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1 Johdanto 
 
Rannikkovesien ja rannikon pienvesien − erityisesti fladojen, kluuvien ja pienten virtavesien − tila on 
heikentynyt. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan fladat ja kluuvit ovat vaarantu-
neita luontotyyppejä ja kaikki Etelä-Suomen purotyypit on luokiteltu uhanalaisiksi (Kontula & Raunio 
2018). Erityisesti ravinnekuormitus, rantarakentaminen, tieverkosto ja ruoppaukset ovat muuttaneet 
rannikon pienvesien tilaa. Saaristomeren rannikkovedet ja joet ovat uusimman ekologisen tilan arvi-
oinnin mukaan pääosin tyydyttävässä ja/tai välttävässä ekologisessa tilassa. Sisäsaaristossa ja joki-
suistoissa tila on pääosin välttävä tai jopa huono (Kipinä-Salokannel & Mäkinen 2020; Westberg ym. 
2020).  
 
Fladat, kluuvit ja mereen laskevat virtavedet (norot, purot ja joet) ovat tärkeitä alueita rannikon 
ekosysteemien toiminnalle. Esimerkiksi fladat ja kluuvit ovat erityisen tärkeitä kalojen lisääntymisalu-
eita. Matalien rannikkovesien ominaisuudet, kuten lämmin ja vähäsuolaisempi vesi, runsas monimuo-
toinen kasvillisuus ja muuta merialuetta suojaisemmat olosuhteet, tekevät niistä erityisen hyviä li-
sääntymisalueita kevätkutuisille kalalajeille. Erityisesti lämpötilan on todettu olevan tärkeä kalantuo-
tannolle. Monet kalalajit nousevat kutemaan makeisiin vesiin, kuten pieniin puroihin ja jokiin. Luon-
nonvarakeskuksen mukaan jopa yli puolet merialueen hauista lisääntyy makeassa vedessä, mutta poi-
kaset vaeltavat mereen jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Yksittäisten lisääntymisalueiden kuten 
tiettyjen fladojen tai purojen merkitys kalakannalle voi olla hyvin merkittävä. 
 
Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeessa selvitettiin Saaristomeren rannikon pienvesien nyky-
tilaa ja kunnostustarpeita. Kohteiden kunnostustarpeita ja kunnostusmahdollisuuksia selvitettiin sekä 
maastokartoituksilla että paikkatietotarkasteluilla. Lisäksi hyödynnettiin aiemmin toteutettuja kartoi-
tuksia ja raportteja. Viestinnän ja osallistamisen keinoin parannetiin tietoisuutta rannikon pienvesien 
sekä merenlahtien merkityksestä ekosysteemien toiminnalle ja erityisesti kalastolle.  Kunnostustar-
peita selvitettiin myös osallistavan karttakyselyn avulla. 
 
Tässä raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen toiminnasta. Hankkeen tuloksia on raportoitu tar-
kemmin hankkeen osaraporteissa: 
 

• Kemiönsaaren purojen kartoitukset (Aaltonen & Tolonen 2021) 

• Saaristomeren vesistökunnostuskohteiden kartoitus osallistavalla karttakyselyllä (Tolonen & 
Aaltonen 2021) 

• Saaristomeren fladojen kartoitukset – Fladojen inventointilomakkeet (Rannikko 2021) 
 
Hanke sai rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta valtion avustuksista vesien- ja merenhoitoon 
(50 %). Loput rahoituksesta saatiin Saaristomeren suojelurahastolta, Kustavi-Uusikaupungin kalata-
lousalueelta, Kemiönsaari-Särkisalon kalatalousalueelta ja EKOenergialta. Lisäksi hankkeeseen käy-
tettiin Valonian omarahoitusta. Hankkeen vastuullisen tahona ja koordinaattorina toimi Valonia ja 
hankekumppanina Lounais-Suomen kalatalouskeskus.  
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2 Hankkeen pienvesikartoitukset 
 
Hankkeen toimesta kartoitettiin pienvesien kunnostustarpeita maastokartoituksilla. Lisäksi hyödyn-
nettiin paikkatietoaineistoja kunnostustarpeiden tunnistamiseksi.  Lisäksi kunnostustarpeita selvitet-
tiin osallistavalla karttakyselyllä (ks. kpl 3). 
 

2.1. Fladojen, kluuvien ja merenlahtien kartoitukset 
Paikkatietotarkastelun perusteella valikoitiin Kustavin ja Uudenkaupungin seutu hankkeen fladakar-
toitusten alueeksi. Alueella on runsaasti erilaisia fladoja ja kluuveja ja lisäksi Kustavin seudun kalata-
lousalue osallistui hankkeen omarahoitukseen (ks. 5. Hankkeen hallinnointi). Lisäksi kartoitettiin muu-
tama flada/kluuvi Paraisten ulkosaaristosta ja Kemiönsaarelta.  Muiden alueiden kunnostustarpeita 
tarkasteltiin paikkatietoaineistoilla. Fladakartoitusten toteutuksesta vastasi pääasiassa Lounais-Suo-
men kalatalouskeskus. Fladojen ja kluuvien kartoituksessa sovellettiin Rannikon pienvesien inventoin-
tioppaan ohjeistusta (Wistbacka 2014).  
 

TULOKSET 
Fladojen, kluuvien ja matalien merenlahtien maastokartoituksia tehtiin 18 kohteessa (kuva 1). Kartoi-
tusten tarkemmat tulokset on esitetty raportin liitteessä taulukkona ja erillisessä inventointirapor-
tissa (Rannikko 2021). Kartoituksissa löydettiin sekä luonnontilaisia että muokattuja rannikon pienve-
siä (kuvat 2–6). Kunnostustarpeet ja suositukset on kirjattu liitteen 4 taulukkoon. 
 

 
Kuva 1. Kartoitettujen fladojen, kluuvien ja merenlahtien sijainti 
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Kuva 2. Putsaaren fladan muokattu suuaukko Uudessakaupungissa. Kuva 3. Hauinlahden flada, Uusikaupunki, Pyhämaa. 

  
Kuva 4 & Kuva 5. Luonnontilainen Birskär-saaren flada Paraisten Korppoossa. 

 
Kuva 6. Trån-saaren flada kuvattuna ilmasta. 

Sivun kuvat: Länsi-Suomen kalatalouskeskus ry. 
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2.2. Purojen kartoitukset 
Hankkeessa kartoitettiin Kemiönsaaren alueen virtavesien mahdollisuuksia meritaimenen lisääntymi-
seen (kuva 7). Virtavesistä selvitettiin mahdolliset kalojen vaellusesteet (esim. patorakenteet), koski-
alueiden luonnontilaisuus ja arvioitiin virtaaman riittävyys kalojen poikastuotannolle. Samalla selvi-
tettiin myös kevätkutuisten kalojen vaellusyhteyksiä merestä makeisiin vesiin ja mahdollisuuksia ke-
vätkutuisten kalojen lisääntymisen vahvistamiseen.  Kemiönsaarelta kartoitettiin 29 puron kunnos-
tustarpeita ja Särkisalosta kahden puron. Kemiönsaaren purokartoitukset on raportoitu tarkemmin 
erillisessä raportissa ”Kemiönsaaren purojen kartoitukset” (Aaltonen & Tolonen 2021).  
 
