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Liite 1. LAKU-kriteerit
Selvityksessä kohteiden arvottamisessa arvoluokkaan 4 käytetyt LAKU-kriteerit (Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle (Salminen & Aalto 2012))
LAKU‐kriteeri
Yleiskriteeri
Yleiskriteeri

Lajisto

Lajisto
Lajisto
Lajisto

Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alu‐
een arvoa.

Raportissa käytetty lyhenne
laaja alue

Läheinen sijainti muihin saman luontotyy‐
pin esiintymiin nähden lisää yksittäisen
esiintymän arvoa. Kuuluminen suurem‐
paan, erilaisten luontotyyppien muodos‐
tamaan yhdistelmään lisää luontotyypin
esiintymän arvoa.
Luonnonympäristöt, joissa on valtakunnal‐
lisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien
populaatioita, ovat maakunnallisesti ar‐
vokkaita.
Uudellamaalla harvinaisten lajien esiinty‐
mät lisäävät alueen arvoa.

kytkeytyy arvokkaaseen kokonaisuuteen

Lajistollinen monimuotoisuus lisää alueen
arvoa.
Alueelta puuttuvan uhanalaisen tai harvi‐
naisen lajin esiintyminen lähialueella, joka
kuuluu samaan elinympäristöjen verkos‐
toon, lisää alueen arvoa.

lajistoltaan monimuotoinen alue

uhanalainen laji

harvinainen laji/harvinaisia lajeja

x‐lajin todennäköinen elinympäristö

Metsät

Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
vesistöihin, pienvesiin tai maakunnallisesti
arvokkaiden kallioalueiden jyrkänteisiin
suoraan rajautuvat, luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset metsät

kytkeytyy arvokkaaseen kokonaisuuteen

Lehdot

Vähintään 1 ha laajuiset, vesitaloudeltaan
luonnontilaiset kosteat lehdot, joihin liit‐
tyy luonnontilaisina tai luonnontilaisen
kaltaisina säilyneitä pienvesiä

>1 ha lehto pienveden yhteydessä

Lehdot

Pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa
vähintään 2 m korkeita tai leveitä päh‐
kinäpensaita vähintään 20 kpl hehtaarilla
yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryh‐
mänä
Lehdot, joissa kasvaa runkoläpimitaltaan
vähintään 7 cm metsälehmuksia tai vaah‐
teroita yhteensä vähintään 20 runkoa
hehtaarilla, ja lehdot joissa näiden jalojen
lehtipuiden tilavuus on yli 5 m³/ha

pähkinälehto

Lehdot

Kankaat

Vähintään 1 ha laajuiset, luonnontilaiset
tai luonnontilaisen kaltaiset, uudistusikäi‐
set tai sitä vanhemmat, lehtipuuvaltaiset
tuoreet tai lehtomaiset kankaat

jalopuulehto

>1 ha lehtipuuvaltaiset kankaat
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Jokivarsien tai jokisuistojen säännöllisen
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mukana lietettä

2 (3)
LIITE 1. LAKU-KRITEERIT

Raportissa käytetty lyhenne
tulvametsä

Suot

Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
elinympäristöihin läheisesti kytkeytyneet
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltai‐
set suot ja luhdat

kytkeytyy arvokkaaseen kokonaisuuteen

Korvet

Vähintään noin 2 ha laajuiset, vesitalou‐
deltaan luonnontilaiset tai vähän muuttu‐
neet korvet
Lähdekorvet
Puustoltaan luonnontilaiset tai luonnonti‐
laisen kaltaiset ja vesitaloudeltaan luon‐
nontilaiset tai vain vähän muuttuneet,
vesistöjen tai pienvesien rannoilla sijaitse‐
vat korvet, jotka muodostavat satoja met‐
rejä pitkiä vyöhykkeitä
Luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltai‐
set, pienialaisia laikkuja tai kapeita ranta‐
luhtia selvästi laajemmat (> 1 ha) metsä‐
luhdat
Ojittamattomat tervaleppäluhdat
Luonnontilaisiin tai luonnontilaisen kaltai‐
siin pienvesiin läheisesti kytkeytyneet,
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset
tai ennallistamiskelpoiset lähteet tai läh‐
teiköt
Vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsä‐ tai suoalueisiin suoraan rajautuvat
luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset
tai ennallistamiskelpoiset lähteet tai läh‐
teiköt
Lammet, joiden valuma‐alue on vesitalou‐
deltaan ja kasvillisuudeltaan luonnontilai‐
nen tai luonnontilaisen kaltainen

>2 ha korpi

Korvet
Korvet

Luhdat

Luhdat
Lähteet

Lähteet

Lammet

lähdekorpi
laaja pienveteen liittyvä korpi

>1 ha metsäluhta

tervaleppäluhta
lähde yhteydessä arvokkaaseen pienveteen

kytkeytyy arvokkaaseen kokonaisuuteen

luonnontilainen lampi

Lammet

Metsä‐ tai suoympäristössä sijaitsevat jär‐
vet, joiden rantaviivasta vähintään 75 %
on säilynyt rakentamatta, ja joiden ympä‐
ristö on 50 m etäisyydellä rannasta suu‐
rimmaksi osaksi ojittamaton

rakentamaton lampi
/lähes rakentamaton lampi

Virtavedet

Virtavesijatkumot, joissa on kotimaista
kantaa olevien, uhanalaisten vesieliöiden
lisääntymisympäristöjä, ja joissa ei ole
näiden lajien leviämistä ja vaelluksia sään‐
nöllisesti haittaavia esteitä

taimenpuro/joki
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Raportissa käytetty lyhenne
luonnontilainen laskupuro

Virtavedet

Suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vä‐
hintään maakunnallisesti arvokkaisiin
metsiin, kallioihin, soihin tai perinne‐
biotooppeihin rajautuvat virtavesiosuudet

kytkeytyy arvokkaaseen kokonaisuuteen

Purot

Perkaamattomat tai peratut, uhanalaisten
vesieliöiden leviämiseen ja vaelluksiin so‐
veltuvat puro‐osuudet, jotka kuuluvat
näiden lajien esiintymiä sisältävään virta‐
vesijatkumoon
Vähintään 300 metrin pituiset, perkaa‐
mattomat, metsä‐ tai suoympäristössä
virtaavat puro‐osuudet, joiden ympäristö
on 50 m etäisyydellä purosta ojittamaton

mahdollinen taimenpuro/joki

Vähintään 300 m pituiset, perkaamatto‐
mat, maatalousympäristössä virtaavat
puro‐osuudet
2–5 m leveiden jokien, luonnontilaiset,
luonnontilaisen kaltaiset tai kunnostetut,
vähintään 50 m pituiset kosket

>300 m luonnontilainen puro

Vähintään 500 m pituiset, perkaamatto‐
mat, maatalousympäristössä virtaavat, 2–
5 m leveiden jokien osuudet

>500 m viljelyalueen joki

Purot

Purot

Joet

Joet

>300 m luonnontilainen puro

>50 m koski
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Liite 2. Lajiluettelot
1 Putkilokasvit, 2 Sammalet, 3 Kalat ja vesiäyriäiset, 4 Muut lajit
1. Putkilokasvit
Pienvesiselvityksessä havaitut lajit ovat suomalaisen nimen mukaisessa järjestyksessä.
HUOM -sarakkeessa:
vesi
vesikasvi
(vesi)
sekä maa- että vesikasvina esiintyvä
NT
silmälläpidettävä
RT
alueellisesti uhanalainen
vieras
Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)
vieras (EU)
Haitallinen vieraslaji (EU-luettelo) (EU 2016/1141; 2017/1263) ja Kansallinen
vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)
HUOM

Putkilokasvit – nimistö Suomen lajitietokeskus (Laji.fi) 30.5.2018
Fragaria vesca
Galium boreale
Dryopteris dilatata
Alnus incana subsp. incana
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia
Prunus padus subsp. padus
Urtica dioica subsp. dioica
Betula pendula var. pendula
Achillea millefolium subsp. millefolium
Anthoxanthum odoratum subsp. odoratum
Empetrum nigrum subsp. nigrum
Picea abies subsp. abies
Sparganium erectum ‐ryhmä
Campanula patula
Carex canescens
Triglochin palustris
Rumex longifolius
Calamagrostis epigejos
Vicia cracca
Rubus chamaemorus
Salix alba 'Sibirica'
Cirsium heterophyllum
Dryopteris expansa
Vaccinium oxycoccos
Equisetum arvense subsp. arvense
Galium palustre subsp. elongata
Callitriche cophocarpa
Reynoutria japonica
Myosotis scorpioides var. scorpioides

ahomansikka
ahomatara
etelänalvejuuri
etelänharmaaleppä
etelänkotipihlaja
etelänlehtotuomi
etelännokkonen
etelänrauduskoivu
etelänsiankärsämö
eteläntuoksusimake
etelänvariksenmarja
euroopanmetsäkuusi
haarapalpakkoryhmä
harakankello
harmaasara
hentosuolake
hevonhierakka
hietakastikka
hiirenvirna
hilla, lakka
hopeasalava
huopaohdake
isoalvejuuri
isokarpalo
isopeltokorte
isorantamatara
isovesitähti
japanintatar
jokiluhtalemmikki

smultron
vitmåra
lundbräken
gråal
rönn
hägg
brännässla
vårtbjörk
rölleka
vårbrodd
kråkbär, kråkris
gran
storigelknopp
ängsklocka
gråstarr
kärrsälting
gårdskräppa
bergrör
kråkvicker
hjortron
silverpil
borsttistel
nordbräken
tranbär
vanlig åkerfräken
stor vattenmåra
sommarlånke
parkslide
förgätmigej

vesi

vesi
vieras
(vesi)
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HUOM

Putkilokasvit – nimistö Suomen lajitietokeskus (Laji.fi) 30.5.2018
Veronica longifolia var. longifolia
Juncus filiformis
Carex nigra subsp. nigra
Salix myrtilloides
Lactuca muralis
Schoenoplectus lacustris
Equisetum fluviatile
Phragmites australis
Impatiens glandulifera
Solidago canadensis
Calluna vulgaris
Vaccinium myrtillus
Angelica sylvestris
Epilobium hirsutum
Persicaria hydropiper
Lysichiton americanus
Chelidonium majus
Carex flava
Thalictrum flavum
Juncus conglomeratus
Huperzia selago
Chrysosplenium alternifolium
Convallaria majalis
Salix phylicifolia
Galeopsis speciosa
Dryopteris filix‐mas
Viburnum opulus
Anthriscus sylvestris
Lupinus polyphyllus
Phegopteris connectilis
Scirpus sylvaticus
Calamagrostis purpurea subsp. phragmi‐
toides
Frangula alnus
Carex brunnescens var. laetior
Matteuccia struthiopteris
Salix ×fragilis
Solidago virgaurea
Comarum palustre
Iris pseudacorus
Geum urbanum
Alchemilla monticola
Equisetum pratense
Poa nemoralis

