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Sisältö

• Yleisesti fladoista

• Kvarken flada hankkeesta

• Minkälaisia fladoja meillä on 

• Ongelmista ja kunnostuskohteiden 
priorisoinnista

• Esimerkkejä Kvarken flada -hankkeesta



Mikä flada on?
• Matala merenlahti, joka maankohoamisen myötä kuroutuu umpeen merestä.

• Kynnys rajoittaa veden vaihtuvuutta fladan ja meren välillä 

• Kehitysvaiheita:

• Natura 2000 -luontotyyppi 1150 rannikon laguunit

• Isoja luontoarvoja, tuottaa tärkeitä ekosysteemipalveluita, esim. 
tärkeitä kutupaikkoja kaloille



• Interreg IVA Botnia-Atlantica-hanke

• Partnereina Metsähallitus, EPO-ELY, LUKE ja Länsstyrelsen Västerbotten

• Keräsimme ilmakuvista perustietoa alueen kaikista fladoista (valuma-
alueita, koko, kehitysvaihe, suuaukkojen määrä ja suunta….) →
alueellinen ”fladatietokanta”. 

• Kartoitimme kalanpoikasia ja lämpötilaa 72 fladassa

• Kartoitimme vedenalaista kasvillisuutta 74 fladassa

• Kartoitimme lepakoita ja hyönteisiä 10 fladassa

• Kokeilimme erilaisia kunnostusmenetelmiä 6 fladassa

• Tavoitteena lisätä tietämystä fladoista ja niiden toiminnasta. Ymmärtää, 
mitkä ovat ne tekijät, jotka tekevät joistakin fladoista erityisen tärkeitä ja 
sen perusteella tunnistaa ne kohteet, jotka kannattaisi ensisijaisesti 
suojella tai kunnostaa. 

Kvarken flada 2016-2020



www.kvarkenflada.org

http://www.kvarkenflada.org/
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Österbotten
• Hankealueella 2453 fladaa, joista 1942 

fladaa Suomessa 

• Kehitysvaiheista eniten fladoja ja kluuveja

• Isoin osa kohteista erittäin pieniä (<1 ha 
1205 kpl tai 62 %)

Pohjanmaan fladat



Käyttöpaine

• Iso käyttöpaine, koskemattomia 
fladoja Suomessa 17 % (Ruotsissa 
35%). Isoin osa luonnontilassa 
olevista fladoista on niin pieniä 
kohteita, että ne eivät ole 
kiinnostaneet ihmisiä

• Mitkä toimenpiteet aiheuttavat 
isoimman häiriön/muutoksen, ja 
pitäisi priorisoida kunnostustöissä?

Kaikki fladat Yli 1 ha

Suuaukon ruoppaus 16,6 29,7

Ruoppaus fladan sisällä 16,4 32,3

Rakennuksia 60,4 75,6

Laitureita 19,9 40,7

Ojia 18,2 32,6

Hakkuita 19,3 35,7

Maanviljely 3,7 8,3
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Kasvillisuuskartoitus

• Kasvillisuuskartoitus snorklaamalla sekä 
dronella

• Oppia enemmän fladojen kasvillisuudesta. 
Mikä määrittää, minkälainen kasvillisuus 
fladasta löytyy (lajeja, peittävyys)? Löytyykö 
uhanalaisia lajeja jossakin tietyssä 
fladatyypissä? Löytyykö eroja muokatun ja 
luonnontilaisen fladan välillä? Eri 
kehitysvaiheet? Saaristovyöhyke?

• Ekosysteemipalvelut: kaloille kasvillisuuden 
peittävyys/muoto voi olla tärkeä.

• Tutkittiin vuosivaihtelua 6 fladassa.



Kasvillisuuskartoitus, 
tulokset

• Analyysista emme saaneet selkeitä vastauksia, 
mutta peittävyys sekä lajirikkaus Suomessa 
näyttää olevan vähän korkeampi kluuvifladassa 
kuin muissa kehitysvaiheissa

• Vuodenvaihtelu merkittävää, pitäisi seurata 
pitemmän aikaa

• Näytti siltä, että kluuvifladat ovat herkempiä 
häiriöille, kuin muut kehitysvaiheet, esim. 
muokatuissa fladoissa oli vähemmän 
punanäkinpartiaisia

• Mahdollisesti kluuvifladat voisi priorisoida 
kasvillisuuden osalta



Kalakartoitus – minkä 
tyyppinen flada tuottaa 
eniten kalanpoikasia?

• Kartoitettiin hauen- ja ahvenpoikasia 72 fladassa (+ lämpötila + 
vesiparametrit)

• Lämpötila on tärkein tekijä

• Isoimmat tiheydet myöhemmissä kehitysvaiheissa (kluuvifladat ja 
kluuvit). Vähemmän vedenvaihtelu – vesi lämmittää nopeasti 
keväällä

• Toimiva kynnys – mäti ei päädy kuivalla maalla. 

• Vähemmän suuaukkoja – vähemmän kolmipiikkejä

• Isoja vuodenvälisiä eroja kalatuotannossa

• Isompi merkitys alueilla, mistä ei muuten löydy sopivia, suojattuja 
kutualueita (matalia merialueita/sisäsaaristo, jokisuistot…)

Morfologia N Keskiarvo Maksimi

Esiflada 21 10 160

Flada 21 85 557

Kluuviflada 19 133 1330

Kluuvi 16 135 497



• Kynnysten / suuaukkojen muokkaukset

• Avattu suuaukko: lisää vedenvaihtelua (kylmempää vettä), epävakaavampi vesipinta 
(fladan rantojen kuivaus), suolaisuus muuttuu → vaikuttaa koko ekosysteemiin ja fladan
toimintaan kutupaikkana. 