Puroista löytyi useita selkeitä kunnostustarpeita kuten vaellusesteitä ja kunnostustarpeessa olevia 
virtapaikkoja. Kemiönsaaren puroissa on myös useita edustavia ja luonnontilaisia tai luonnontilaisen 
kaltaisia pieniä puro-osuuksia. Osassa purossa havaittiin myös merkittävää pohjavesivaikutusta. 
Useat Kemiönsaaren purot arvioitiin meritaimenelle liian vähävetisiksi ja ominaisuuksiltaan huonosti 
vaelluskalojen poikastuotantoon soveltuviksi. Muutamat purot olivat myös selvästi kausikuivia ja 
enemmänkin noroja kuin varsinaisia puroja. Muutamissa puroissa taas virtaama ja olosuhteet sovel-
tuisivat kohtalaisen hyvin taimenen poikastuotannolle, esimerkiksi Sunnanå.  Useat Kemiönsaaren 
purot ovat hyvin todennäköisesti merkittäviä kevätkutuisten kalalajien lisääntymisalueita. Kemiön-
saaren purojen lisäksi selvitettiin kahden Särkisalossa sijaitsevan puron tilaa.  
 

 
Kuva 7. Kemiönsaaren purojen kartoitukset. 

 
Kartoitusten mukaan Kemiönsaaren virtavesissä on selviä kunnostustarpeita. Esimerkiksi purojen 
vaellusesteet kuten kalojen vaelluksen estävät tierummut ja vanhat myllypadot tulisi muokata 
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sellaiseksi, että kalat pääsevät niistä kulkemaan. Vaellusesteiden sijainti ja tarkemmat kuvaukset pu-
roista on esitetty erillisessä raportissa. 
 
 

2.3. Kalastotutkimukset 
Kemiönsaaren valikoiduissa puroissa tehtiin syyskuun 2021 aikana sähkökoekalastuksia viidessä pu-
rossa. Koekalastukset toteutettiin standardinmukaisin menetelmin yhden poistopyynnin menetel-
mällä (Olin ym.  2014). Koekalastusten tarkoituksena oli selvittää purojen kalastoa ja erityisesti mah-
dollista taimenen esiintymistä Kemiönsaaren virtavesissä. Kohteet valikoitiin aiemmin tehtyjen puro-
kartoitusten perusteella siten, että koekalastuspaikoiksi valittiin koski- ja virtapaikkoja, jotka mahdol-
lisesti soveltuisivat vaelluskalojen lisääntymisalueiksi. 
 
Koekalastuksissa kävi ilmi, että Kemiönsaaren länsiosissa virtaavassa Sunnanåssa esiintyy luonnonva-
rainen meritaimenkanta (kuva 8). Havainto on merkittävä ja arvokas, sillä meritaimen on Suomessa 
arvioitu erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Koekalastussaaliista otettiin myös perimänäytteet, joiden analy-
soinnin avulla voidaan selvittää Sunnanån taimenkannan sukulaisuussuhteet muihin Saaristomeren 
alueella esiintyviin taimenkantoihin ja istutuskantoihin. Geneettisen selvityksen avulla voidaan arvi-
oida myös kalakannan elinvoimaisuutta. Muista Kemiönsaaren puroista ei saatu taimenia, mutta ta-
vanomaisia kevätkutuisia kalalajeja saatiin saaliiksi. Sähkökoekalastusten tulokset on tallennettu koe-
kalastusrekisteriin (Luonnonvarakeskus 2021). 
 

 
Kuva 8. Kemiönsaaren Sunnanån taimenen poikanen. 
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3 Saaristomeren kunnostustarpeiden kartoitus osallistavalla 
karttakyselyllä 
 
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. Kysely toteutettiin Harava-karttakyselyllä (Sitowise 2021). 
 
Karttakysymyksiin saatiin 146 pistemäistä vastausta ja 12 aluerajausta (kuva 9). Taustakysymyksiin 
vastasi 99 henkilöä. Vastauksissa korostui rehevöitymisen aiheuttamat ilmiöt, kuten vesikasvillisuu-
den runsastuminen ja matalien merenlahtien umpeenkasvu sekä veden likaantuminen ja samentu-
minen. Rehevissä vesissä viihtyvän tähkä-ärviän ja järviruo’on runsastuminen koettiin monella alu-
eella vesistön tilaa ja virkistyskäyttöä haittaavaksi. Lisäksi kyselyllä ilmoitettiin useita kalojen liikku-
mista estäviä rakenteita, kuten tierumpuja, pengersiltoja ja patoja. Myös Saaristomeren arvostus il-
meni vastauksissa, sillä kyselyllä ilmoitettiin useita huomionarvoisia luontokohteita esimerkiksi tär-
keitä lintualueita ja kalojen lisääntymisalueita. Kyselyn vastausten mukaan mökkeily, veneily ja muu 
vesillä liikkuminen sekä vapaa-ajan kalastus olivat vastaajille tärkeimpiä toimintoja Saaristomerellä.  
 
Kyselyn menetelmät ja tarkemmat tulokset on raportoitu erillisessä raportissa ”Saaristomeren vesis-
tökunnostuskohteiden kartoitus osallistavalla karttakyselyllä (Tolonen & Aaltonen 2021). Kyselyn vas-
tauksia voidaan hyödyntää muun muassa Saaristomeren vesiensuojelun suunnittelussa ja kunnostus-
toimien kohdentamisessa. 
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Kuva 9. Karttakyselyn vastaukset. 

 
 

4 Tilaisuudet, viestintä ja sidosryhmätyö 
 

4.1. Tilaisuudet  
Hanke järjesti 20.4.2021 tilaisuuden ”Rannikon pienvesien ja suojaisten lahtien kunnostus” -webinaa-
rin. Webinaarin kohderyhmänä oli rannikkovesien kunnostuksista kiinnostuneet asiantuntijat, viran-
omaiset, yhdistysaktiivit ja muut toimijat. Tilaisuuden esitykset on koottu Valonian nettisivuille ma-
teriaalit -sivulle: https://valonia.fi/materiaali/rannikon-pienvesien-ja-suojaisten-lahtien-kunnostus-
webinaari/.  
 