jokirantatädyke
jouhivihvilä
juolasara
juolukkapaju
jänönsalaatti
järvikaisla
järvikorte
järviruoko
jättipalsami
kanadanpiisku
kanerva
kangasmustikka
karhunputki
karvahorsma
katkeratatar
keltamajavankaali
keltamo
keltasara
keltaängelmä
keräpäävihvilä
ketunlieko
kevätlinnunsilmä
kielo
kiiltopaju
kirjopillike
kivikkoalvejuuri
koiranheisi
koiranputki
komealupiini
korpi‐imarre
korpikaisla
korpikastikka

strandveronika
trådtåg
hundstarr
odonvide
skogssallat
säv
sjöfräken
vass
jättebalsamin
kanadensisk gullris
ljung
blåbär
strätta, skogspipa
rosendunört
vattenpeppar
skunkkalla
skelört
knagglestarr
ängsruta
knapptåg
lopplummer
gullpudra
liljekonvalj
grönvide
hampdån
träjon
olvon
hundkäx
blomsterlupin
hultbräken
skogssäv
brunrör

korpipaatsama
korpipolkusara
kotkansiipi
kujasalava
kultapiisku
kurjenjalka
kurjenmiekka
kyläkellukka
laidunpoimulehti
lehtokorte
lehtonurmikka

brakved
kärrnickstarr
strutbräken
grönpil
gullris
kråkklöver
svärdslilja
nejlikrot
betesdaggkåpa
ängsfräken
lundgröe

vesi
vesi
vesi
vieras (EU)
vieras

vieras (EU)

vieras

vesi
vesi

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

Pienvesiselvitys
Luontoselvitys ja kunnostussuunnitelma 2018

3 (11)
LIITE 2. LAJILUETTELOT

HUOM

Putkilokasvit – nimistö Suomen lajitietokeskus (Laji.fi) 30.5.2018
Daphne mezereum
Impatiens noli‐tangere
Ribes spicatum subsp. spicatum
Fraxinus excelsior
Paris quadrifolia
Stellaria nemorum
Aegopodium podagraria
Tussilago farfara
Typha latifolia
Scheuchzeria palustris
Lapsana communis
Cardamine pratensis
Galium uliginosum
Agrostis canina
Carex vesicaria
Peucedanum palustre
Veronica scutellata
Eriophorum angustifolium
Scutellaria galericulata
Stellaria alsine
Cornus sericea
Glechoma hederacea
Filipendula ulmaria
Dryopteris carthusiana
Populus tremula
Betula pubescens subsp. pubescens
Equisetum sylvaticum
Geranium sylvaticum
Oxalis acetosella
Pinus sylvestris
Salix caprea subsp. caprea
Acer platanoides
Ribes nigrum
Actaea spicata
Eleocharis mamillata
Carex limosa
Cicuta virosa
Spiraea ×rosalba
Thelypteris palustris
Vicia sepium subsp. montana
Dactylis glomerata
Lychnis flos‐cuculi
Ranunculus acris

lehtonäsiä
lehtopalsami
lehtopunaherukka
lehtosaarni
lehtosudenmarja
lehtotähtimö
lehtovuohenputki
leskenlehti
leveäosmankäämi
leväkkö
linnunkaali
luhtalitukka
luhtamatara
luhtarölli
luhtasara
luhtasuoputki
luhtatädyke
luhtavilla
luhtavuohennokka
lähdetähtimö
lännenpensaskanukka
maahumala
mesiangervo
metsäalvejuuri
metsähaapa
metsähieskoivu
metsäkorte
metsäkurjenpolvi
metsäkäenkaali
metsämänty
metsäraita
metsävaahtera
mustaherukka
mustakonnanmarja
mutaluikka
mutasara
myrkkykeiso
mökinpajuangervo
nevaimarre
niittyaitovirna
niittykoiranheinä
niittykäenkukka
niittyleinikki

tibast
springkorn
skogsvinbär
ask
trollbär, ormbär
lundstjärnblomma
kirskål
hästhov
bredkaveldun
myrsälting, kallgräs
harkål, harfibbla
ängsbräsma
sumpmåra
brunven
blåsstarr
kärrsilja
dyveronika
ängsull
getnos, frossört
källarv
videkornell
jordreva
älggräs
skogsbräken
asp
glasbjörk
skogsfräken
skogsnäva
harsyra
tall
sälg
lönn
svart vinbär, tistron
trolldruva
veksäv
dystarr
sprängört
torpspirea
kärrbräken
nordlig häckvicker
hundäxing
gökblomster
smörblomma

LC, RT

vesi

vesi
vesi

vesi
vieras

vesi
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HUOM

Putkilokasvit – nimistö Suomen lajitietokeskus (Laji.fi) 30.5.2018
Melica nutans
Deschampsia cespitosa
Schedonorus pratensis
Alopecurus pratensis
Agrostis capillaris
Rumex acetosa var. acetosa
Veronica chamaedrys
Geum rivale
Achillea ptarmica
Ranunculus flammula
Sparganium microcarpum
Glyceria fluitans
Galium album
Chamaenerion angustifolium
Barbarea vulgaris
Stachys palustris
Lemna minor
Galium palustre subsp. palustre
Circaea alpina
Callitriche palustris
Drosera anglica
Carex elongata
Nymphaea candida
Lythrum salicaria
Alopecurus geniculatus
Carex rostrata
Silene dioica
Solanum dulcamara
Rubus idaeus
Cardamine amara
Potamogeton alpinus
Sagittaria sagittifolia
Drosera rotundifolia
Menyanthes trifoliata
Lysimachia vulgaris
Barbarea stricta
Myosotis laxa
Mentha arvensis
Poa palustris
Sparganium emersum
Caltha palustris subsp. palustris
Lycopus europaeus
Alisma plantago‐aquatica

nuokkuhelmikkä
nurmilauha
nurminata
nurmipuntarpää
nurmirölli
nurmisuolaheinä
nurmitädyke
ojakellukka
ojakärsämö
ojaleinikki
ojapalpakko
ojasorsimo
paimenmatara
palomaitohorsma
peltokanankaali
peltopähkämö
pikkulimaska
pikkurantamatara
pikkuvelholehti
pikkuvesitähti
pitkälehtikihokki
pitkäpääsara
pohjanlumme
pohjanrantakukka
polvipuntarpää
pullosara
puna‐ailakki
punakoiso
punavadelma
purolitukka
purovita
pystykeiholehti
pyöreälehtikihokki
raate
ranta‐alpi
rantakanankaali
rantalemmikki
rantaminttu
rantanurmikka
rantapalpakko
rantarentukka
rantayrtti
ratamosarpio

slokgräs, bergslok
tuvtåtel
ängssvingel
ängskavle
rödven
ängssyra
teveronika
humleblomster
nysört
ältranunkel
vanlig storigelknopp
mannagräs
stormåra
mjölkört
sommargyllen
knölsyska
andmat
vattenmåra
dvärghäxört
smålånke
storsileshår
rankstarr
nordnäckros
fackelblomster
kärrkavle
flaskstarr
rödblära, skogslyst
besksöta
hallon
bäckbräsma
rostnate
pilblad
rundsileshår
vattenklöver
strandlysing
strandgyllen
sumpförgätmigej
åkermynta
sengröe
vanlig igelknopp
kalvleka, kabbleka
strandklo
svalting

vesi
vesi
vesi
vieras

(vesi)
vesi

vesi

vesi

(vesi)

vesi
vesi
vesi

(vesi)
vesi
(vesi)
vesi
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HUOM

Putkilokasvit – nimistö Suomen lajitietokeskus (Laji.fi) 30.5.2018
Juncus bulbosus
Spinulum annotinum
Carex paupercula
Impatiens parviflora
Cirsium arvense var. arvense
Artemisia vulgaris var. vulgaris
Tanacetum vulgare
Valeriana officinalis
Phalaroides arundinacea
Symphytum ×uplandicum
Epilobium adenocaulon
Potentilla erecta
Ranunculus repens
Agrostis stolonifera
Juncus effusus
Hieracium umbellatum
Gnaphalium uliginosum
Molinia caerulea
Athyrium filix‐femina
Epilobium palustre
Vaccinium uliginosum subsp. uliginosum
Crepis paludosa
Andromeda polifolia
Cirsium palustre
Rhododendron tomentosum
Hypericum maculatum

rentovihvilä
riidenlieko
riippasara
rikkapalsami
rikkapelto‐ohdake
rikkapujo
rohtopietaryrtti
rohtovirmajuuri
ruokohelpi
ruotsinraunioyrtti
rusoamerikanhorsma
rätvänä
rönsyleinikki
rönsyrölli
röyhyvihvilä
sarjakeltano
savijäkkärä
siniheinä
soreahiirenporras
suohorsma
suojuolukka
suokeltto
suokukka
suo‐ohdake
suopursu
särmäkuisma

Pteridium pinetorum
Symphytum asperum
Lysimachia thyrsiflora
Sambucus racemosa
Alnus glutinosa
Salix cinerea
Bidens tripartita
Scrophularia nodosa
Carex nigra subsp. juncella
Eriophorum vaginatum
Hippophaë rhamnoides
Carex echinata
Dactylorhiza maculata

taigasananjalka
tarharaunioyrtti
terttualpi
terttuselja
tervaleppä
tuhkapaju
tummarusokki
tummasyyläjuuri
tupassara
tupasvilla
tyrni
tähtisara
täpläkämmekkä

Potamogeton natans
Nuphar lutea
Epilobium ciliatum

uistinvita
ulpukka
vaalea‐

löktåg
revlummer
sumpstarr
blekbalsamin
åkertistel
gråbo
renfana
läkevänderot
rörflen
uppländsk vallört
amerikansk dunört
blodrot
revsmörblomma
krypven
veketåg
flockfibbla
sumpnoppa
blåtåtel
majbräken
kärrdunört
odon
kärrfibbla
blomris, rosling
kärrtistel
getpors, skvattram
fyrkantig johan‐
nesört
slokörnbräken
fodervallört
topplösa
druvfläder
klibbal
gråvide
brunskära
flenört
styltstarr
tuvull
havtorn
stjärnstarr
Jungfru Marie nyck‐
lar
gäddnate
gul näckros
vit dunört

