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• 1. Johdanto: Rannikkovesien tila
• Rannikon pienvesien merkitys luonnon monimuotoisuudelle

• 2. Saaristomeren rannikon pienvedet –hanke



• Fladat = maankohoamisen vuoksi merestä 
irtautuvia merenlahtia

• Kluuvit = merialueesta jo irtautuneita vesialueita
• Puro = jokea pienempi virtaavan veden vesistö,

jonka valuma-alue on alle 100 km²

• Rannikon pienvedet (tässä esityksessä): fladat, 
kluuvit, purot, norot, pienet matalat merenlahdet

• Fladat ja kluuvit poikkeavat merialueesta 
selkeästi, ja niiden tärkeimpiä ominaispiirteitä 
ovat veden alhainen suolapitoisuus, mataluus ja  
veden vähäinen vaihtuvuus.

• Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset <10ha 
fladat ja kluuvit suojeltu vesilailla (vesilaki 2:11 §)

• Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset purot 
suojeltu vesilailla



• 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.
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• Saaristomeren ja Selkämeren fladat –kartoitus (Sydänoja 
2008).



• VELMU-karttapalvelussa tietoa mm. luontotyypeistä, lajien
esiintymistodennäköisyysmalleja, lajihavaintoja…



• Selvitetään Saaristomeren rannikon pienvesien nykytilaa ja kunnostustarpeita.
• Paikkatietotyönä valitaan maastossa kartoitettavat kohteet

• Kerätään olemassa oleva tieto ja yhdistetään maastokartoituksilla kerätyt tiedot paikkatietoaineistoksi

• Kartoitetaan Kemiönsaaren alueen virtavesien mahdollisuuksia meritaimenen lisääntymiseen. Selvitetään myös 
kevätkutuisten kalojen vaellusyhteyksiä merestä makeisiin vesiin ja mahdollisuuksia kevätkutuisten kalojen lisääntymisen 
vahvistamiseen.

• Virtavesistä selvitetään mahdolliset kalojen vaellusesteet (esim. patorakenteet), koskialueiden luonnontilaisuus ja virtaaman 
riittävyys.

• Valituissa kohteissa toteutetaan sähkökoekalastukset, joiden avulla selvitetään kohteiden nykyistä kalalajistoa

• Paikkatieto- ja maastokartoitusten perusteella valittuihin kunnostustarvekohteisiin laaditaan kunnostussuunnitelmat. 
Hankkeen kohdealueena on erityisesti Saaristomeren rannikkoalue ja väli- ja sisäsaaristo.

• Viestintää fladojen, kluuvien ja muiden rannikon pienvesien merkityksestä

• Hanketta toteutetaan yhteistyössä Länsi-Suomen kalatalouskeskuksen kanssa. Tiivistä yhteistyötä myös muiden 
toimijoiden kuten Suomen vapaa-ajan kalastajien kanssa.

• Rahoitus: valtion avustukset vesien- ja merenhoitoon (50 %), EKOenergian virtavesirahasto, Saaristomeren 
suojelurahasto, Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue ja Kemiönsaaren-Särkisalon kalatalousalue

https://www.kalatalouskeskus.fi/
https://www.saaristomerensuojelurahasto.fi/ssr


• Löytää ”helposti” toteutettavia
rannikkovesien kunnostuskohteita

• Esim.
• Fladojen ja kluuvien ominaispiirteiden 

palauttaminen (kynnys)
• Purojen ja muiden pienten virtavesien

vaellusesteiden poistaminen
• Kalojen lisääntymisalueiden kunnostaminen &  

kalojen vaelluksen mahdollistaminen
• Vesikasvillisuuden niitot (esim. matalat 

rehevöityneet merenlahdet, voimakkaasti 
ruovikoituneet virtavesien suut…)

• TULOSSA: Karttapohjainen kysely ”Ilmoita
kunnostuskohde”
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