 

Tilaisuudessa pidetyt esitykset: 
 

• Miten flada kannattaa kunnostaa? - Anette Bäck, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luon-
topalvelut 

 

• Haukikosteikkojen monet hyödyt - Janne Antila, kalatalousasiantuntija, Suomen Vapaa-ajan 
kalastaja 

 

https://valonia.fi/materiaali/rannikon-pienvesien-ja-suojaisten-lahtien-kunnostus-webinaari/
https://valonia.fi/materiaali/rannikon-pienvesien-ja-suojaisten-lahtien-kunnostus-webinaari/
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• Rannikkovesien kunnostusverkosto - Sini Olin, Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus 

 

• Rannikon kalataloudellisilla kunnostuksilla tuetaan kalojen lisääntymismahdollisuuksia - 
Sanna Kuningas, tutkija, Luonnonvarakeskus 

 

• Saaristomeren rannikon pienvedet: monimuotoisuus, tila ja kunnostustarpeet - Janne Tolo-
nen, vesiasiantuntija, Valonia 

 

• Matalan lahden kokeellinen kunnostusprojekti osana Rannikko-LIFE -hanketta – Vesikasvien 
niitot Hangon Täktominlahdella - Anna Arnkill, erikoissuunnittelija, Metsähallituksen luonto-
palvelut 

 

Muut hankkeen toimesta pidetyt esitykset ja tilaisuudet: 
• Hankkeen esittely Valonian vesihuolto ja vesiensuojeluryhmässä 

• Hankkeen tulosten esittely maakuntahallituksen ajankohtaisissa asioissa 14.10.2021 

• Hankkeen esittely Varsinais-Suomen saaristotoimikunnan järjestämässä tilaisuudessa ”We-
binaari saaristoluonnosta ja -ympäristöstä 14.6.2021 

• Tuleva tapahtuma: Hankkeen tuloksia tullaan esittelemään kalatalousalueristeilyllä 8.–9.2022.  
 
Lisäksi hankekumppani Lounais-Suomen kalatalouskeskus on viestinyt hankkeesta kalatalousalueille, 
muun muassa kalatalousalueiden kokouksissa vuosien 2020–2021 aikana. 
 
 

4.2. Viestintä 
Hankkeen viestinnässä käytettiin Valonian ja Lounais-Suomen kalatalouskeskuksen nettisivuja ja vies-
tintäkanavia. Hankkeen toiminnasta viestittiin myös Valonian uutiskirjeessä ja Varsinais-Suomen ve-
sistökunnostusverkoston uutiskirjeessä. Hankkeen nettisivut olivat Valonian nettisivujen alla. Hank-
keen aikana viestittiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa erityisesti Valonian somekanavissa (kuva 10 
ja kuva 11). 
 
Hankkeesta viestittiin myös suoraan tärkeille sidosryhmille kuten Saaristomeren kalatalousalueille, 
Suomen vapaa-ajankalastajille ja luonnonsuojelupiirille. Sidosryhmät viestivät hankkeesta ja hank-
keessa toteutetuista osallistavasta kyselystä omissa viestintäkanavissaan ja uutiskirjeissä.  Hank-
keesta julkaistiin esittelyteksti myös Saaristomeren suojelurahaston nettisivuilla. 
 
Hankkeen yksi tärkeimmistä ja suurimmista viestintäpanoksista oli osallistavasta karttakyselystä tie-
dottaminen ja hankkeen järjestämästä webinaarista tiedottaminen (ks. 4.1. Tilaisuudet). GoogleAna-
lyticsin mukaan Valonian nettisivujen kyselystä kertovan lisätietoartikkelin katselukertoja oli 2319 
kappaletta. Valonian uutiskirjeiden kautta kyselyä jaettiin lähes 800 vastaanottajalle. Facebook näky-
vyyttä ostettiin mainonnalla, joka Facebookin analytiikan mukaan tavoitti yli 12 000 henkilöä (tau-
lukko 1). 
 
Taulukko 1. Facebook-mainonnan tilasto. 

Kampanjan nimi Linkin klikkaukset Kattavuus Näyttökertoja 

Saaristomerikysely 300 12 091 henkilöä 20 422 
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Kuva 10. Hankkeen toiminnasta ja Saaristomeren pienvesien merkityksestä viestittiin sosiaalisessa mediassa. Kuvassa kuva-
kaappaus @vesitiimi_valonia Instagram-tilin päivityksestä fladakartoituksista yhteistyössä Lounais-Suomen kalatalouskes-
kuksen ja Suomen vapaa-ajan kalastajien kanssa. 

 
Kuva 11. Yksi suurimmista hankkeen viestintäpanostuksista oli kyselystä tiedottaminen. 

Hankkeessa toteutetuista Kemiönsaaren purokartoituksista kirjoitettiin uutinen yhdessä Kemiönsaa-
ren-Särkisalon kalatalousalueen kanssa. Uutinen julkaistiin Valonian nettisivuilla (liite 1) ja Fiskarpos-
ten -lehdessä (liite 2).  Aiheesta uutisointiin myös Åbo underrättelser -lehdessä ja verkkosivuilla 
31.10.2021 (https://abounderrattelser.fi/havsoringsyngel-hittade-i-sunnanan-pa-kimitoon-en-glad-
jenyhet/ viitattu 9.12.2021). Lisäksi hankkeen toimesta kirjoitettiin kolumni Centrum Balticum -sää-
tiön julkaisemaan kolumnisarjaan (liite 3). 
 

https://abounderrattelser.fi/havsoringsyngel-hittade-i-sunnanan-pa-kimitoon-en-gladjenyhet/
https://abounderrattelser.fi/havsoringsyngel-hittade-i-sunnanan-pa-kimitoon-en-gladjenyhet/
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4.3. Sidosryhmätyö ja vesiensuojeluneuvonta 
Hankkeen suunnittelua ja toteutusta tehtiin yhteistyössä Valonian ja Länsi-Suomen kalatalouskeskuk-
sen kanssa. Fladojen kartoituksia suunniteltiin myös yhdessä Suomen vapaa-ajan kalastajien Hauki-
tehdas hankkeen kanssa. Valonian, Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen ja Suomen vapaa-ajan kalas-
tajien edustajien kanssa tehtiin myös yhteinen fladojen kartoituspäivä Kustavissa, jolloin opeteltiin 
fladojen ja muiden pienvesien kartoitusmenetelmiä, pohdittiin kunnostusmenetelmien soveltuvuutta 
erilaisiin kohteisiin ja keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista. 
 
Kemiönsaaren purokartoituksia suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuo-
jeluyhdistyksen vesistötalkkari-hankkeen kanssa. Yhteistyöllä saatiin toteutettua kattavammat kar-
toitukset ja tiivistettyä toimijoiden välistä yhteistyötä. Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalue osal-
listui myös Kemiönsaaren purojen kartoitusten ja sähkökoekalastusten taustatyöhön. 
 
Hankkeen järjestämässä Rannikon pienvesien ja suojaisten lahtien kunnostus -webinaarissa 
20.4.2021 alan asiantuntijat eri organisaatioista kertoivat pienvesien kunnostuksista- ja hoidosta (ks.- 
4.1. tilaisuudet). Lisäksi käsiteltiin kalataloudellisia hoitotoimia sekä rannikon vesistöjen monimuotoi-
suutta. Webinaarissa esiteltiin toteutuneita hankkeita ja rannikkovesien kunnostusverkostoa.  
 