(vesi)

vieras

vieras

vieras
vesi
vieras

vesi
vesi
vieras
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HUOM

Putkilokasvit – nimistö Suomen lajitietokeskus (Laji.fi) 30.5.2018
Convolvulus sepium
Rhynchosphora alba
Anemone nemorosa
Carex riparia

amerikanhorsma
valkokarhunköynnös
valkopiirtoheinä
valkovuokko
vankkasara

snårvinda
vitag
vitsippa
jättestarr

Calla palustris
Rumex aquaticus
Carex aquatilis
Carex acuta
Calamagrostis canescens
Viola ×fennica
Salix aurita

vehka
vesihierakka
vesisara
viiltosara
viitakastikka
viitaorvokki
virpapaju

missne
hästskräppa
norrlandsstarr
vasstarr
grenrör
violhybrid
bindvide

vieras

NT, RT,
(vesi)
vesi
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2. Sammalet
Pienvesiselvityksessä havaitut lajit ovat suomalaisen nimen mukaisessa järjestyksessä.
HUOM -sarakkeessa:
vesi
vesikasvi
(vesi) sekä maa- että vesikasvina esiintyvä
LC
elinvoimainen
LC*
elinvoimainen, luontoarvoja osoittava
NT
silmälläpidettävä
NT*
silmälläpidettävä, luontoarvoja osoittava
RT
alueellisesti uhanalainen (UUD 1b - metsävyöhykkeellä)
VU
vaarantunut
EN
erittäin uhanalainen
Tieteellinen nimi
Schistostega pennata

suomalainen nimi
aarnisammal

ruotsalainen nimi
lysmossa

HUOM
NT*

Rhynchostegium riparioides

ahdinsammal

bäcknäbbmossa

NT, RT, vesi

Neckera pennata

haapariippusammal

aspfjädermossa

VU

Radula complanata

haapasuomusammal

samboradula

LC, (vesi)

Ulota bruchii

haapatakkusammal

höstulota

LC*

Trichocolea tomentella

harsosammal

dunmossa

VU, (vesi)

Chiloscyphus polyanthos

hetealvesammal

bäckblekmossa

LC, (vesi)

Dichelyma capillaceum

hiuskoukkusammal

hårklomossa

EN, vesi

Aneura maxima

isonauhasammal

stor fetbålmossa

VU, (vesi)

Fontinalis antipyretica

isonäkinsammal

stor näckmossa

LC, vesi

Anomodon viticulosus

isoruostesammal

grov baronmossa

LC*

Orthotrichum anomalum

kalkkihiippasammal

rödskaftad hättemossa LC

Hypnum cupressiforme

kalliopalmikkosammal

cypressfläta

LC

Porella cordaeana

kalliopunossammal

stenporella

VU, (vesi)

Marsupella emarginata

kalliopussisammal

klipprostmossa

LC*, (vesi)

Orthotrichum pallens

kalvashiippasammal

parkhättemossa

LC

Herzogiella seligeri

kantohohtosammal

stubbspretmossa

LC*

Lophozia ventricosa

kantolovisammal

jordflikmossa

LC

Lejeunea cavifolia

ketjusammal

blåsfliksmossa

LC*, (vesi)

Rhizomnium punctatum

kilpilehväsammal

bäckrundmossa

LC

Dicranum scoparium

kivikynsisammal

kvastmossa

LC

Rhabdoweisia crispata

kolokärpänsammal

tandad knottmossa

VU

Herzogiella turfacea

korpihohtosammal

platt spretmossa

VU

Polytrichum commune

korpikarhunsammal

stor björnmossa

LC

Rhytidiadelphus subpinnatus

korpiliekosammal

skogshakmossa

LC

Sphagnum girgensohnii
Dichelyma falcatum

korpirahkasammal
koskikoukkusammal

granvitmossa
klomossa

LC
LC, vesi

Hygroamblystegium fluviatile

koskisammakonsammal bäckkrypmossa

LC*, vesi

Fissidens pusillus

koskisiipisammal

stenfickmossa

LC, RT, vesi

Sphagnum cuspidatum

kuljurahkasammal

flytvitmossa

LC, vesi

Sphagnum platyphyllum

lamparerahkasammal

skedvitmossa

LC, vesi
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Tieteellinen nimi
Cirriphyllum piliferum

suomalainen nimi
lehtohaivensammal

ruotsalainen nimi
hårgräsmossa

HUOM
LC

Scapania nemorea

lehtokinnassammal

klippskapania

NT, RT, (vesi)

Eurhynchium angustirete

lehtonokkasammal

hasselmossa

LC*

Rhodobryum roseum

lehtoruusukesammal

rosmossa

LC

Ptychostomum pseudotriquetrum lettohiirensammal

myrbryum

LC, (vesi)

Fissidens adianthoides

lettosiipisammal

stor fickmossa

LC*, (vesi)

Ptychostomum cyclophyllum

luhtahiirensammal

skrynkelbryum

LC, (vesi)

Drepanocladus aduncus

luhtasirppisammal

lerkrokmossa

LC, vesi

Neckera pumila

lännenriippusammal

bokfjädermossa

EN

Sanionia uncinata

metsäkamppisammal

cirkelmossa

LC

Hylocomium splendens

metsäkerrossammal

husmossa

LC

Plagiomnium cuspidatum

metsälehväsammal

lundpraktmossa

LC

Rhytidiadelphus triquetrus

metsäliekosammal

kransmossa

LC

Rhytidiadelphus squarrosus

niittyliekosammal

gräshakmossa

LC

Sphagnum squarrosum
Pseudephemerum nitidum

okarahkasammal
orvonsammal

spärrvitmossa
åkerdagmossa

LC
LC

Calliergonella cuspidata

otaluhtasammal

spjutmossa

LC, (vesi)

Climacium dendroides

palmusammal

palmmossa

LC

Jungermannia pumila

pikkukorvasammal

liten slevmossa

LC, RT, vesi

Philonotis capillaris

pikkulähdesammal

dvärgkällmossa

NT, RT, (vesi)

Fissidens bryoides var. bryoides

pikkusiipisammal

lundfickmossa

DD/NT, RT

Orthotrichum affine

puistohiippasammal

strimhättemossa

LC*

Scapania undulata

purokinnassammal

bäckskapania

LC, (vesi)

Schistidium rivulare

puropaasisammal

bäckblommossa

LC, vesi

Racomitrium aciculare

purotierasammal

bäckraggmossa

LC, vesi

Sciuro‐hypnum plumosum

rantasuikerosammal

bäckgräsmossa

LC, (vesi)

Sphagnum fuscum

ruskorahkasammal

rostvitmossa

LC

Sphagnum rubellum

rusorahkasammal

rubinvitmossa

LC

Sphagnum fallax
Leptodictyum riparium

sararahkasammal
saukonsammal

uddvitmossa
vattenkrypmossa

LC
LC, (vesi)

Pleurozium schreberi

seinäsammal

väggmossa

LC

Sphagnum flexuosum
Mnium hornum

sirorahkasammal
soukkalehväsammal

källvitmossa
skuggstjärnmossa

LC
LC

Ptilium crista‐castrensis

sulkasammal

kammossa

LC

Pellia epiphylla subsp. epiphylla

taskulapasammal

vanlig fickpellia

LC

Orthotrichum speciosum

tikanhiippasammal

trädhättemossa

LC

Sphagnum centrale

vaalearahkasammal

krattvitmossa

LC

Sphagnum majus

vajorahkasammal

rufsvitmossa

LC, (vesi)

Sphagnum fimbriatum
Leskea polycarpa

viitarahkasammal
viitasammal

fransvitmossa
pilmossa

LC
LC*, (vesi)

Fontinalis dalecarlica

virtanäkinsammal

smal näckmossa

LC, vesi
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3. Kalat ja vesiäyriäiset
Taulukkoon on kerätty tiedot eri lähteistä.

Perca fluviatilis

ahven

abborre

LC

X

Anguilla anguilla

ankerias

(europeisk) ål

EN

X

Thymallus thymallus

harjus

harr

NT

Esox lucius

hauki

gädda

LC

X

Carassius gibelio

hopearuutana

silverruda

vieras

?

Cyprinus carpio

karppi

karp

vieras

*

Gymnocephalus cernua

kiiski

gärs

LC

X

Oncorhynchus mykiss

kirjolohi

regnbåge

vieras

*

Cottus gobio

kivisimppu

stensimpa

LC

Gasterosteus aculeatus

kolmipiikki

storspigg

LC

X

X

X

Sander lucioperca

kuha

gös

LC

X

*

X

Osmerus eperlanus

kuore

nors

LC

X

Pungitius pungitius

kymmenpiikki

småspigg

LC

X

X

?

Abramis brama

lahna

braxen

LC

X

X

Lota lota

made

lake

LC

X

?

Coregonus albula

muikku

siklöja

LC

Lampetra fluviatilis

nahkiainen

nejonöga

NT

?

?

Blicca bjoerkna

pasuri

björkna

LC

X

X

?

X

Coregonus peled

peledsiika

peledsik

vieras

*

Lampetra planeri

pikkunahkiainen

bäcknejonöga

LC

?

X

?

?

Carassius carassius

ruutana

ruda

LC

X

?

X

X

Kauhalanjoen va

HUOM

Kalakoskibäckenin va

ruotsalainen
nimi

Bobäck bäckenin va

Tieteellinen nimi

Finnträskinpuron va

suomalainen
nimi

Estbyån va

Lajit ovat suomalaisen nimen mukaisessa järjestyksessä.
LC
elinvoimainen
NT
silmälläpidettävä
EN
erittäin uhanalainen
CR
äärimmäisen uhanalainen
NE
uhanalaisuutta ei ole arvioitu
vieras
Kansallinen vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)
vieras (EU)
Haitallinen vieraslaji (EU-luettelo) (EU 2016/1141; 2017/1263) ja Kansallinen
vieraslajistrategia (VN 5.3.2012)
X
esiintyy
*
istutettu, ei välttämättä esiinny enää
?
esiintyminen epävarmaa

X

X

X

X

*

X

X

Kalat

*
X

X

*

X

X

X

*

*

*

X

?

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

?

*

?

?
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HUOM

Alburnus alburnus

salakka

löja

LC

X

Leuciscus leuciscus

seipi

stäm

LC

?

