.14395373000297695 
6715742.58749879989773035, 
219077.14395373000297695 
6715430.58749879989773035, 
217861.14395373000297695 
6716606.58749879989773035))) 

A12 Ollut merkittävä haukien kutualue, 
mutta rehevöitymisen ja kalaston 
muuttumisen kautta ei ole enää. Vai-
kuttaa suoraan särkikalojen määrään 
alueella. Kunnostuksella (mm. salmen 
avaaminen) ns. haukitehdas tehtävissä. 

MultiPolygon 
(((200501.14395373000297695 
6718270.58749879989773035, 
200533.14395373000297695 
6718486.58749879989773035, 
200733.14395373000297695 
6718702.58749879989773035, 
201125.14395373000297695 
6718286.58749879989773035, 
200501.14395373000297695 
6718270.58749879989773035))) 

Taivassalo, Kyläluoto-
Kräänä, Flara 

 