Hankkeen aikana saatiin useita puheluita koskien rannikkovesien kunnostustarpeita. Puhelimitse an-
nettiin neuvontaa rannikkovesien kunnostuksista. Muutamissa kohteissa käytiin myös paikan päällä 
tutustumassa kohteiden tilaan ja kunnostustarpeisiin. Tällaisia kohteita olivat Nauvon Haverö Träsk, 
Merimaskun Tammisaarenlahti ja Kemiönsaaren Skogträsketin laskupuro. Lisätietoa kohteista on esi-
tetty tämän raportin kappaleessa 2 ja kartoitustuloksissa liitteessä neljä. 
 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen pyynnöstä hankkeen toimesta toimitettiin lokakuussa 2021 ELY-kes-
kukselle lista soveltuvista merenlahtikunnostuskohteista. Listaukseen otettiin mukaan kohteita kart-
takyselyllä ilmoitettuja kunnostuskohteita ja puhelimitse ilmoitettuja kohteita.  
 
 

5 Hankeen hallinnointi 
Valonia vastasi hankkeen koordinoinnista, Kemiönsaaren purokartoituksista ja osasta fladakartoituk-
sia sekä osallistavan karttakyselyn toteutuksesta.  Länsi-Suomen kalatalouskeskus ry osallistui hank-
keen fladakartoitusten toteutukseen ja hankkeen viestintään.  
 
Hankkeen toteutunut kokonaisbudjetti oli 45 203,7 euroa. Varsinais-Suomen ELY-keskukselta haet-
tava rahoitus on 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista eli 22 601, 86 euroa. Muu rahoitus koostui 
Saaristomeren suojelurahaston (3333 euroa), Kustavin kalatalousalueen (2000e) ja Kemiönsaaren-
Särkisalon kalatalousalueen (2000e) tuista.  Loppusumma katettiin Valonian omarahoituksella. 
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6 Yhteenveto 
 
Hankkeen tekemillä maastokartoituksilla ja hankkeen toteuttamalla osallistavalla karttakyselyllä saa-
tiin kerättyä runsaasti tietoa Saaristomeren pienvesien kunnostustarpeista. Tietoa voidaan jatkossa 
hyödyntää vesistökunnostusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Kartoitusten ja osallistavan kartta-
kyselyllä kerättyjen tietojen perusteella Saaristomeren pienvesien kunnostustarpeita on jatkossakin 
tarpeen kartoittaa ja aloittaa kohteiden kunnostukset. Nyt toteutetut kartoitukset olivat vain pieni 
otos koko Saaristomeren alueesta, joten kartoitustyölle on suuri tarve, jotta vesistökunnostuksia osa-
taan kohdentaa tärkeimmille alueille. 
 
Kemiönsaaren purojen kartoitusten ja sähkökoekalastusten tulosten perusteella voidaan sanoa, että 
Saaristomereen laskevien pienten virtavesien tilaa ja kunnostustarpeita tunnetaan hyvin huonosti ja 
laajemmille kartoituksille on suuri tarve. Ilman ajankohtaista tietoa purojen tilasta ja kunnostustar-
peita vesistökunnostustoimia ei voida kohdentaa tärkeimmille alueille. Esimerkiksi virtavesien lukui-
sat vaellusesteet estävät kalojen vaeltamisen ja heikentävät purojen toimivuutta kalojen poikastuo-
tantoalueina.  
 
Hankkeen saamien runsaiden yhteydenottojen ja kyselyn vastausten perusteella Saaristomeren alu-
eella on runsaasti tarvetta vesiensuojeluneuvonnalle ja kunnostustoimien toteuttajille. Viime vuosina 
Saaristomeren alueelle on perustettu useita uusia paikallisia merenlahtien suojeluyhdistyksiä, joiden 
tavoitteena on vesiensuojelun edistäminen ja vesistökunnostusten toteuttaminen. Neuvontaa kaiva-
taan muun muassa hankerahoituksen hakemiseen ja hankesuunnitteluun. 
 
Neuvonnan ja vesiensuojelunverkostotyön tarpeeseen on jo aiemmin perustettu Varsinais-Suomen 
vesistökunnostusverkosto (https://valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-vesistokunnostusverkosto/ ), 
joka on avoin verkosto kaikille kiinnostuneille. Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto toimii 
toistaiseksi pienillä resursseilla Valonian perusrahoituksen turvin ja verkoston suunnitteluryhmän pa-
noksella. Lisäksi SYKE:n vetämä valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto ja rannikkovesien kunnos-
tusverkosto kokoaa tietoa ja järjestää tilaisuuksia (https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostus-
verkosto). 
 
Hankkeen viestinnän ja sidosryhmätyön kautta Saaristomeren alueen toimijat saivat arvokasta koke-
musta ja tietoa fladojen, kluuvien ja muiden rannikkovesien kartoituksesta ja rannikkovesiin kohdis-
tuvista paineista. Jatkossa hankkeen keräämää aineistoa voidaan käyttää konkreettisten vesiensuo-
jelutoimien kohdentamisessa ja vesiensuojelun suunnittelussa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Uutinen Kemiönsaaren purokartoituksista. 
 

 
 

Hyviä uutisia Kemiönsaaren virtavesien kartoituksista – Varsinais-Suomessa uusi 

taimenjoki!  

6.10.2021 

Kesällä ja alkusyksyn aikana kartoitettiin Kemiönsaaren virtavesien kunnostustarpeita. Valikoiduissa pu-

roissa on tehty syyskuun aikana sähkökoekalastuksia, joilla selvitettiin virtavesien kalastoa ja kalatiheyk-

siä. Sähkökoekalastus on luvanvarainen tutkimusmenetelmä, joka soveltuu erityisesti virtaavien vesien 

kalaston tutkimiseen. Kalat toipuvat koekalastuksista ja ne vapautetaan mittausten jälkeen takaisin vesis-

töön. 

 

Kemiönsaaressa on oma meritaimenjoki – Sunnanå 

Jo kesällä tehdyissä kartoituksissa huomattiin, että Sunnanån pienet koskialueet voisivat olla potentiaali-

sia vaelluskalojen lisääntymisalueita. Koekalastuksessa Sunnanån koskialueelta löytyikin runsaasti taime-

nen poikasia. Kemiönsaaren länsilaidalla sijaitseva Sunnanå on pieni joki, jonka valuma-alue on hyvin 

maatalousvaltainen. Joki kerää vetensä muun muassa Björkboda träsket -järvestä ja alueen pieniltä soilta. 