Coregonus lavaretus

siika

sik

NT

*

Scardinius erythrophthal‐
mus
Ballerus ballerus

sorva

sarv

LC

X

sulkava

faren

LC

?

Tinca tinca

suutari

sutare

LC

X

Rutilus rutilus

särki

mört

LC

Leuciscus idus

säyne

id

Salmo trutta

taimen

Aspius aspius
Vimba vimba

X

X

*

*

*

X

X

X

?

?

X

X

X

X

X

X

X

LC

X

?

?

öring

EN/CR

X

*

?

?

toutain

asp

NT

vimpa

vimba

LC

Astacus astacus

jokirapu

flodkräfta

NE

Gammarus pulex

purokatka

sötvattensmärla

NE

Pacifastacus leniusculus

täplärapu

signalkräfta

vieras
(EU)

Finnträskinpuron va

X

Estbyån va

Kauhalanjoen va

ruotsalainen
nimi

Kalakoskibäckenin va

suomalainen
nimi

Bobäck bäckenin va

Tieteellinen nimi

?

*
?

?

?

Äyriäiset
?
X

?
?

?

?

X

X

X

X

?

X
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4. Muut lajit
Pienvesiselvityksessä havaitut lajit ovat suomalaisen nimen mukaisessa järjestyksessä.
HUOM -sarakkeessa:
LC
elinvoimainen
NT
silmälläpidettävä
VU
vaarantunut
Eliöryhmä
lintu
hyönteinen
hyönteinen
hyönteinen

LAJI
Picus canus
Calopteryx splendens
Ephemera vulgata
Semblis phalaenoides

lintu
nisäkäs
hyönteinen
hyönteinen
lintu
jäkälä

Cinclus cinclus
Pteromys volans
Velia saulii
Calopteryx virgo
Dendrocopos minor
Dermatocarpon luri‐
dum
Cordulegaster boltonii
Lutra lutra
Platycnemis pennipes

hyönteinen
nisäkäs
hyönteinen

harmaapäätikka
immenkorento
isosurviainen
jatulisirvikäs
koskikara
liito‐orava
luisturi
neidonkorento
pikkutikka
purokilpijäkälä

gråspett
blåbandad jungfruslända
sjösandslända
storfläckig kungsnatt‐
slända
strömstare
flygekorre
mörk bäcklöpare
blå jungfruslända
mindre hackspett
bäcklav

purokorento
kungstrollslända
saukko
utter
sulkakoipikorento flodflickslända

HUOM
LC
LC
LC
LC
VU
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Liite 4. Kohdetietoja
Taulukossa on kohdekartoissa olevat kohteet. Sarakkeessa ’Tyyppi’ on virtavedet tyypitelty sekä vesilain määritelmän mukaisesti (VL) että luontotyyppien uhanalaisuusarvion mukaisesti (LUTU) (ks.
luku 2.6).
Kohteet, joihin sisältyy mahdollisia metsälain 10§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, on
merkitty ML.
Luontokuvioiden arvoluokat:
0

Alue, jolla ei ole luontoarvoja

1

Alue, jolla on joitakin luontoarvoja

2

Paikallisesti arvokas alue

3

Paikallisesti erittäin arvokas alue

4

Maakunnallisesti arvokas kohde

4*

Maakunnallisesti arvokas kohde, erityisen arvokas (ks. raportti, luku 9.1.3)

5

Valtakunnallisesti arvokas kohde

Noro

noro
/noro

1
1
1

13a
13b
14

Ruohokorpi
Sarakorpi
Noro

luontokuvio
luontokuvio
noro
/latvapuro

1

15

Korpinoro

noro
/noro

1

15a

Korpi‐
luhtayhdistelmä

luontokuvio

2

16

Noro

2

16a

Saniaislehto

noro
/noro
luontokuvio

Arvoluokka

13

Pituus (m)

1

Arvoluokituksen perustelu
Ala (ha)

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU

Karttalehti

Nimi

143

3

182

3
3
2

573

4

0,51
0,56

3,7

4

256
0,17

2
3

havumetsävyöhykkeen noro (DD);
luonnontilainen korpinoro ja kaksi
edustavaa, hyvässä luonnontilassa
olevaa korpiluontotyyppiä, jotka luo‐
vat mahdollisuuden monipuolisen la‐
jiston esiintymiselle /ML
luonnontilainen ruohokorpi (EN) /ML
luonnontilainen koivuluhta (DD) /ML
havumetsävyöhykkeen noro
(DD)/latvapuro (EN), luonnontilainen
havumetsävyöhykkeen noro (DD),
luonnontilainen; LAKU: kytkeytyy ar‐
vokkaaseen kokonaisuuteen
luonnontilainen suoyhdistelmä: koivu‐
luhtaa (DD), pajuluhtaa, lyhytkorsine‐
vaa sekä ruohoista, saraista ja ruovik‐
koista avoluhtaa (DD), yläjuoksulla sa‐
raista ruohokorpea (EN); LAKU: >2 ha
korpi, uhanalainen laji /ML
havumetsävyöhykkeen noro (DD),
luonnontilaisen kaltainen
kostea runsasravinteinen lehto (VU),
luonnontilainen ja edustava, vaateliai‐
ta putkilokasveja /ML
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Arvoluokka

Arvoluokituksen perustelu

652

4

2

17

Noro (Hemängs‐
bäcken)

noro
/latvapuro

2

17a

Tervaleppäkorpi

luontokuvio

0,37

4

2

17b

Luhtayhdistelmä

luontokuvio

0,41

4

2

18

Hemängsbäckenin
lampi

lampi

0,09

4

2

19

Noro

noro
/noro

2

19a

luontokuvio

0,14

2

2

19b

Tuore runsasravin‐
teinen lehto
Koivuluhta

luontokuvio

1,0

2

3

1‐1

Estbyån

puro
/pikkujoki

4262

4

4

1‐2

Estbyån

puro
/pikkujoki

987

4

4

1‐3

Estbyån

puro
/pikkujoki

684

4

4

1‐4

Kvarnbyån

puro
/pikkujoki

878

4

4

1a

Luhtayhdistelmä

luontokuvio

4

2‐1

Jålkbyån

4

56

Tollsträsket

puro
/pikkujoki
lampi

Ala (ha)

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU

Karttalehti

Nimi

Pituus (m)

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

1083

13,0

4
1138

0,46

2

1
4

havumetsävyöhykkeen latvapuro (VU),
luonnontilainen; LAKU: >300 m luon‐
nontilainen puro
tervaleppäluhta (EN) = luonnontilainen
ja edustava luonnonsuojelulain 29§:n
mukainen tervaleppäkorpi, LAKU: ter‐
valeppäluhta /ML
luhtayhdistelmä, jossa mm. koivuluh‐
taa (DD), luonnontilainen; LAKU: kyt‐
keytyy arvokkaaseen kokonaisuuteen
/ML
suolampi (VU), luonnontilaisen kaltai‐
nen; LAKU: rakentamaton lampi, kyt‐
keytyy arvokkaaseen kokonaisuuteen
/ML
lähes luonnontilainen noro, noron var‐
ren metsien luonnontilan jatkuessa ja
lehtipuuston vanhetessa luontoarvot
voivat kohota paikallisesti erittäin ar‐
vokkaaksi
luonnontilainen tuore runsasravintei‐
nen lehto (EN) /ML
Luonnontilaisen kaltainen. Luonnonti‐
lan jatkuessa ja lehtipuuston vanhe‐
tessa luontoarvot voivat kohota paikal‐
lisesti erittäin arvokkaaksi (tikat, kää‐
väkkäät) /ML
savimaan pikkujoki, muokattu; LAKU:
taimenjoki, kytkeytyy arvokkaaseen
kokonaisuuteen
savimaan pikkujoki, muokattu; LAKU:
taimenjoki, kytkeytyy arvokkaaseen
kokonaisuuteen
savimaan pikkujoki, lähes luonnonti‐
lainen; LAKU: taimenjoki, kytkeytyy
arvokkaaseen kokonaisuuteen
voimakkaasti muokattu; LAKU: taimen‐
joki, kytkeytyy arvokkaaseen kokonai‐
suuteen
koivuluhta (DD), luonnontilainen;
LAKU: >1 ha metsäluhta /ML
voimakkaasti muokattu
runsasravinteinen lampi (EN), luon‐
nontilainen; LAKU: rakentamaton ja
luonnontilainen lampi /ML

Pienvesiselvitys
Luontoselvitys ja kunnostussuunnitelma 2018

Arvoluokituksen perustelu

57

Lähteikkö

lähde

5

1‐5

Kvarnbyån

puro
/pikkujoki

2011

4*

5

1‐6

Kvarnbyån

puro
/pikkujoki

264

4*

5

1‐7

Kvarnbyån

545

1

5

1‐8

Kvarnbyån

224

1

erittäin voimakkaasti muokattu

5
5

1e1
1b

Vaelluseste, pato
Juolua

puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki
este
luontokuvio

lähteikkö (EN); LAKU: lähde yhteydes‐
sä arvokkaaseen pienveteen /ML
savimaan pikkujoki, lähes luonnonti‐
lainen; LAKU: taimenjoki, kytkeytyy
arvokkaaseen kokonaisuuteen
lähes luonnontilainen koski; LAKU:
taimenjoki, kytkeytyy arvokkaaseen
kokonaisuuteen, >50 m koski
erittäin voimakkaasti muokattu

0,09

0
4

5

1c

Kostea keskiravintei‐
nen lehto

luontokuvio

0,35

4

5

1d

Tuore keskiravintei‐
nen lehto

luontokuvio

0,53

4*

5

20

Noro

noro
/latvapuro

658

4

6

1‐9

Kvarnbyån

2269

1

6

1‐10

Kvarnbyån

16

2

7

1‐11

Kvarnbyån

1738

1

muokattu, kunnostettuna mahdollinen
taimenympäristö
erittäin voimakkaasti muokattu

7
7

1e2
3‐1

Vaelluseste, pato
Korsobäcken

256

0
1

voimakkaasti muokattu
voimakkaasti muokattu

7

3‐2

Korsobäcken

243

2

7

3‐3

Korsobäcken

1298

1

havumetsävyöhykkeen puro (EN), lä‐
hes luonnontilainen
voimakkaasti muokattu

7

3e1

7

3a

Luontainen vaelluses‐
te
Kostea keskiravintei‐
nen lehto

puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki
este
puro
/puro
puro
/puro
puro
/puro
este

erittäin voimakkaasti muokattu
luhtaneva (VU), luonnontilainen;
LAKU: kytkeytyy arvokkaaseen koko‐
naisuuteen /ML
tuoretta ja kosteaa keskiravinteista
lehtoa (VU, NT), kohtuullisen edustava
luonnontila; LAKU: kytkeytyy arvok‐
kaaseen kokonaisuuteen /ML
tuoretta ja kosteaa keskiravinteista
lehtoa (VU, NT), hyvä luonnontila;
LAKU: uhanalainen laji, >1 ha lehto
pienveden yhteydessä /ML
savimaan latvapuro (EN), luonnontilai‐
nen; LAKU: >300 m luonnontilainen
puro
erittäin voimakkaasti muokattu

7

25e1 Vaelluseste, pato

luontokuvio

este

Pituus (m)

4

Ala (ha)

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU

Karttalehti

Nimi

3 (12)
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Arvoluokka

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

0,19

4

2
0,10

4

0

luontainen koski, havumetsävyöhyk‐
keen puro (EN), lähes luonnontilainen
kostea keskiravinteinen lehto (NT),
luonnontilaisen kaltainen; LAKU:
uhanalainen laji /ML
voimakkaasti muokattu

Pienvesiselvitys
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Arvoluokka

Arvoluokituksen perustelu

1059

4*

7

33

Norot (Kotolammen
ja Mustajärven lasku‐
uomat)

noro
/latvapuro
(osittain?)

