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Esityksen sisältö

 Lähtökohdat

 Selvityksen toteuttaminen

 Selvityksen keskeisiä tuloksia



Lähtötilanne

 Kirkkonummen kunnan alueelta oli melko niukasti 
tietoa pienvesien nykytilasta ja eliölajistosta.

 Tieto epätasaista: tietyiltä alueilta, tietyistä 
lajiryhmistä tai tietyltä ajalta.

 Kaavoitukseen liittyvien laajempienkin 
luontoselvitysten yhteydessä kerätty pienvesitieto 
usein niukkaa ja sirpaleista.

 Ajantasainen kokonaiskuva uupui.



Pienvesiselvitys
 Tarjouskilpailun kautta selvityksen laatijaksi Silvestris

luontoselvitys Oy. 
 Maastokartoitukset tehtiin kesä-joulukuussa 2018.
 Tavoitteena oli selvittää pienvesien tilaa ja suojelullisia 

arvoja.
 Kohteista luontotyyppi- ja kasvistokartoitus sekä 

sammalselvitykset. Havaintoja myös muusta lajistosta.
 Toisena tavoitteena arvioida virtavesien 

kunnostustarvetta ja esittää suosituksia 
vesistökunnostuksiin, erityisesti kalataloudelliset 
arvot huomioiden.



Pienvesiselvitys

 Selvitysalueet 
Estbyånin, 
Finnträskinpuron ja 
Bobäck bäckenin
vesistöt sekä osia 
Mankinjoen yläjuoksun 
valuma-alueista.

 Mankinjoen vesistössä 
kartoitusten kattavuus 
poikkesi muista.



Pienvesiselvitys
 Selvitys valmistui 

tammikuussa 2019.
 Sähköinen versio, 128 

sivua + liitteet.





Pienvesikohteet ja arvoluokat
 Selvityksessä käytiin läpi 86 pienvesikohdetta. Näistä 

jokia on 3 ja puroja 17. Purot ja joet jakautuvat 
uomajaksoihin, joita on yhteensä 76.

 Kohteiden arvoluokat määritettiin Kirkkonummen 
ympäristönsuojeluyksikön toimittaman 
arvoluokituksen mukaisesti asteikolla 0-5.

(0 = Alue, jolla ei ole luontoarvoja)
(5 = Valtakunnallisesti arvokas kohde)



Pienvesikohteet arvoluokittain



Arvokkaat ranta-alueet
 Selvityksessä inventoitiin myös pienvesiin rajautuvia 

arvokkaita ranta- ja maa-alueita. 
 Näistä rajattiin erillisiksi kohteiksi kaikki, joiden 

arvoluokka oli vähintään 2 (paikallisesti arvokas). 
 Tällaisia arvokuvioita rajattiin 52, yhteensä noin 108 

hehtaaria. 
 Arvoalueista noin kolmasosa on erilaisia kosteikkoja ja 

soita, ja loput pääosin lehtoja, vähemmän 
kangasmetsiä tai tulvametsiä.



Pienvesien kasvit ja sammalet
 Lajistosta inventoitiin ensisijaisesti kasvilajistoa. 

Putkilokasveja havaittiin noin 210 lajia. Näistä on 
osittain tai kokonaan vesikasveja 33 lajia ja vieraslajeja 
13 lajia.

 Kirkkonummen pienvesien ja ranta-alueiden 
sammallajisto osoittautui monimuotoiseksi. Lajeja 
havaittiin 72, joista 32 0n osittain tai kokonaan 
vesisammalia.

 Uusia havaintoja useasta huomionarvoisesta 
sammallajista, joista yksi silmälläpidettävä laji sekä 14 
alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisia



Pienvesien muut eliölajit
 Kalaston osalta koottiin olemassa olevaa tietoa eri 

lähteistä, mutta ei tehty erikseen koekalastuksia tms.
 Vaelluskaloista tutkituissa vesistöissä esiintyy ainakin 

(meri)taimenta ja ankeriasta paikoitellen. 
Mahdollisesti myös vimpaa, vaellussiikaa ja nahkiaista.

 Muista lajiryhmistä alueen pienvesissä ja niiden 
vaikutuspiirissä esiintyviä huomionarvoisia lajeja ovat 
mm. saukko, liito-orava, koskikara,  purokorento, 
jatulisirvikäs ja eräs sukeltajakuoriaislaji.



Esteet

 24 kalojen ja 
muiden vesieliöiden 
vaellusestettä

 Suurin osa osittaisia 
vaellusesteitä.

 Kolme merkittävää
ja viisi täydellistä
vaellus- eli 
nousuestettä.



Osittainen nousueste



Täydellinen nousueste

2009

2018



Virtavesien kunnostukset
 Esitettiin yleisluonteisia toimenpidesuosituksia 

selvitysalueen virtaaville vesille, joilla voitaisiin 
vahvistaa alueen kala- ja rapukantoja sekä parantaa 
vesistöjen ekologista tilaa.

 Ensisijaisimpia kunnostuskohteita alimmat uoman 
täysin sulkevat padot, joiden yläpuolelle jää laajoja 
vaelluskaloille sopivia alueita.

 Merkittäviä myös laajemmat koski- ja virta-alueiden 
kokonaisuudet, joilla selvää kunnostustarvetta.



Esimerkki kunnostustarpeesta



Kiitos mielenkiinnosta!
Kysymyksiä? aki.janatuinen@silvestris.fi