Jokeen purkautuu myös pohjavettä pieniä ojia ja noroja pitkin. Vesilain määritelmän mukaan Sunnanå on 

puro, sillä sen valuma-alue on kooltaan alle 100 neliökilometriä. Sunnanå laskee Sunnanåvikeniin Drags-

fjärdenin pohjoispuolelle. Muista Kemiönsaaren virtavesistä ei ole toistaiseksi löytynyt taimenta. 

Taimenen esiintyminen Sunannåssa ei ole ennestään tunnettu asia, joten kaloista otettiin myös DNA-näyt-

teet. DNA-määritysten avulla voidaan arvioida kalojen alkuperää suhteessa muihin tunnettuihin taimen-

kantoihin, niiden sukulaisuussuhteita ja taimenkannan elinvoimaisuutta. DNA-analyysin tulokset ovat 

odotettavissa tulevan talven aikana. 

Merialueelle ja Saaristomeren jokiin on istutettu taimenia, joten Sunnanån taimenet saattavat olla istutet-

tujen kalojen jälkeläisiä tai toisaalta myös alkuperäinen tai perimältään sekoittunut kanta. Merivaelteinen 

taimen ja taimenen sisävesikannat 67°00 N leveyspiirin eteläpuolella ovat erittäin uhanalaisia, joten joka 

https://valonia.fi/uutinen/purokartoituksilla-kerataan-tietoa-virtavesien-tilasta-kemionsaaressa/
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tapauksessa Sunnanån taimenkannan löytyminen on tärkeä asia. Kalastajien on syytä muistaa, että rasva-

evällinen taimen on meressä ja mereen laskevassa joessa kokonaan rauhoitettu. 

Kemiönsaaren ja Särkisalon kalatalousalue on yksi hankkeen rahoittajista. Kalatalousalueen toiminnan-

johtaja Kaj Mattsson on koekalastusten tuloksista erityisen hyvillään: 

Taimenkannan löytyminen Kemiönsaaresta herättää toivon paremmasta tulevaisuudesta ja 

tästä alkaa tärkeä työ kalakannan turvaamiseksi ja vahvistamiseksi. 

 

Taimen vesiensuojelun ja vesistökunnostusten käynnistäjänä? 

Taimenkannan löytyminen voi parhaillaan olla hieno askel kohti vesistön kunnostustoimia. Taimen on 

eräänlainen sateenvarjolaji: taimenen elinympäristöjen kunnostuksesta hyötyvät myös monet muut virta-

vesilajit – kun kunnostukset on huolella suunniteltu ja toteutettu. Seuraavat askeleet ovatkin joen tarkem-

pien kunnostustarpeiden arviointi ja kunnostussuunnittelu. Myös taimenkannasta tarvitaan lisää tietoa. 

Mahdollisia jatkotoimia suunnitellaan ja sovitaan yhdessä alueen maa- ja vesialueen omistajien kanssa. 

 

Yhteistyöllä enemmän aikaan: katse rannikkovesissä 

Kemiönsaaren purokartoituksia ja koekalastuksia on tehty yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyh-

distyksen Vesistötalkkari-hankkeen kanssa. Vesistötalkkari Mikko Koho on ollut Valonian kanssa suun-

nittelemassa ja toteuttamassa Kemiönsaaren ja muidenkin rannikkovesien kartoituksia. Osa kartoituksilla 

löydetyistä potentiaalisista kunnostuskohteista voi edetä toteutukseen Vesistötalkkari-hankkeen avustuk-

sella. Vesistötalkkarille voi myös ehdottaa kohteita, joihin olisi mahdollista toteuttaa erilaisia vesistökun-

nostuksia, kuten kosteikkoja, virtavesikunnostuksia tai kunnostusta kaipaavia merenlahtia. 

Kemiönsaaren virtavesien kartoitukset ovat osa Valonian Saaristomeren rannikon pienvedet -hanketta. 

Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen ELY-keskus, EKOenergia, Saaristomeren suojelurahasto, Ke-

miönsaaren-Särkisalon kalatalousalue ja Kustavi-Uudenkaupungin kalatalousalue. 

Havsöringsyngel har hittats i Sunnanån på Kimitoön (Fiskarposten 7/2021) 

 

 

Sunnanån taimenen poikanen. Kuva: Mikko Koho 
 
Sunnanån koskialue. Kuva: Jussi Aaltonen. 
 
Sunnanån koskialue. Kuva: Jussi Aaltonen 

https://abofisk.net/sv/stammor/kimitoon-finby-fiskeriomrade/
https://www.lsvsy.fi/ry/
https://www.lsvsy.fi/ry/
https://valonia.fi/hanke/saaristomeren-rannikon-pienvedet/
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/10/Fiskari_12sid-7-2021_01.pdf
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/09/taimen_sunnana_Mikko-Koho-scaled.jpg
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/09/taimen_sunnana_Mikko-Koho-scaled.jpg
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/09/sunnana-scaled.jpg
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/09/sunnana-scaled.jpg
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210520_102603-scaled.jpg
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210520_102603-scaled.jpg
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/09/taimen_sunnana_Mikko-Koho-scaled.jpg
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/09/sunnana-scaled.jpg
https://valonia.fi/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210520_102603-scaled.jpg
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Liite 2. Artikkeli Fiskarposten -lehdessä. 
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Liite 3. Artikkeli Pulloposti kolumnisarjaan 
 
Teksti on julkaistu 13.5.2021 Centrum Balticum -säätiön julkaisemassa kolumnisarjassa. 
Pulloposti on Itämeren alueen kehitykseen keskittyvä kolumnisarja, joka rantautuu sähköpostitse jo 
noin 10 000 suomalaiselle. Pullopostit julkaistaan osoitteessa https://www.centrumbalticum.org/jul-
kaisut/pulloposti 
 
 
13.5.2021 9.00 

Jokien ja Saaristomeren unohtunut yhteys? 

Pulloposti 21 
Janne Tolonen 
Vesiasiantuntija 
Valonia 

Puhuttaessa Saaristomereen laskevista virtavesistä keskustelu kääntyy helposti veden laatuun, ra-
vinnekuormitukseen ja veden savisameuteen. Valitettavan usein jokia kuvaillaan kuraprunneiksi, ku-
raojiksi tai milloin milläkin veden sameuteen ja likaisuuteen viittaavilla termeillä. Saaristomereen las-
kevat joet ovat kuitenkin kaikkea muuta ja erittäin tärkeässä roolissa Saaristomeren tilan kehityk-
sessä. Virtavedet kuljettavat mereen ravinteita, mutta muodostavat myös tärkeän ekologisen jatku-
mon maalta merelle ja päinvastoin.  Virtavedet ovat tärkeitä lisääntymisalueita esimerkiksi monelle 
Itämeren kalalajille, minkä lisäksi ne luovat jokisuistoihin ja merenlahtiin omanlaisensa tuottoisan 
elinympäristön laajalle lajikirjolle. 

