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Saaristomeren rannikon pienvedet -hanke 2020–2021 

• Rahoitus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen avustuksista vesien- ja 
merenhoitoon (50 %), EKOenergian virtavesirahastosta, 
Saaristomeren suojelurahastosta, Kemiönsaaren-Särkisalon ja 
Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueilta

• Hankeaika 1.5.2020–31.12.2021

• Hankkeessa selvitettiin Saaristomeren rannikon pienvesien (mm. 
pienet merenlahdet, fladat, kluuvit) nykytilaa ja kunnostustarpeita.

• Kartoitettiin Kemiönsaaren ja Särkisalon virtavesien tilaa ja 
kunnostustarpeita. Tärkeimmissä kohteissa toteutettiin lisäksi 
sähkökoekalastuksia.

• Toteutettiin yhdessä Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa.

• Yhteistyötä mm. Suomen vapaa-ajankalastajien Haukitehdas-
hankkeen ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.



Rannikkovesien tila
• Rannikkovesien ja rannikon pienvesien − 

erityisesti fladojen, kluuvien ja pienten 
virtavesien − tila on heikentynyt.

• Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin 
mukaan fladat ja kluuvit ovat vaarantuneita 
luontotyyppejä ja kaikki Etelä-Suomen 
purotyypit on luokiteltu uhanalaisiksi.

• Erityisesti ravinnekuormitus, rantarakentaminen, 
tieverkosto ja ruoppaukset ovat muuttaneet 
rannikon pienvesien tilaa.

• 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.



Mitkä fladat ja kluuvit?

• Flada on maankohoamisen 
seurauksena merestä kuroutuva 
merenlahti, jolla on vielä yhteys 
mereen. Kynnys erottaa usein fladan
merialueesta.

• Kluuvi on merestä kuroutunut ja 
erkaantunut entinen lahti, jolla on 
yhteys mereen vain korkealla vedellä

• Alle 10 hehtaarin kokoiset fladat ja 
kluuvit ovat vesilailla suojeltuja 
ympäristöjä, joiden luonnontilan 
vaarantaminen on kiellettyä



Rannikon pienvedet 
elinympäristönä
• Tärkeitä lajien lisääntymisalueita 

ja elinympäristöjä

• Kalat, linnut, hyönteiset, lepakot…
• Monimuotoinen kasvillisuus



Fladojen, kluuvien ja merenlahtien kartoitukset

• Kartoituksia sekä paikkatietotyönä että maastotyönä

• Länsi-Suomen kalatalouskeskus toteutti kartoituksia

• Aiempien selvitysten hyödyntäminen

• Kartoitettiin mahdollisia kunnostuskohteita, joissa kunnostusten 
avulla voidaan parantaa luontoarvoja

• Fladoja ja kluuveja kuivattu mm. veneilyn ja maatalouden 
tarpeisiin – kunnostukset eivät välttämättä enää mahdollisia

• Fladat, kluuvit ja merenlahdet ovat arvokkaita elinympäristöjä ja 
tärkeitä kalojen makean veden lisääntymisalueita

• Toteutettiin karttapohjainen kysely saariston asukkaille, maa- ja 
vesialueiden omistajille, mökkiläisille ja kalastajille.



Birsskär, Parainen

Kuva: Lauri Rantanen, Länsi-suomen kalatalouskeskus



Trån, Gloet, Parainen

Kuva: Lauri Rantanen, Länsi-suomen kalatalouskeskus



Hujunpuhti, Kustavi

Kuva: Lauri Rantanen, Länsi-suomen kalatalouskeskus



Karttakyselyn tuloksia

• Karttakyselyyn saatiin 146 pistemäistä ja 12 aluemaista 
vastausta yhteensä 99 vastaajalta

• Vastaajista suurin osa vapaa-ajan asukkaita, vakituisia asukkaita 
tai maa- ja vesialueiden omistajia

• Saaristomeren alueella on huomattavan paljon erilaisia kohteita, 
joissa on tarvetta vesistökunnostuksiin: fladoja, merenlahtia, 
virtavesiä, vaellusesteitä…

• Raportti

https://valonia.fi/wp-content/uploads/2022/03/Raportti-karttakyselyn-vastaukset-2021.pdf


Karttakyselyn vastaukset



Kemiönsaaren ja Särkisalon 
virtavesien kartoitukset

• Kemiönsaaressa ja Särkisalossa sijaitsee karttatarkastelun 
perusteella noin 40 erikokoista virtaavan veden uomaa.

• Maastokartoitusten avulla valikoituivat esiin arvokkaimmat kohteet, 
joilla on merkitystä kalojen lisääntymisalueina ja muita huomattavia 
ekologisia arvoja.

• Tarkasteltiin erityisesti uhanalaisen meritaimenen lisääntymiseen 
soveltuvia virtavesiä ja koskialueita sekä vaellusesteitä (patoja, 
tierumpuja)

• Sähkökoekalastuksia viidessä kohteessa

• Kemiönsaaren puroista valtaosaa on muokattu maankäytön 
kuivatustarpeisiin

• Kunnostustarpeita laajasti, mutta syytä priorisoida tärkeimpiin 
kohteisiin

• Sunnanåsta löydettiin luonnonvarainen meritaimenpopulaatio

• Raportti

https://valonia.fi/wp-content/uploads/2022/03/Kemionsaaren-purokartoitukset-2021.pdf


Kemiönsaaren puroja



Kemiönsaaren puroja kuvissa



Kemiönsaaren puroja kuvissa 2



Ehdotuksia 
kalatalousalueille

• Elinympäristökunnostuksille on laajalti tarvetta sekä 
rannikon tuntumassa että ulompana saaristossa – työnsarkaa 
riittää

• Muutetut elinympäristöt ovat kunnostusten tarpeessa, ei 
luonnontilaiset – muutokset pitää tunnistaa ja varmistaa

• Merenlahtia, fladoja, kluuveja, vaellusesteitä (tierumpuja, 
patorakenteita), virtavesiä, järviä

• Pääpaino kevätkutuisten kalalajien lisääntymisalueisiin ja 
vaellusyhteyksiin sekä seurantaan

• Yhteistyö on tärkeää ja hyödyllistä

• Rahoitusta on tarjolla kunnostuksiin, mm. valtionavustukset 
vesien- ja merenhoitoon – rahoituksessa monitavoitteisuus 
on hyödyksi (kalat, linnut, uhanalainen luontotyyppi ym.)

• Vesistökunnostuksille on kysyntää

• Liittykää mukaan erilaisiin verkostoihin
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Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeen raportit

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto
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