7

33a

Lehto ja puustoiset
suot

luontokuvio

8

3‐4

Korsobäcken

8

3‐5

Korsobäcken

8
8

25e2 Vaelluseste, tierum‐
pu
25
Puro ”Meikonpuro”

puro
/puro
puro
/puro
este

8

26

Lähde uoman varrella

lähde

0,06

4*

8

27

Lähde uomassa

lähde

0,02

4*

8

32

Kakarlampi

lampi

0,46

4*

8

34

Noro, vesiputous
(Korsolammenpuro)

noro
/noro

8

34a

Mustikkakangaskorpi

luontokuvio

0,04

2

8

34b

Tervaleppäkorpi

luontokuvio

0,07

2

8

35

Noro, vesiputous

9

28

Latvapuro

noro
/noro
noro
/latvapuro

Ala (ha)

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU

Karttalehti

Nimi

Pituus (m)

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

230

2

2615

1

Luonnontilainen. Kaksi valtakunnalli‐
sesti ja alueellisesti uhanalaista sam‐
mallajia: etelänpaanusammal (NT,RT)
ja rakkosammal (NT, RT).
luontokokonaisuus, jossa norojen (DD)
varrella on kaksi luonnonsuojelulain
luontotyyppiä: tervaleppäkorpi ja jalo‐
puumetsikkö, sekä kaksi uhanalaista
korpityyppiä: lehtokorpi (EN) ja korpi‐
räme (EN); LAKU: kytkeytyy arvokkaa‐
seen kokonaisuuteen, uhanalaiset lajit
/ML
havumetsävyöhykkeen puro (EN), lä‐
hes luonnontilainen
voimakkaasti muokattu

0

voimakkaasti muokattu

4*

havumetsävyöhykkeen latvapuro (VU),
luonnontilainen; LAKU: >300 m luon‐
nontilainen puro, kahden valtakunnal‐
lisesti uhanalaisen lajin elinvoimaiset
esiintymät
lähteikkö (EN); LAKU: kytkeytyy arvok‐
kaaseen kokonaisuuteen, uhanalainen
laji /ML
luonnontilainen lähteikkö (EN); LAKU:
kaksi uhanalaista lajia, lähde yhteydes‐
sä arvokkaaseen pienveteen /ML
suolampi (VU), isovarpuräme (VU);
LAKU: luonnontilainen lampi /ML
havumetsävyöhykkeen noro (DD),
luonnontilainen ja lähes luonnontilai‐
nen, mustikkakangaskorpi/varpukorpi
(EN) ja tervaleppäluhta (EN); LAKU:
uhanalainen laji
luonnontilainen mustikkakangaskor‐
pi/varpukorpi (EN)
luonnontilainen luonnonsuojelulain
luontotyyppi, tervaleppäluhta (EN)
/ML
havumetsävyöhykkeen noro (DD);
LAKU: uhanalainen laji
havumetsävyöhykkeen latvapuro (VU),
luonnontilainen; LAKU: >300 m luon‐
nontilainen puro

2,9

puro
/latvapuro

4*

1927

239

4

56

4

1304

4

Pienvesiselvitys
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Arvoluokituksen perustelu

28a

Luhtainen ruohokorpi

luontokuvio

0,45

4

9

28b

Tervaleppäluhta

luontokuvio

0,08

4

9

29

Tihkupinta

lähde

0,00

4

9

30

Noro

noro
/noro

9

30a

Luhtainen ruohokorpi

luontokuvio

0,13

2

9

31

Kommelpott

lampi

0,20

4

10

21

Puro (Vaipobäcken)

noro
/latvapuro

10

21a

Korpialue

luontokuvio

10

22

Lumiton laskunoro

noro
/noro

10

23

Lumito

lampi

10

24

Monihaarainen noro

noro
/noro

10

24a

Korpialue

luontokuvio

11

2‐2

Jålkbyån

puro
/pikkujoki

867

4

11

2‐3

Jålkbyån

puro
/pikkujoki

1174

1

Pituus (m)

9

Ala (ha)

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU

Karttalehti

Nimi

5 (12)
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Arvoluokka

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

517

852

1,3

3

4

4

184

0,27

4

4

1111

3,8

4

4

luonnontilainen ruohokorpi (EN);
LAKU: laaja pienveteen liittyvä korpi
/ML
luonnontilainen tervaleppäluhta (EN);
LAKU: tervaleppäluhta /ML
lähteikkö (EN); LAKU: kytkeytyy arvok‐
kaaseen kokonaisuuteen, uhanalainen
laji /ML
luonnontilainen havumetsävyöhyk‐
keen noro (DD); luonnontilainen ruo‐
hokorpi (EN)
kohtuullisen edustava luonnontilainen
ja uhanalainen luontotyyppi: luhtainen
ruohokorpi (EN) /ML
suolampi (VU), isovarpuräme (VU);
LAKU: luonnontilainen lampi /ML
havumetsävyöhykkeen latvapuro (VU),
luonnontilainen – luonnontilaisen kal‐
tainen; LAKU: >300 m luonnontilainen
puro
luonnontilainen korpiyhdistelmä: met‐
säkortekorpi (EN), varpukorpi (EN),
ruohokorpi (EN); LAKU: laaja pienve‐
teen liittyvä korpi /ML
luonnontilainen havumetsävyöhyk‐
keen noro (DD); LAKU: kytkeytyy ar‐
vokkaaseen kokonaisuuteen
koivuluhta (DD) on osa noin 60 heh‐
taarin laajuista Slätmossenin luonnon‐
tilaista nevojen ja rämeiden suoyhdis‐
tymää, joka edelleen linkittyy Meikon
muihin luonnontilaisiin soihin; LAKU:
kytkeytyy arvokkaaseen kokonaisuu‐
teen /ML
luonnontilainen havumetsävyöhyk‐
keen noro (DD); LAKU: kytkeytyy ar‐
vokkaaseen kokonaisuuteen
luonnontilainen havumetsävyöhyk‐
keen noro (DD); luonnontilainen kor‐
piyhdistelmä: mm. varpukorpi (EN),
ruohokorpi (EN); LAKU: laaja pienve‐
teen liittyvä korpi /ML
savimaan puro/pikkujoki (CR), luon‐
nontilainen; LAKU: yli 500 m pitkä per‐
kaamaton savimaan puro
voimakkaasti muokattu

Pienvesiselvitys
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Arvoluokituksen perustelu

2a

Tuore/kostea keski‐
ravinteinen lehto

luontokuvio

5,4

3

11

2b

Tuore keskiravintei‐
nen lehto

luontokuvio

0,07

4

11

36

Noro

11
11

37
42

Pieni lähde
Kaksihaarainen noro

12

2‐4

Jålkbyån

12

38

Puro

noro
/noro
lähde
noro
/noro
puro
/pikkujoki
noro
/latvapuro

12

39

Noro

12

40

12

41

Noron kaksi latvahaa‐
raa
Noro

13

43

Noro

13

44

Latvapuro

14

45

14

Pituus (m)

11

Ala (ha)

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU

Karttalehti

Nimi

6 (12)
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Arvoluokka

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

452

2

444

2
2

2720

1

594

4

313

2

528

3

195

2

275

4

puro
/latvapuro

319

4

Noro (Långrödjan)

noro
/noro

238

4*

46

Noro

191

2

15

4‐1

Finnträskinpuro

2726

1

15

4a

Tervaleppäluhta

noro
/noro
puro
/puro
luontokuvio

0,02

noro
/noro
noro
/noro
noro
/noro
noro
/noro

3,0

4

tuoretta ja kosteaa keskiravinteista
lehtoa (VU, NT), luonnontilainen; eri‐
ikäisrakenteinen sekametsä, järeitä
haapoja, erilahoasteista lahopuustoa;
liito‐oravalle sopiva elinympäristö /ML
tuore keskiravinteinen lehto (VU), koh‐
talainen luonnontila; LAKU: uhanalai‐
nen laji /ML
luonnontilaisen kaltainen havumetsä‐
vyöhykkeen noro (DD)
luonnontilainen lähteikkö (EN) /ML
havumetsävyöhykkeen noro (DD),
luonnontilaisen kaltainen
voimakkaasti muokattu
savimaan latvapuro (EN), luonnontilai‐
nen; LAKU: >300 m luonnontilainen
puro /ML
havumetsävyöhykkeen noro (DD),
luonnontilaisen kaltainen /ML
havumetsävyöhykkeen noro (DD),
luonnontilaisen kaltainen /ML
havumetsävyöhykkeen noro (DD),
luonnontilaisen kaltainen /ML
havumetsävyöhykkeen noro (DD),
luonnontilaisen kaltainen; LAKU: kyt‐
keytyy arvokkaaseen kokonaisuuteen
/ML
havumetsävyöhykkeen latvapuro (VU),
luonnontilainen; LAKU: >300 m luon‐
nontilainen puro /ML
lähes luonnontilainen havumetsä‐
vyöhykkeen noro (DD), kostea keskira‐
vinteinen lehto (NT), varttunut havu‐
puuvaltainen lehtomainen kangas
(NT); LAKU: valtakunnallisesti uhan‐
alaisen lajin elinvoimainen esiintymä:
korpihohtosammal (VU, erityisesti suo‐
jeltu laji, kiireellisesti suojeltava laji,
rauhoitettu, EU:n luontodirektiivin II‐
liite) /ML
luonnontilainen havumetsävyöhyk‐
keen noro (DD) /ML
voimakkaasti muokattu
tervaleppäluhta (EN), LAKU: laaja met‐
säluhta > 1 ha /ML