Koko Itämeren alueella mereen laskevat joet kuljettavat mereen noin puolet kaikesta ravinnekuormi-
tuksesta. Paikallisesti jokien kuormitus on kuitenkin monella alueella runsaampi. Saaristomereen 
alueelle jokien tuoma kuormitus on kiistatta hyvin suurta ja kuormituspiikit lumettomina runsassatei-
sina talvina ovat olleet poikkeuksellisen mittavia. Ilmaston lämpeneminen ja muutokset sadannassa 
antavat oman mausteensa Saaristomeren savikylpyyn. 

Viime vuosina maatalouden vesiensuojelun kärkenä on ollut maaperän rakenteen parantaminen, 
esimerkiksi kipsi- ja rakennekalkkikäsittelyillä. Eikä syyttä, maaperän rakenne on peltojen vesitalou-
den ja kuormituksen suhteen erityisen tärkeä asia, johon on syytä kiinnittää suurta huomiota. 

Jos haluamme panostaa Saaristomereen suojeluun, tulisi erilaisten viljelyteknisten seikkojen olla 
kunnossa koko valuma-alueella: niillä parannetaan maatalousalueiden vesien hallintaa ja maaperän 
rakennetta. Väheksymättä maatalouden vesiensuojelussa jo tehtyjä toimenpiteitä uskallan väittää, 
että Saaristomeren suojelussa on päässyt unohtumaan poikkeuksellisen laaja ja tärkeä asia: Saaris-
tomeren jokiekosysteemit ovat rikki. 

Jokivesistöjen tilaa on vuosisatojen ajan heikennetty patoamisella, maan kuivatuksella, jokien per-
kauksilla, kosteikkojen kuivattamisella ja monenlaisella vesistöjen rakenteen muokkaamisella. Jo-
kien ja purojen luontaisista tulva-alueista, rantaniityistä ja rantametsistä on jäljellä enää murto-osa. 
Virtavesien luontainen dynamiikka, kuten tulviminen ja ravinteiden ja orgaaniseen aineen pidättäyty-
minen, on pahasti häiriytynyt. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan Etelä-Suo-
men virtavesiluontotyypeistä 69 % on uhanalaisia. Tällä on merkittäviä vaikutuksia myös me-
riekosysteemiin ja laajasti luonnon monimuotoisuuteen sekä vesissä että maalla. 

Hyvä esimerkki virtavesien ja meren yhteydestä ovat vaelluskalat. Merivaelteiset vaelluskalat, kuten 
meritaimen, lisääntyvät virtavesissä ja vaeltavat merelle kasvamaan palatakseen kotijokeensa tai 
puroonsa lisääntymään. Jos vaellusyhteys on katkennut esimerkiksi joen patoamisen seurauksena, 

https://www.centrumbalticum.org/julkaisut/pulloposti
https://www.centrumbalticum.org/julkaisut/pulloposti
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elinkierto yksinkertaisesti katkeaa. Koko Saaristomeren alueella on jäljellä enää muutama yksittäi-
nen puro, johon nousee merivaelteisia, alkuperäisiä taimenkantoja. 

Ekologiset yhteydet ovat katkenneet ja häiriytyneet patojen lisäksi monella muulla tapaa. Esimerkiksi 
rantametsien vähentyminen on vähentänyt puuaineksen, lehtikarikkeen ja muun orgaaniseen aineen 
päätymistä virtavesiin köyhdyttäen virtavesien toimintaa ja lajistoa.  Rantametsien häviämisen lisäksi 
virtavesien perkaukset, uomien suoristaminen ja tulvien estäminen on vähentänyt virtavesien ravin-
teiden pidätyskykyä. Kaikki tämä heijastuu vesien ekologiseen tilaan ja vedenlaatuun merialueelle 
asti. 

Jokien ja meren ekologinen yhteys on asia, joka tulee huomioida nykyistä laajemmin Saaristomeren 
ja koko Itämeren suojelussa. Asian korjaamiseksi tarvitaan merkittävää lisäpanostusta virtavesien ja 
muiden sisävesien kunnostukseen sekä uusien käytäntöjen omaksumista maa- ja metsätalouden 
luonnonmukaiseen vesienhallintaan, kuten tulvimisalueiden palauttamiseen ja virtavesien ennallista-
miseen. Panoksia olisi syytä sananmukaisesti kohdentaa myös tarpeettomien ja vähätuottoisten pa-
tojen poistamiseen – ei ainoastaan vaelluskaloja, vaan koko ekosysteemiä varten. 

Viime vuosina näihin toimiin on ilahduttavasti kohdentunut resursseja muun muassa ympäristöminis-
teriön Helmi-elinympäristöohjelman ja maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelman rahoituk-
silla. Vastaavien rahoitusten turvaaminen tuleville vuosikymmenille ja niiden tehokas kohdentaminen 
on tehokasta Itämeren suojelua. Vesiekosysteemien luontaisia ominaisuuksia palauttavilla, ennallis-
tavilla vesistökunnostuksilla on mahdollista tuottaa tuloksia, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen – 
ei ainoastaan muutaman vuoden päähän. 

 

Kolumni edustaa kirjoittajan näkemystä, mikä ei välttämättä vastaa Centrum Balticumin kantaa. 
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Liite 4. Flada, kluuvi ja merenlahtien kartoitusten tulokset.  
 
Koordinaatit ETRS-TM35FIN. Luonnontilaisuusarvio arvioitu Westbacka (2014) ohjeistuksen mukaan. 
 
 

id nimi pvm. Kynnys 
luon-
nontila 

Kyn-
nys 
ruo-
pattu 

kuvaus Kunnostus ja seuranta-
tarve 

Luon-
nontila 

x_koord y_koord Kunta/alue 

1 Putsaaren salmi 1.6.2021 Ei kyllä Suurehko hyvin ruovikoitunut 
osin umpeutunut merenlahti 
välisaaristovyöhykkeessä. Se 
jakautuu kahteen altaaseen, 
joiden välisen kynnyksen ve-
sisyvyys ruovikon keskellä on 
noin 20 cm. Fladan perukka 
on lähes ummessa. Valuma 
alue on olematon, mutta 
käyntihetkellä oli selvä ulos-
virtaus Fladan suuaukkoa on 
joskus avattu. Ranta-alue 
kuuluu Selkämeren kansallis-
puistoon, vesialue on Putsaa-
ren osakaskunnan. Käynnin 
yhteydessä suualueella ha-
vaittiin haukia ja särkikaloja. 
Fladan lasku-uoma kapea ja 
jyrkkärantainen. Joskus pe-
rattu, vaikka ilmeistä kulke-
mistarvetta ei ole. Ensimmäi-
sessä altaassa haukia ja ka-
lanpoikasia, Linnusto mm. 
laulujoutsen (pesä) ruskosuo-
haukka, satakieli, punavarpu-
nen, merikotka "lintukohde". 

