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Morsfjärden
• Kaunis ja kalaisa merenlahti Porkkalassa
• Yhteydessä Suomenlahteen kahden salmen 

Medvastsundet ja Blindsund kautta
• Pinta-ala noin 215 ha
• Keskisyvyys 1,5 m
• Osin Natura-aluetta
• Rannoilla sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta



Morsfjärdenin haasteet

• Vedenvirtauksen ja –vaihtuvuuden 
varmistaminen ml. kaikkien vesilläliikkujien 
turvallisuus (salmien leveys ja syvyys)

• Lahden mataluus – rehevöityminen, liettyminen 
ja vesikasvillisuus rajoittaa paikoin 
virkistyskäyttöä

• Tähkä-ärviä !



Pro Morsfjärden ry/rf

• Pro Morsfjärden ry perustettiin 16.9.2004 edistämään Kirkkonummella 
sijaitsevan Morsfjärden-nimisen merenlahden ja siihen liittyvien salmien 
suojelua, kunnostusta, hoitoa ja luontoarvojen säilymistä. Yhdistys toimii 
aktiivisesti ja on mm. toteuttanut useita vuosia kestäneen laajan 
kunnostushankkeen, johon varat kerättiin yhdistyksen jäseniltä ja jolle 
myös EU, kunta ja valtio myönsivät huomattavan tuen.

• Kuvatessaan alueella vuonna 1964 toteutettua Blindsundin salmen 
kunnostusta, yhdistyksen entinen varapuheenjohtaja Georg Forsén 
totesi

"Jos Blindsundin salmea ei olisi ruopattu vuonna 1964 vapaaehtoisin 
varoin, niin Morsfjärden olisi todennäköisesti suurelta osin kasvanut 
umpeen. Me, jotka asumme sen varrella, emme enää saisi nauttia 
selän kauneudesta emmekä kulkea veneellä sen salmien kautta 
laajemmille merialueille."

• Pro Morsfjärden ry:n tarkoituksena on huolehtia Morsfjärdenin alueen 
säilymisestä jälkipolville samaa perinnettä kunnioittaen.

• Yhdistyksen jäsenmäärä on 66 henkilöjäsentä, 64 perhejäsentä, 11 
yhteisöjäsentä ja kuusi kannatusjäsentä



Kunnostushanke 2004-2014

• Aloitus vuonna 2004 

• Selvitys- ja suunnittelutyöt 2004-2006

• Lupaprosessi 2005-2009

• Ruoppaukset 2010-2011
• Blindsundin salmen oikaiseminen
• Fårörenin uoman ruoppaus
• Läjitysalueen rakentaminen

• Läjitysalueen entisöinti sekä lopputarkastus 2014

• Budjetti 230 k€
• Omarahoitusosuus >50 %
• Tukea EU:n Leader-ohjelmasta, valtiolta ja kunnalta Pomovästin

kautta



Toiminta nyt

• Kunnostushankkeen tulosten säilyttäminen

• Salmien virtauksen varmistaminen niittämällä

• Merkittyjen väylien hoito

• Jäsenviestintä ja –toiminta

• Tiedonjako ja tietoisuuden lisääminen

• Aktivointi omien rantojen hoitotoimiin

• Kanavina internet, facebook, blogi, vuosikokous, kesätapahtuma

• Uusien kunnossapitohankkeiden kartoitus, valmistelu ja toimeenpano

• Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa (mm. Kirkkonummen kunta, Kirkkonummen kala-
ja metsämiehet, Kajakus ry.)



Kiitos !