Pienvesiselvitys
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puro
/puro
puro
/puro
puro
/puro
puro
/puro
este

4b

16

4‐2

Kostea keskiravintei‐
nen lehto
Finnträskinpuro

16

4‐3

Finnträskinpuro

16

4‐4

Finnträskinpuro

16

4‐5

Finnträskinpuro

16

4e1

16
16
16

4e2
4c
4d

Vaelluseste, tierum‐
pu
Vaelluseste, pato
Luhtasuoyhdistelmä
Isovarpuräme

16

4e

16
17

49
47

17

47a

17

48

17

Arvoluokituksen perustelu
Ala (ha)

15

7 (12)
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0,86

Arvoluokka

luontokuvio

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU

Karttalehti

Nimi

Pituus (m)

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

2

kostea keskiravinteinen lehto (NT) /ML

842

4

860

1

havumetsävyöhykkeen puro (EN), lä‐
hes luonnontilainen; LAKU: perkaama‐
ton, >300 m puro /ML
erittäin voimakkaasti muokattu

225

2

708

1

havumetsävyöhykkeen puro (EN), lä‐
hes luonnontilainen
voimakkaasti muokattu

0

voimakkaasti muokattu
voimakkaasti muokattu
metsäluhta (DD), avoluhta (DD) /ML
isovarpuräme (VU), luonnontila on
melko hyvä
luonnontilainen avoluhta (DD) /ML

este
luontokuvio
luontokuvio

0,76
1,8

0
3
2

Avoluhta: yhtenäinen
järviruokokasvusto.
Tihkupintalähteikkö
Luonnontilaistunut
ojitus
Tuore kangasmetsä

luontokuvio

0,73

2

lähde
noro
/noro
luontokuvio

0,08

2
2

48a

Luonnontilaisen kal‐
tainen noro‐oja
Saniaiskorpi

noro
/noro
luontokuvio

18

5‐1

Bobäck bäcken

puro
/puro

253

4

18

5‐2

Bobäck bäcken

405

4

18

5‐3

Bobäck bäcken

383

2

18

5‐4

Bobäck bäcken

90

2

luonnontilainen

18

5‐5

Bobäck bäcken

106

1

voimakkaasti muokattu

18

5‐6

Bobäck bäcken

puro
/puro
puro
/puro
puro
/puro
puro
/puro
puro
/puro

luonnontilainen lehtokorpi (EN), iäkäs
lehti‐ ja havupuusto, lahopuuta yli 10
m³ hehtaarilla, lahopuujatkumo, arvo
harvinaisille kääväkkäille ja ominais‐
piirteet monipuolisen lajiston esiinty‐
miselle /ML
savimaan puro (CR), enimmäkseen
luonnontilainen; LAKU: kytkeytyy ar‐
vokkaaseen kokonaisuuteen (jakso 5‐2
ja Espoonlahti)
savimaan puro (CR), luonnontilainen;
LAKU: >300 m luonnontilainen puro
melko luonnontilainen

487

4

LAKU: >300 m luonnontilainen puro

595
5,2

4

222
1,0

1
3

luonnontilainen lähteikkö (EN) /ML
havumetsävyöhykkeen noro (DD), lä‐
hes luonnontilainen – muokattu noro
varttunut havupuuvaltainen tuore
kangas (VU); LAKU: uhanalainen laji
/ML
muokattu – voimakkaasti muokattu

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

Pienvesiselvitys
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Tyyppi
VL/LUTU

Arvoluokituksen perustelu

Vaelluseste, tierum‐
pu
Vaelluseste, pato
Tervaleppälehto

este

0

voimakkaasti muokattu

este
luontokuvio

1,0

0
4

5e1

18
18

5e2
5a

18

5b

Tuore runsasravin‐
teinen lehto

luontokuvio

0,40

2

18

5c

Tuore runsasravin‐
teinen lehto

luontokuvio

1,5

4

19

5‐7

Bobäck bäcken

19

5‐8

Bobäck bäcken

19

5‐9

Bobäck bäcken

19
19

5e3
5e4

19

5d

Vaelluseste, pato
Vaelluseste, tierum‐
pu
Tervaleppäluhta

puro
/puro
puro
/puro
puro
/puro
este
este

19

5e

19

Pituus (m)

Kohde

18

Ala (ha)

Karttalehti

Arvoluokka

Nimi

1528

1

voimakkaasti muokattu
kostea runsasravinteinen lehto VU;
LAKU: kytkeytyy arvokkaaseen koko‐
naisuuteen, >1 ha lehto pienveden
yhteydessä /ML
tuore runsasravinteinen lehto EN,
luonnonarvoa heikentää kulttuurivai‐
kutus ja pienialaisuus /ML
tuore runsasravinteinen lehto EN,
luonnontila hyvä; LAKU: kytkeytyy ar‐
vokkaaseen kokonaisuuteen, >1 ha
lehto pienveden yhteydessä /ML
voimakkaasti muokattu

693

2

lähes luonnontilainen

269

4

LAKU: uhanalainen laji (ahdinsammal)

0
0

voimakkaasti muokattu
voimakkaasti muokattu
tervaleppäluhta EN; LAKU: tervaleppä‐
luhta, uhanalainen laji (vankkasara)
/ML
luonnontilainen, varttunut havupuu‐
valtainen tuore kangas (VU); LAKU:
kytkeytyy arvokkaaseen kokonaisuu‐
teen /ML
luonnontilainen havumetsävyöhyk‐
keen noro (DD) /ML
luonnontilainen lähteikkö (EN) /ML

luontokuvio

0,35

4

Ikääntynyt kangas‐
metsä

luontokuvio

0,88

4

50

Luonnontilainen noro

19

51

20

52

21

6‐1

Ruostelähde uoman
varrella
Luonnontilaistunut
noro
Kalakoskibäcken

noro
/noro
lähde

21
21

6e1
6a

Vaelluseste, pato
Puronvarsilehto

noro
/noro
puro
/puro tai
pikkujoki
este
luontokuvio

408
0,00

4,2

2
2

221

2

1300

4

0
4

luonnontilaistunut ‐ luonnontilainen
havumetsävyöhykkeen noro (DD) /ML
savimaiden puro/pikkujoki (CR), luon‐
nontilainen; LAKU: >300 m luonnonti‐
lainen puro
voimakkaasti muokattu
luonnontilaisen kaltainen tuore keski‐
ravinteinen lehto (EN) ja kostea run‐
sasravinteinen lehto (VU); LAKU: kyt‐
keytyy arvokkaaseen kokonaisuuteen
/ML

Pienvesiselvitys
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Arvoluokka

puro
/puro tai
pikkujoki
puro
/puro tai
pikkujoki

Arvoluokituksen perustelu

1533

4*

640

1

22

6‐2

Kalakoskibäcken

22

6‐3

Kalakoskibäcken

22
22

6e2
6b

Vaelluseste, rakenne
Tuore keskiravintei‐
nen lehto

luontokuvio

1,0

0
4

22

6c

Puronvarsilehto

luontokuvio

3,1

4*

23

7‐1

Juusjärvenpuro

585

1

23

7‐2

Juusjärvenpuro

puro
/puro
puro
/puro

603

4

23

7‐3

Juusjärvenpuro

1573

1

23

7‐4

Juusjärvenpuro

175

2

lähes luonnontilainen

23
23

7e1
7a

Vaelluseste, rakenne
Tulvametsä

puro
/puro
puro
/puro
este
luontokuvio

savimaiden puro/pikkujoki (CR), luon‐
nontilainen; LAKU: luonnontilainen
>300 m puro
voimakkaasti muokattu

1,9

0
4

23

7b

Lähdekorpi

luontokuvio

0,15

4

23

8‐1

Tampajanpuro

puro
/puro

308

3

23

8‐2

Tampajanpuro

puro
/puro

1093

4

23

8‐3

Tampajanpuro

192

2

23
23

8e1
8e2

Vaelluseste, rakenne
Vaelluseste, tierum‐
pu

puro
/puro
este
este

voimakkaasti muokattu
sisämaan tulvametsä EN, luonnontilal‐
taan melko hyvä, lahopuuta niukasti;
LAKU: >1 ha lehto pienveden yhtey‐
dessä, tulvametsä /ML
lähteinen, luonnontilainen ruohokorpi
EN; LAKU: lähdekorpi /ML
havumetsävyöhykkeen puro (EN), suu‐
reksi osaksi luonnontilainen, lähdevai‐
kutteinen, mahdollisesti arvokas tai‐
menille
havumetsävyöhykkeen puro (EN), suu‐
reksi osaksi luonnontilainen; LAKU:
>300 m luonnontilainen puro, uhan‐
alainen laji
havumetsävyöhykkeen puro (EN),
muokattu
voimakkaasti muokattu
voimakkaasti muokattu

Ala (ha)

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU
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Karttalehti

Nimi

Pituus (m)

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

0
0

savimaiden puro/pikkujoki (CR), luon‐
nontilainen; LAKU: >300 m luonnonti‐
lainen puro, uhanalainen laji
muokattu

voimakkaasti muokattu
luonnontilaisen kaltainen tuore keski‐
ravinteinen lehto (EN); LAKU: kytkey‐
tyy arvokkaaseen kokonaisuuteen /ML
luonnontilaisen kaltainen tuore keski‐
ravinteinen lehto (EN) ja kostea run‐
sasravinteinen lehto (VU); LAKU: kyt‐
keytyy arvokkaaseen kokonaisuuteen,
uhanalainen laji /ML
voimakkaasti muokattu

Pienvesiselvitys
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8a

Tulvametsä, korpi,
lehto, kangasmetsä

luontokuvio

24

9‐1

Kauhalanjoki

24

9‐2

Kauhalanjoki

puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki

24

9‐3

Kauhalanjoki

24

9‐4

Kauhalanjoki

24

9‐5

Kauhalanjoki

24

9‐6

Kauhalanjoki

24
24
24

9e1
9e2
9a

24

3,4

puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki

Arvoluokka

23
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Arvoluokituksen perustelu
Ala (ha)

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU

Karttalehti

Nimi

Pituus (m)