TOIMENPIDE: palautetaan kynnys / uoma, ylimääräisten uomien kiinnilaittaminen

• Suljettu suuaukko (esim. tierumpu, rehevöityminen): vähemmän vedenvaihtelua, 
vaikuttaa suolaisuuteen, häiritsee kutukalojen / poikaisten vaellusta

TOIMENPIDE: palautetaan luonnollinen uoma esim. vaihtamalla tierumpu, niittämällä

• Valuma-alueen käyttö ja ojitus

• Rehevöityminen, happamoituminen, sameutuminen, sedimentaatio

TOIMENPIDE: ennallistetaan ojitetut kosteikot patoamalla tai täyttämällä ojat, reuna-
alueita

• Toiminta fladan sisällä

• Veneliikennettä, laitureita, ruoppauksia tai vieraslajeja

• Säädetään toimintaa jos mahdollista, yhteisiä laitureita (fladan ulkopuolella?), laji-
istutuksia

Tavallisia ongelmia 
kunnostuspohdinnassa



Miten priorisoida kohteet?

• Tulosten perusteella kannattaa 
priorisoida:
• Ulkosaariston myöhemmät kehitysvaiheet 

(kluuvi-fladat ja kluuvit)
• Kynnysten/suuaukkojen palauttaminen 

• MUTTA täytyy katsoa kokonaisuutta: 
esim. palautettu kynnys voi vielä 
pahentaa tilannetta, jos fladan valuma-
alue on ojitettu suoraan fladaan ja 
toimenpide saa ongelman ”pysymään” 
fladassa (alhainen pH, rehevöityminen, 
sameus jne.) 

• Kvarken flada -hankkeessa priorisoitiin: 
1. mahdollinen luontoarvojen nousu, 2. 
Asianomaiset, 3. Kustannus



Kokemuksia erilaisista
ongelmista sekä ratkaisuista

• Halsskärsgraven- fladan kynnyksen kunnostaminen

• Ytteravan – Luonnollisen pohjarakenteen palauttaminen

• Verkviksfladan – tierummun vaihto

• Bredgrund – umpeenkasvaneen vaellusreitin kunnostus



2015

1975

1960

Halsskärsgraven
Anniina Saarinen, Lst Västerbotten



• Suuaukko 0,8 m syvä, muun 
lahden syvyys 0,3-0,4 m →
kuivumisen matalan veden aikaan

• Venelaituri ja veneluiska fladan
sisällä

• Tavoite palauttaa kynnys, rakentaa 
yhteinen laituri fladan
ulkopuolelle

Kokemuksia:
• Toimenpiteet järkevä tehdä 

syksyllä
• Tiivis yhteistyö urakoitsijan kanssa
• Korvaustoimenpiteet 

suunniteltava tarkasti ja 
varmistaa, että kaikki yksimielisiä

• Kalamätin määrä lisääntynyt, 
hauenpoikasten määrä kasvanut

• Hinta: 250 000 SEK (n 25 000 
euro)



Ytteravan
Anniina Saarinen, Lst Västerbotten

• Hyvässä kunnossa, mutta perattu 
kynnys, 15 m pitkä, 2 m leveä, 50 
syvä, vaikuttaa kuivumiseen sekä 
vie leviä mereltä fladaan

• Pieni kone, ettei aiheuta vahinkoa ympäristölle, proomulla
• 2 päivää
• Kokemuksia: 
• Lupia vaatii aikaa
• Kesällä parempia sääolosuhteita
• Olisi ollut tärkeä, että tilaaja olisi paikalla koko kunnostuksen ajan

Hinta: 109 000 SEK (n 10 
000 €)





Verkvikfladan
• 3 ha kluuvi, 1,5-2 m syvä
• 35 m pitkä puro
• Betonitierumpu asennettu uoman pohjalla, 

virtaus liian pieni hauelle, ahvenelle ja särjelle
• Korvattiin metallirummulla ( 8 m x 80 cm), 

upottiin 30 cm. Täytettiin luonnonsoralla ja 
lohkareilla.

Kokemuksia:

• Urakoitsijalle perusteelliset tiedot, ole 
paikalla toimenpiteen aikana!

• Kiinnitä tierumpu oikein, koska nouseva 
merivettä saattaa siirtää tämä

• Hinta: 1900 euro



Bredgrundsfladan
• 3,8 ha kluuvi

• Umpeenkasvanut uoma, rehevöityminen

• Niittäminen sekä 5 t. soraa (kiviä 60-100 mm)

• Pitää uoma auki, vesi kulkee ensisijaisesti uoman 
pitkin

Kokemukset:
• Nopea, kustannustehokas, jos kivet mahdollista tilata 

läheisyyteen
• Hinta: 1000 euro



Lopuksi

• Pienillä toimenpiteillä voidaan saada isoja muutoksia

• Muistakaa luvat ja suostumukset, vievät aikaa

• Iso osa ajasta menee sopivien kohteiden etsimiseen, 
yhteinen ”kunnostustietokanta” olisi hyvä

• Yhteistyö organisaatioiden välillä tärkeä

• Kartoitukset tulisi suunnitella tarkasti 
(esikartoitukset ja seurannat), ja muista vuosien 
väliset erot voivat olla merkittäviä

• Olisi tärkeä levittää tietoa esim. ruoppausten ja 
ojitusten seurauksista, ja sen kautta välttää että 
uusia kunnostuskohteita ilmestyvät



Kiitos! 
Kysymyksiä?