Kynnyksen ennallistami-
nen ja altaiden välisen 
kynnyksen varovainen 
avaaminen, kasvillisuu-
den laikutus lisäsi 
poikastuotantoalueita 
huomattavasti. Mahdolli-
nen veden nousu kohdis-
tuu kansallispuiston alu-
eisiin. Rantaniittyjen 
laidunnus tai niitto lisäisi 
luontoarvoja. Kalojen 
poikastuotantoa mahdol-
lista parantaa melko pie-
nellä kasvillisuuden 
poistolla avainkohdista. 

4 6753221 182923 Uusikaupunki 
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2 Klottikari-Ran-
tavainio 

18.8.2021 ei kyn-
nystä 

ei Ruovikoitunut merenlahti. 
Kohde on 
umpeenkasvanut ruovikoitu-
nut merenlahti, joka jatkuu 
viljelystä poistuneena ranta-
peltona. 

Kohdetta voisi kunnostaa 
tavoitteena hauen lisään-
tymisen parantaminen. 
Ruovikkoa poistamalla ja 
laikuttamalla siitä 
saataisiin parempi poi-
kastuotantoalue. Koko 
alue on yhdellä omista-
jalla. 

4 6748319 194615 Uusikaupunki, Kittamaa 

3 Santalanperä 8.6.2021 Ei ei Kohden on umpeenkasvava 
merenlahti, jonka vesiyhteys 
mereen on katkaistu tiepen-
kereillä. Alkuperäisessä me-
riyhteyspaikassa 
ei ole rumpuja, mutta poh-
joisreunalta lähtee tehty oja, 
joka on tierummusta huoli-
matta kaloille kulkukelvoton. 

Kohdetta voisi kunnostaa 
tavoitteena hauen lisään-
tymisen parantaminen. 
Kulkuyhteys mereen tu-
lisi palauttaa tien ali. 
Ruovikkoa poistamalla ja 
laikuttamalla siitä saatai-
siin parempi poikastuo-
tantoalue. 

2 6741860 192862 Uusikaupunki, Varanpää 

4 Koilanaukko 8.6.2021 
 

ei Kohde on suht avoin 
ilmeisesti toimiva flada huoli-
matta purkuojan avoimena 
pitämisestä. Rantaniittyalu-
etta on suhteellisen paljon ja 
se ei 
ole pahasti umpeen ruovikoi-
tunut. 

Kohdetta voisi kunnostaa 
tavoitteena hauen lisään-
tymisen parantaminen. 
Kulkuyhteys mereen tien 
ali on ilmeisesti 
kaloille toimiva. Kohde 
sopisi erityisesti kevättul-
vitukseen sillä puolia-
vointa rantaniittyä on 
runsaasti, erityisesti 
itäpäässä. Vesialue on 
kolmen kiinteistön alu-
etta, mökin edustalla il-
meisesti pidetty ui-
masyvyyttä. Selvä virtaus 
ulospäin. Laulujoutsenen 
pesä. 

3 6739659 193044 Uusikaupunki, Lokalahti 
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5 Muntilanaukko 8.6.2021 
  

Suuri kirkasvetinen 
järvimäinen flada, jonka ran-
noilla on useita mökkejä. Pai-
koin ruovikoitunut, mutta ka-
rumpia rantoja on myös. 

Flada on iso ja ilmeisesti 
toimii sillä, vesi oli suo-
laista ja kesänvanha 
hauenpoikanen havait-
tiin. Vesi on hyvin kir-
kasta ja 22 °C. Ruovikoi-
den poisto ja laikuttami-
nen rehevimmillä alueilla 
voisi lisätä poikastuotan-
toaluetta. Munti-
lanaukko 
toimii kokonsa puolesta 
järvimäisesti ja olisi selvi-
tettävä sen merkitys me-
rialueen poikastuotan-
nolle, Se voi olla jo nyt 
tärkeä. Tierummussa 
(halk. 2,5 m) vesisyvyys 
oli 87 cm (merivesi -23 
Rauma). Laskuojaa jos-
kus avattu ja uomaa rä-
jäytetty. Tierummut ka-
lojen kuljettavissa. 

3 6740513 192450 Uusikaupunki, Lokalahti 

6 Hauinlahti 31.5.2021 ei kyllä Pitkänomainen suuri meren-
lahti, johon tulee vesiä pelto-
alueelta kaivettua uomaa pit-
kin. Koillisosassa ohitusuoma. 
Uoma merelle joskus 
ruopattu veneen kuljetta-
vaksi, vaikka ilmeistä kulke-
mistarvetta ei ole. Linnusto 
mm. laulujoutsen (pesä) 

Kynnyksen ennallistami-
nen ja altaiden välisen 
kynnyksen avaaminen, 
kasvillisuuden laikutus li-
säsi 
poikastuotantoalueita 
huomattavasti. Myös ke-
väistä tulvittamista voisi 
ajatella sillä valuma-alu-
etta on. Mahdollinen 
veden nousu kohdistuu 
yläpuolisille pelloille? 
Vanha ohitusuoma (ve-
sisyvyys noin 50 cm) tu-
lisi ohjata ruovikkoon. 
Kalojen poikastuotantoa 

2 6773931 189638 Uusikaupunki, Pyhämaa 
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mahdollista parantaa 
myös tekemällä kynnys 
vasta nykyisen avovesi-
alueen kaakkoispuolelle 
ja avaamalla kasvilli-
suutta sen jälkeen. Lai-
kuttaminen. Hyvä kohde 
suuremmalle hankkeelle. 
Ainakin eteläpuoli ja yli 
puolet pohjoispuolesta 
on seurakunnan maata. 
Vesialue osakaskunnan. 
Luonnonsuojelualue ja 
lähivirkistyskohde, 
Pamprinniemen luonto-
polku. 

7 Hanhenkarin-
lahti 

1.6.2021 kyllä ei Luonnontilainen flada. Fladan 
lasku-uoma mahdollistaa ka-
lan kulun vain meriveden ol-
lessa korkealla tai virtaaman 
poikkeuksellisen suuri. Maas-
tokäynnillä lasku-uoman 
virtaus oli havaittava, mutta 
ei kaloille kulkukelpoinen. 
Fladassa havaittiin aikuisia 
haukia. 
Linnusto mm. laulujoutsen 
(pesä), naurulokki yhdys-
kunta, lapintiira, punajalka-
viklo, telkkä 

Kohteen säilymistä luon-
nontilassa tulee seurata. 
Ei tarvetta kunnostami-
seen. 

5 6749717 188626 Uusikaupunki, Vähä-Ve-
hanen 

8 Juhannenme-
renlahti 

31.5.2021 kyllä ei Luonnontilainen flada. Fladan 
lasku-uoma mahdollistaa ka-
lan kulun myös alhaisen me-
riveden aikaan. Maastokäyn-
nillä lasku-uoman virtaus oli 
havaittavaa ja edestakaista 
meriveden pinnan vaihtelun 
mukaan. Fladassa havaittiin 
aikuisia haukia. Fladan suulla 

Kohteen säilymistä luon-
nontilassa tulee seurata. 
Ei tarvetta kunnostami-
seen. 