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

4

528

1

415

4

178

4

424

1

382

4

166

4

Vaelluseste, pato
Vaelluseste, rakenne
Puronvarsilehto

puro
/pikkujoki
este
este
luontokuvio

1,7

0
0
4

9b

Haavikko

luontokuvio

0,14

2

24

9c

Lehto, tuore kangas

luontokuvio

1,7

4

24

9d

Tulvametsä

luontokuvio

0,14

2

24

10‐1

Laitamaanpuro

24

10‐2

Laitamaanpuro

24

10‐3

Laitamaanpuro

24

10‐4

Laitamaanpuro

24

10‐5

Laitamaanpuro

puro
/puro
puro
/puro
puro
/puro
puro
/puro
puro
/puro, lat‐
vapuro

444

1

221

2

62

1

243

4*

652

1

tuoreet runsasravinteiset lehdot (EN),
kosteat keskiravinteiset lehdot (NT),
sisämaan tulvametsät (EN), luonnonti‐
laltaan melko hyviä, lahopuuta paikoin
runsaasti; LAKU: >1 ha lehto pienve‐
den yhteydessä, tulvametsä /ML
muokattu
savimaiden purot ja pikkujoet CR,
luonnontilainen/luonnontilaisen kal‐
tainen; LAKU: >300 m luonnontilainen
puro
LAKU: uhanalainen laji (koskisiipisam‐
mal)
voimakkaasti muokattu
savimaiden purot ja pikkujoet CR,
luonnontilainen/luonnontilaisen kal‐
tainen; LAKU: >300 m luonnontilainen
puro
LAKU: uhanalainen laji (kalliopunos‐
sammal)
voimakkaasti muokattu
voimakkaasti muokattu
vaahteralehto (NT), tuoreet runsasra‐
vinteiset lehdot (EN), kosteat keskira‐
vinteiset lehdot (NT), luonnontilaltaan
melko hyviä, lahopuuta paikoin run‐
saasti; LAKU: jalopuulehto, >1 ha lehto
pienveden yhteydessä /ML
hyvä luonnontila, tuore keskiravintei‐
nen lehto VU, liito‐orava
tuore keskiravinteinen lehto VU; LAKU:
>1 ha lehto pienveden yhteydessä /ML
luonnontilainen tulvametsä (EN), kos‐
tea keskiravinteinen lehto (NT) /ML
voimakkaasti muokattu
havumetsävyöhykkeen puro (EN),
luonnontilainen /ML
voimakkaasti muokattu
luonnontilainen havumetsävyöhyk‐
keen puro (EN); LAKU: uhanalaiset lajit
voimakkaasti muokattu

Pienvesiselvitys
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puro
/latvapuro

10‐6

24

24
24

10e1 Vaelluseste, tierum‐
pu
10e2 Luontainen vaelluses‐
te
10a
Luhtakorpi
10b Kangasmetsä

24

53

Noro

24

53a

Tuore keskiravintei‐
nen lehto

24

53b

24

24

Ala (ha)

24
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Arvoluokituksen perustelu
Arvoluokka

Laitamaanpuro

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU

Karttalehti

Nimi

Pituus (m)

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

459

4

este

0

luonnontilainen havumetsävyöhyk‐
keen latvapuro (VU); LAKU: uhanalai‐
set lajit, >300 m luonnontilainen puro
/ML
voimakkaasti muokattu

este

2

luontainen koski

2
4

koivuluhta (DD), luonnontilainen /ML
luonnontilainen varttunut havupuuval‐
tainen lehtomainen kangas (NT);
LAKU: uhanalaiset lajit /ML
Pääosin luonnontilainen.

luontokuvio
luontokuvio

0,44
4,4

noro
/noro
luontokuvio

579

2

1,6

4

Sararäme

luontokuvio

0,76

3

54

Noro, oja

24

55

Noro

25

9‐7

Kauhalanjoki

25

9‐8

Kauhalanjoki

25

9‐9

Kauhalanjoki

25

9‐10

Kauhalanjoki

25

9‐11

Kauhalanjoki

25

9‐12

Kauhalanjoki

25
25

9e3
9e4

Vaelluseste, rakenne
Vaelluseste, rakenne

noro
/noro
noro
/noro
puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki
puro
/pikkujoki
este
este

25

9e

Tuore keskiravintei‐
nen lehto

luontokuvio

26

10‐7

Laitamaanpuro

26

10‐8

Laitamaanpuro

puro
/latvapuro
puro
/latvapuro

tuore keskiravinteinen lehto VU; LAKU:
uhanalainen laji (kantopaanusammal
VU), >1 ha lehto pienveden yhteydes‐
sä /ML
sararäme on erittäin uhanalainen
luontotyyppi (EN), luonnontila on hyvä
voimakkaasti muokattu noro; LAKU:
uhanalainen laji
luonnontilainen havumetsävyöhyk‐
keen noro (DD) /ML
voimakkaasti muokattu

382

4

272

2

1984

1

206

4*

283

1

LAKU: uhanalaiset lajit (ahdinsammal,
koskisiipisammal, kalliopunossammal)
voimakkaasti muokattu

1015

1

voimakkaasti muokattu

156

2

lähes luonnontilainen

71

2

luonnontilaistunut

0
0

voimakkaasti muokattu
voimakkaasti muokattu

4

0,50

716

1

tuore keskiravinteinen lehto VU, päh‐
kinälehto VU; LAKU: >1 ha lehto pien‐
veden yhteydessä, pähkinälehto /ML
voimakkaasti muokattu

751

1

voimakkaasti muokattu

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy
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Arvoluokka

26

11‐1

Kakarlammenpuro

puro
/puro

371

4*

26

11‐2

Kakarlammenpuro

puro
/puro

1055

5

26

11‐3

Kakarlammenpuro

puro
/puro

356

4*

26

este

26

11e1 Luontainen vaelluses‐
te
11a
Metsäalue

luontokuvio

28,6

5

26

11b

Luhtakorpi

luontokuvio

1,9

4*

26

12

Hauklammenpuro

noro
/puro tai
latvapuro

Ala (ha)

Pituus (m)

Arvoluokituksen perustelu

Kohde

Tyyppi
VL/LUTU

Karttalehti

Nimi
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2

548

4*

havumetsävyöhykkeen puro (EN),
muokattu – lähes luonnontilainen;
LAKU: uhanalaiset lajit, kytkeytyy ar‐
vokkaaseen kokonaisuuteen
havumetsävyöhykkeen puro (EN),
luonnontilainen; LAKU: uhanalaiset
lajit, kytkeytyy arvokkaaseen kokonai‐
suuteen
havumetsävyöhykkeen puro (EN),
luonnontilainen; LAKU: kytkeytyy ar‐
vokkaaseen kokonaisuuteen
luontainen koski
Erityisen edustava ja laaja kokonaisuus
uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä,
joka kytkeytyy laajempaan arvokkaa‐
seen luontokokonaisuuteen. Kohde on
erityisen arvokas elinympäristöjen ko‐
konaisuus, joka luo edellytykset run‐
saalle ja erikoistuneelle lajistolle. Osa
tärkeää ekologista yhteyttä. /ML
sarakorpi (EN), luonnontilainen; LAKU:
kytkeytyy arvokkaaseen kokonaisuu‐
teen /ML
havumetsävyöhykkeen puro (EN), lä‐
hes luonnontilainen; LAKU: kytkeytyy
arvokkaaseen kokonaisuuteen, uhan‐
alainen laji

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy

Pienvesiselvitys
1 (4)
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Liite 5. Isoimpien virtavesien valuma-alueet ja jaksokohtaisia tietoja
Taulukko 1. Selvityksen isoimpien virtavesien valuma-alueiden koot
Joki/puro
Estbyån
Kauhalanjoki
Kalakoskibäcken
Juusjärvenpuro
Finnträskinpuro
Bobäck bäcken
Jolkbyån
Korsobäcken
Kakarlammenpuro
Hauklammenpuro
Tampajanpuro
Laitamaanpuro
Meikonpuro
Vaipobäcken

va km2
69,1
41,2
23,2
16,1
15,4
14,8
14,4
12,7
10,2
9,3
6,4
5,6
3,2
3,1

Taulukko 2. Isoimpien virtavesien puro/jokijaksokohtaiset tiedot jakson pituudesta, pudotuksesta
sekä näiden perusteella laskettu jakson kaltevuus eli vietto. Korkeudet on poimittu maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta (N2000). Vietto kertoo virtauksen voimakkuudesta – kun keskimääräinen vietto on lähes 0 %, on kyseessä hitaasti virtaava, alivirtaamalla melkein seisovavetinen
osuus, kun vietto lähestyy 0,5 %:a, on jaksolla todennäköisesti voimakkaita virtakohtia, jopa koskia,
ja kun vietto on yli 4 %, on kyseessä jo jyrkkä koski, jyrkimmillään vaellusesteen muodostavia könkäitä.
Estbyån (1)
jakso
1
2
3
4
5
6
pato 1e1
7
8
9
10
11
11 Volsintien alapuolelta
luusuan patoon
11 luusuan pato
YHT

pituus pudotus vietto
4262
0,68
0,0 %
987
0,23
0,0 %
684
0,47
0,1 %
878
1,58
0,2 %
2011
2,36
0,1 %
274
7,04
2,6 %
5
2,25
44,9 %
530
0,00
0,0 %
224
0,66
0,3 %
2269
1,04
0,0 %
16
0,36
2,3 %
1687
0,38
0,0 %
50
0,48
1,0 %
1
13827

0,14
17,0

14,0 %
0,1 %
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Kauhalanjoki (9)
jakso
1
2
3
pato 9e1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
YHT

pituus pudotus
528
0,52
415
0,96
178
3,18
20
3,62
404
0,00
382
1,27
166
5,90
1984
2,66
206
6,84
283
0,42
1015
1,14
156
2,94
71
0,03
5808
29,5

vietto
0,1 %
0,2 %
1,8 %
18,1 %
0,0 %
0,3 %
3,6 %
0,1 %
3,3 %
0,1 %
0,1 %
1,9 %
0,0 %
0,5 %

