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Inkoon vedet 
numeroina

- valtaosa Inkoon pinta-alasta merta
- 2 % Inkoon pinta-alasta sisävesiä
- Yli 30 lampea tai järveä
- jokia ja puroja
- pohjavesialuetta, joten paljon lähteitä



Inkoon
pohjavedet

- kemialliselta tilaltaan 
hyvässä kunnossa

- riskialue ainoastaan 
kunnan luoteiskulmassa 
oleva pohjavesialue

- lähteet (allikkolähteet, 
purolähteet ja 
tihkupinnat) paikallisia 
luonnon 
monimuotoisuuspaikkoja 
sekä lähteelle ominainen 
lajisto



Inkoon vesistöseurannat

 Kunnilla lakisääteinen velvoite seurata ympäristönsä tilaa

 Inkoon omaa ympäristön tilan seurantaa: Inkoonjoki, 
Fagervik, Kyrkfjärden sekä 3-4 järveä/lampea (2019: 
Bölsträsket, Kockelträsket, Stortjärnen ja Verviken)

 Uudenmaan ELYkeskus seuraa: Bruksträsket, Högbensjön, 
Källträsket, Linkullasjön ja Marsjön sekä 7 virtavesipaikkaa

 Joitakin velvoitetarkkailuita (jätevesipuhdistamoja, 
kaatopaikkoja, Fagervikin voimalaitos, soranottopaikka)



Inkoon vesistöseurannat



Vesien tilatiedot netistä

• tuloksia löytyy helposti
LUVY:n nettisivujen
kautta: vesientila.fi

• tietoa Länsi-Uudenmaan
vesistöistä
kansantajuisessa
muodossa

• tuloksia 31 
järvestä/lammesta ja 
merialueelta Inkoosta
(också på svenska)

• portaali uudistuu
syksyllä 2019



Tietoa Inkoon 
vesistöistä

- laaja järvitutkimus 
2013-2014

- virtavesien 
ravinnepitoisuudet 
2016-2017

- Kyrkofjärdenin tila 
2016-2017 (kuormitus, 
kasvillisuus, kalat, 
pohjaeläimet)

- joiltain järviltä 
erillisselvityksiä



Inkoon luonnon-suojelualueet

• Maa-alueella muutamia pieniä

• Saaristossa useampia ja laajempia



• Arvokkaat luontotyypit:

• Luontaisesti runsasravinteiset järvet ovat yksi Uudellamaalla 
tunnistettu arvokas luontotyyppi (useat tämän tyypin järvet tarvitsevat 
kuormituksen hillintää ja pitkäjänteisiä kunnostustoimia)

• Merialueella mm. hiekkarannat ja rakkoleväyhteisöt arvokkaita 
luontotyyppejä

• Useat pienvesiluontotyypit (esim. runsasravinteiset lammet, 
savimaiden purot ja kaikenlaiset lähteet) on luokiteltu äärimmäisen 
uhanalaisiksi

Arvokkaat vesistöluontotyypit 
Inkoossa?

Kuva: Tåtelträsk (A. Muttilainen)



Paljon kartoitustietoa merialueelta



 Ympäristöhallinto arvioi Suomen pintavesien ekologisen tilan 
loppukesällä 2019 (edelliset 2008 ja 2013)

 Tavoite: kaikki pintavedet hyvään/erinomaiseen tilaan vuoteen 2027 
mennessä 

 Tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut 
havaittua vaikutusta eliöstössä

Kuva: Arto Muttilainen



Inkoon pintavesien ekologinen
tila vuonna 2013

Järvet 
Marsjön (matala vähähumuksinen järvi)
Bruksträsket (pieni humusjärvi)
Källträsket (pieni/keskikok. vähähumuks. järvi) 
Linkullasjön (runsasravinteinen järvi)
Högbensjön (runsasravinteinen järvi)

Joet
Ingarskilaån (keskisuuri savimaiden joki)
Inkoonjoki (pieni savimaiden joki), vuonna 2019

Merialue
(Länsiosa sisäsaaristosta huonossa tilassa ja
muutoin välttävässä tilassa), vuonna 2019 koko 
saaristoalue välttävässä tilassa!



Tehdyt kunnostukset

• Högbensjön
tehonuotattu, katiskat

• Linkullasjön
syysnuottaukset

• Bruksträsket
hoitokalastus

• Källträsket
kemikaalikäsittely, tehokalastus, 
vesikasviniitot

• Ålkila träsk
Vesikasvien niitto

• virtavedet
Virtapaikkakunnostuksia ja 
purokunnostuksia



Karttakysely

• 38 vastaajaa ja 149 karttavastausta
• Vastaajista hieman yli puolet miehiä
• Vastaajista valtaosa 41-65-vuotiaita
• Vastaajista 60 % vakituisia asukkaita
• Mieluisimmat tavat osallistua konkreettiseen vesiensuojelutyöhön oli 

kansalaishavainnointi 



Tärkeintä Inkoon vesiluonto- ja 
rantakohteissa

puhtaus

uiminen

siisteys



Virkistyspaikat



Ongelmapaikat



Tack!