5 6775500 190510 Uusikaupunki, Pyhämaa 
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on ilmeisesti 
vähäisessä määrin siirrelty ki-
viä padoksi. Fladassa oli teko-
pesiä sorsille. Pohjoispuolella 
metsästysmaja ja ampuma-
rata. 

9 Leonsaarenlahti 
 

ei kyllä Voimakkaasti kuroutunut 
pieni kluuvijärvi, jonka lasku-
uomaa perattu.  

Tien kohdalle olisi mah-
dollista rakentaa pohja-
patokynnys, jolla saatai-
siin nostettua Leonsaa-
renlahden aliveden kor-
keutta ja siten lisättyä 
mm. matalaa ranta-alu-
etta muun muassa kalo-
jen poikastuotannolle.  

0 6729904 192583 Kustavi 

10 Hujunpuhdin 
kluuvi 

 
ei kyllä Vesi ohjattu lasku-uoman 

perkauksilla ja ojituksilla ohi 
pienestä kluuvijärvestä. Voi-
makkaasti ruovikoitunut. Kor-
kealla vedellä osalle alueesta 
nousee vettä. Kartoituksen 
aikana ruovikon sisällä pieniä 
altaita. 

Idän suunnalta tulevan 
ojan ja itäreunan ojan 
vesien ohjaaminen kluu-
viin. Järjestely vaatii tark-
kaa suunnittelua, ettei 
aiheuteta haittaa itäreu-
nassa kulkevalle maan-
tielle ja yläpuolisille 
maanviljelysalueille. 
Lasku-uomaa olisi mah-
dollista tulvittaa ja muo-
dostaa pienialaisia ranta-
niittyjä nykyisen uoman 
eteläpuolelle, jossa van-
hoja sarkaojia. 

1 6728234 191285 Kustavi 

11 Puorenjärvi 6.4.2021 ei kyllä 
  

0 6725149 193796 Kustavi 

12 Ankkurinlahti 6.4.2021 ei kyllä Lähiaikoina voimakkaasti ruo-
pattu ja ruovikkoa niitetty. 
Menettänyt luontoarvojaan. 

Jatkossa luontaisen kehi-
tyksen mahdollistaminen 
ja tarvittaessa mosaiikki-
mainen ruovikon niitto, 
jolla voisi luoda kutualu-
eita mm. hauelle. 

2 6723712 191989 Kustavi 



  

 
8 

13 Byholmsundet 
     

0 6678398 248600 
 

14 Korsholm 
   

Pieni kuivunut ja ruovikoitu-
nut kluuvi. Lasku-uomaa kai-
vettu. 

Suomen vapaa-ajan ka-
lastajat ry Haukitehdas-
hanke suunnittelu alueen 
kunnostuksen 2021. 

3 6678240 246028 Kemiönsaari,  

15 Haverö träsk 28.6.2021 ei kyllä Luonnontilaisen kaltainen 
järvi Haverö-saaressa. Lasku-
uomaa muokattu ja padottu 
maantien ylittävän sillan koh-
dalta. Träsketin suistoalueen 
tulva-alue toimii haukien ku-
tualueena (tiedonanto). 

Lasku-uoman padotuk-
sen poistaminen ja kalan-
kulun mahdollistaminen 
merestä puroon ja träs-
ketiin. Laskuojan padot-
taminen luonnonmukai-
sella pohjapadolla tulva-
metsän ja tulvaniityn 
pinta-alan kasvatta-
miseksi. 

4 6688174 226768 Parainen, Nauvo, Haverö 

16 Glået (Trån) 3.6.2021 ei kyllä Fladan lasku-uoma 
mahdollistaa kalan kulun lä-
hinnä korkean meriveden ai-
kaan. Suualuetta on räjäy-
tetty ja sen seurauksena kyn-
nys on 
siirtynyt sisemmälle ja on 
suunnilleen nollaveden ta-
sossa. Fladassa sen edustalla 
hyvin tiheää ruovikkoa. 
Maastokäynnillä lasku-uo-
man virtaus oli havaittavaa 
ulospäin. Fladassa havaittiin 
aikuisia haukia, kolmipiikkejä, 
ahvenia ja sorvia. Rantaniityt 
olivat hirven kaluamia. Fla-
dan vesi oli 22 ° kun merivesi 
oli 10,3° celsiusta. Alue kuu-
luu 
kokonaan Saaristomeren 
kansallispuistoon.  

Ei tarvetta kunnostami-
seen, mutta poistamalla 
kasvillisuutta 
fladassa altaiden välillä 
saataisiin lisää kalojen 
poikastuotantoaluetta. 
Myös suualueelta varo-
vainen kasvillisuuden 
harventaminen voisi 
edesauttaa kaloja.  

4 6668484 195959 Parainen, Korppoo, Brus-
nkär E 
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17 Birsskär 3.6.2021 kyllä ei Luonnontilainen Flada. Flada 
on pehmeäpohjainen 
ja matala. Sen lasku-uoma 
mahdollistaa kalan kulun, 
vaikka kasvillisuus on paikoin 
tiheä. Maastokäynnillä lasku-
uoman 
virtaus oli havaittavaa ulos-
päin. Fladassa havaittiin ai-
kuisia haukia ja kolmipiikkejä. 
Linnuston kuuluivat mm. pe-
sivä 
kyhmyjoutsen, lapasorsa-pari 
ja pikku-uikku. Maa-alueet 
ovat osa Saaristomeren kan-
sallispuistoa. Yksi oja Seise-
maasta ja toinen pieni 
koillisesta 

Ei tarvetta kunnostami-
seen, mutta suualueelta 
varovainen 
kasvillisuuden harventa-
minen voisi edesauttaa 
kaloja. Linnustollisesti il-
meisen arvokas. 

5 6675068 184947 Parainen, Korppoo, Kälö 
NW 

18 Tammisaaren-
lahti 

28.6.2021 ei 
 

Melko sulkeutunut meren-
lahti. Voimakkaasti ruovikoi-
tunut. Köylijärvestä laskeva 
oja virtaa maatalousalueiden 
halki ja tuo kuormitusta lah-
teen.  

Lahteen laskevia ojia ei 
kannattaisi perata jollei 
vesienhallinta sitä erityi-
sesti vaadi. Köylijärven 
virtausta voisi kääntää 
niin, että vesi purkautuisi 
nykyistä vahvemmin uo-
man suualueen pohjois-
puolella olevalle tiheän 
ruovikon alueelle. Nykyi-
sellään ojavedet kulkeu-
tuvat ruopattua uomaa 
pitkin Tammisaarenlah-
den pohjukkaa.  

2 6715261 219043 Naantali, Merimasku 
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