Kalakoskibäcken (6)
jakso
1
pato 6e1
2
3
YHT

pituus pudotus
1300
5,79
28
3,52
1505
2,20
640
0,84
3473
12,3

vietto
0,4 %
12,6 %
0,1 %
0,1 %
0,4 %

Juusjärvenpuro (7)
jakso
1
2
3
4
YHT

pituus pudotus
585
0,12
603
2,03
1573
1,89
175
0,73
2936
4,8

vietto
0,0 %
0,3 %
0,1 %
0,4 %
0,2 %

Finnträskinpuro (4)
jakso
1
2
3
4
5
YHT

pituus pudotus
2726
3,80
842
8,05
860
2,38
225
6,88
708
0,57
5361
21,7

vietto
0,1 %
1,0 %
0,3 %
3,1 %
0,1 %
0,4 %
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Bobäck bäcken (5)
jakso
1
2
3
4
pato 5e1
5
6
7
8
9
YHT

pituus pudotus
156
0,38
502
1,29
383
0,56
90
1,10
14
2,62
106
0,00
487
4,20
1528
0,69
693
4,89
269
6,14
4228
21,9

vietto
0,2 %
0,3 %
0,1 %
1,2 %
18,7 %
0,0 %
0,9 %
0,0 %
0,7 %
2,3 %
0,5 %

Jolkbyån (2)
jakso
1
2
3
4
YHT

pituus pudotus
1138
3,55
867
1,29
1174
0,59
2720
1,28
5899
6,7

vietto
0,3 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
0,1 %

Korsobäcken (3)
jakso
1
2
3
4
5
YHT

pituus pudotus
256
0,11
243
6,08
1298
2,46
230
0,87
2615
4,05
4642
13,6

vietto
0,0 %
2,5 %
0,2 %
0,4 %
0,2 %
0,3 %

Kakarlammenpuro (11)
jakso
1
2
3
YHT

pituus pudotus
371
1,87
1055
15,58
356
0,11
1782
17,6

vietto
0,5 %
1,5 %
0,0 %
1,0 %

Hauklammenpuro (12)
jakso
YHT

pituus pudotus vietto
1
548
0,69
0,1 %
548
0,7
0,1 %
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Tampajanpuro (8)
jakso
1
2
3
YHT

pituus pudotus
371
1,35
1055
18,42
356
0,48
1782
20,2

vietto
0,4 %
1,7 %
0,1 %
1,1 %

Laitamaanpuro (10)
jakso
1
2
3
4
5
6
7
8
YHT

pituus pudotus
444
1,29
221
1,55
62
0,54
243
10,42
652
5,00
459
8,32
716
0,30
751
3,59
3548
31,0

vietto
0,3 %
0,7 %
0,9 %
4,3 %
0,8 %
1,8 %
0,0 %
0,5 %
0,9 %

Meikonpuro (päähaara) (25)
jakso
pituus pudotus
1
1588
20,31
YHT
1588
20,3

vietto
1,3 %
1,3 %

Vaipobäcken (21)
jakso
oja
luonnontilainen osuus
YHT

vietto
0,2 %
1,7 %
0,9 %

pituus pudotus
922
1,52
852
14,62
1774
16,1

Kirkkonummen kunta
Silvestris luontoselvitys oy
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LIITE 6. EI-LUONNONTILAISET

Liite 6. Inventoidut, ei-luonnontilaiset pienvedet
Pienvesiselvityksessä tarkastetut kohteet, jotka eivät ole enää luonnontilaisia ja joiden luonnonarvot ovat vähäisiä. Kohde F06 on entinen lähde, muut entisiä noroja, nykyisiä ojia. Kohteiden koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ovat noron alimman pisteen koordinaatteja, tästä pisteestä ylös oja on
tarkistettu ja todettu ei-luonnontilaiseksi. Tunnukset pohjautuvat työaikaisiin tunnuksiin – E: Estbyån-Kvarnbyåniin laskevia ojia, J: Jolkbyåniin laskevia, H: Humaljärveen laskevia, KB: Korsobäckeniin laskeva, F: Finnträskiin tai Finnträskinpuroon laskevia, B: Bobäck bäckeniin/Vitträskiin
laskevia, Kj: Kauhalanjokeen laskevia (ks. myös kartta liitteen lopussa).
Tunnus Kuvaus

N

E

E10

Metsäoja talouskuusikossa

6671229 356499

E11

Perattu oja

6666645 358849

F01

Uoma kaivettu, ympärillä talousmetsää

6665106 362149

F02

Lyhyitä luonnontilaisia noro‐osia ja ojitusta, ympärillä varttuvaa MT‐ 6665298 362272
talousmetsää, niitty

F03

Oja, ympärillä turvekankaita

F04

Paikoin luonnontilaistunut oja, ympärillä nuoria ja tiheitä OMT‐ ja MT‐ 6665802 362222
kasvatusmetsiä

F05

Luonnontilaistunut oja, ympärillä tuoretta avohakkuuta

6666284 362690

F06

Lähteessä kaivo, lähteikkö kuivunut, ympäristön maaperä kovaa

6666377 362921

F07

Jonkin verran luonnontilaistunut oja talousmetsässä

6667545 362578

F10

Oja, ympäristö talousmetsää

6669241 365142

F11

Oja, ympäristö talousmetsää

6669231 365085

F12

Oja, talousmetsää, rannan lähellä luonnontilainen pienialainen terva‐ 6669256 365011
leppäluhta ja sarakorpi

F14

Vanhaa ojitusta, jyrkemmillä osuuksilla uoma on etsinyt itse reittinsä, 6667671 364404
ojitus on kohtalaisesti luonnontilaistunut; ympärillä laajan kiinteistön
(257‐465‐2‐67) alueella Finnträskin etelärannalla iäkästä metsää ja
luonnontilaisia korpia

F15

Oja, järven rannassa ojan suussa luonnontilaisen kaltainen tervaleppä‐ 6668238 365301
luhta

H01

Oja, jonka päällä on frisbeegolf‐rata

6673695 355824

H04

Voimakkaasti perattu ja louhittu uoma

6672689 358901

H07

Syväuomainen kaivettu oja

6671420 357204

6665594 362286
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Tunnus Kuvaus

N

E

J02

Enimmäkseen kaivettu, lyhyitä luonnontilaisia jaksoja vain paikoin

6670771 359222

J03

Pisteestä ylöspäin uoma kaivettu, alaspäin luonnontilainen (kohde 38)

6671710 360635

J04

Kaivettu

6671866 361613

J07

Ei selvää uomaa

6670089 360184

J08

Kaivettu hakkuuaukolla

6670044 359799

J10

Metsätien yläpuolinen osuus seisovavetinen kaivettu oja

6669200 359425

Kj1

Ei selvää uomaa

6680151 360811

Kj6

Pelto‐oja

6679135 362116

Kb6

Kuusivaltainen ojitettu korpi, jonka ojitusta on tukittu useista kohdista 6670749 352652
luonnontilan palauttamiseksi. Vedenpinta on ojituksen johdosta aikoi‐
naan laskenut ilmeisen nopeasti, sillä puiden tyvet ja juuret ovat paljas‐
tuneet jopa puolen metrin verran.

B02

Kulttuurivaikutteinen uoma, jota ympäröivät melko puistomaiset olo‐ 6673655 360714
suhteet. Puita ovat mm. raita, vaahtera, haapa, tammi ja kuusi. Uoma
kulkee useampia kertoja halki rummun.

B04

Multavalla, sekapuustoisella, lehtomaisella kankaalla on uoma jota on 6673727 359142
voimakkaasti kaivettu ja ohjattu tienvarsiojaan. Uoma kiemurtaa luon‐
nollisessa muodossaan vain alussa. Tien alta tuleva rumpu on romahta‐
nut.

B05

Djupbäck, Suureksi osaksi kaivettu, haaroittunut noro. Ympäröivä met‐ 6675379 359634
sä osittain luonnontilaisen kaltaista, siellä isoja haapoja ja vanhoja päh‐
kinäpensaita.
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Liite 7. Kalataloudellisten kunnostusten priorisointi
Kunnostuskohteet on jaettu laajempiin kokonaisuuksiin, joiden kiireellisyys on arvioitu asteikolla
1-4, jossa kiireellisyysluokkaan 1 arvotettu kohde on kiireellisin ja 4 vähiten kiireellisin. Luokan 4
kohteet on jätetty pois taulukosta.

Muuta

1 Est‐
byån
1 Est‐
byån
1 Est‐
byån

Kvarnbyån

Överbyn pato

Kvarnbyån ja
Jolkbyån
Korsobäcken

Meriyhteydessä
olevat alueet
Kvarntorpsber‐
getin pato

Voidaan yhdistää osaksi laajempaa
kunnostushanketta.
Voidaan yhdistää osaksi laajempaa
kunnostushanketta.
Överbyn padon vaellusesteen poistut‐
tua.

3

1 Est‐
byån

1

3 Bo‐
bäck
bäcke
n
3 Bo‐
bäck
bäcke
n
3 Bo‐
bäck
bäcke
n
4 Man‐
kinjoki
5 Man‐
kinjoki
5 Man‐
kinjoki

Kvarnbyån, Kor‐
sobäcken ja
Meikonpuro
Bobäck bäcken

Överbyn padon
yläpuolinen ve‐
sistö
Siggaksen pato

Patomuutos
/kalatie
Elinympäristö‐
kunnostus
Selvitys: pato‐
muutos
/kalatie
Elinympäristö‐
kunnostus

Bobäck bäcken

Harjulantien
tierummut

Rumpujen uu‐
siminen
/kynnystys

Tarpeen toteuttaa, kun taimenkannan
palautus alkaa.

Bobäck bäcken

Koko puro

Elinympäristö‐
kunnostus

Siggaksen padon vaellusesteen poistut‐
tua.

Kalakoski‐
bäcken
Kauhalanjoki

Oitbackan pato

Kauhalanjoki

Koko joki

Patomuutos
/kalatie
Patomuutos
/kalatie
Elinympäristö‐
kunnostus

Kalakoski‐
bäcken ja Juus‐
järvenpuro
Kaloja, Lam‐
minoja ja Vä‐
lioja

Purot kokonaan

Elinympäristö‐
kunnostus

Voidaan yhdistää osaksi laajempaa
kunnostushanketta.
Voidaan yhdistää osaksi laajempaa
kunnostushanketta.
Voidaa aloittaa aiemmin, mikäli Dam‐
menin padon vaellusteen poistuminen
viivästyy.
Oitbackan padon vaellusesteen poistut‐
tua

Purot kokonaan

Elinympäristö‐
kunnostus

Dammenin padon vaellusesteen pois‐
tuttua.

1
2
3

3

3

1
1
2

Vesistö

Toimenpiteet

Kohdetunnus

Kohde / alue

Kiireellisyys

Uoma(t)

3

5 Man‐
kinjoki

3

Man‐
kinjoki

Dammenin pato

Överbyn padon vaellusesteen poistut‐
tua.

Patomuutos
/kalatie

