
Katsaus Siuntion kunnan vesiin

Katja Pellikka, vesistöasiantuntija
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Kuva: Arto Muttilainen



Lähes 10 % Siuntion 
pinta-alasta vettä 





Siuntion pienvedet

• Latvapurot
• Pienet lammet
• Lähteet:
- allikkolähteet
- purolähteet
- tihkupinnat

-> Paikallisia luonnon 
monimuotisuuspaikkoja sekä 
ominainen lajisto



Paljon vesistöjä
• Järviä ja lampia
Brännträsk, Byträsk, Fårträsk, Grodträsk, Grundträsk, Hakuträsk, 
Kalliojärvi, Kimpari, Kvarnträsk, Kynnarträsk, Lappträsk, Lauklampi, Lilla 
Bladträsk, Lillträsk, Luntoträsk, Långträsk, Långträsk, Mustalampi, 
Myllylampi, Nummijärvi, Ormträsk, Rudträsk, Stora Bladträsk, Storträsk, 
Suolampi, Svartträsk, Tuohilampi ja Vikträsk Karskog

• Virtavesiä
Björnträsketin oja, Brobäcken, Iilammenoja, Harvsån, Kivikoskenpuro, 
Kvarnbynpuro, Kyrkån, Lempansån, Munksinkoski, Mäyräoja, Palojoki, 
Pikkalanjoki, Risubackajoki, Rudbäcken, Siuntionjoki, Veijansbäcken

• Pienvesiä (lampia, puroja, lähteitä)
Suuri joukko pieniä lampia, puroja ja lähteitä

• Merialue
Pikkalanlahti, Upinniemenselkä



Siuntion vesistöseurannat

 Kunnilla lakisääteinen velvoite seurata ympäristönsä tilaa

 Siuntion omaa ympäristön tilan seurantaa: kuusi järveä ja 
neljä jokea (vuonna 2019)

 Uudenmaan ELYkeskus seuraa (Lappträsk, Rudbäcken)

 Siuntionjoen yhteistarkkailu: mukana
velvoitetarkkailuseurannan paikkoja ja kuntien omien
seurantojen paikkoja järviltä, joista ja puroista. Tehdään
Lohjan, Siuntion, Vihdin ja Kirkkonummen kuntien
alueilta.

 Tuloksia löytyy helposti LUVY:n nettisivujen kautta: 
vesientila.fi



Vesien tilatiedot netistä

• www.vesientila.fi

• tietoa Länsi-
Uudenmaan
vesistöistä
kansantajuisessa
muodossa

http://www.vesientila.fi/


Tietoa Siuntionjoen 
ja Pikkalanlahden 

alueelta

- kuormitus
- levien määrä
- ravinnepitoisuudet
- kalasto
- vesikasvit
- pohjaeläimet



Kartoitusmenetelmät 
Siuntion merialueella:

- drop-videoita
- Pohjasedimenttinoutimia

(Ekman ja Petite Ponar)



Meriluontotyypit
• Mahdollinen jokisuisto
• Mahdollinen rannikon 

laguuni
• Potentiaalinen riutta

Nämä ovat mallintamalla 
tunnistettuja alueita

Luontodirektiivissä suojeltaviksi 
määritettyjä luontotyyppejä, 
erilaisia ekologisia ympäristöjä.



• Arvokkaat luontotyypit:

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

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

• Luonnonsuojelualueet:

• Båtvikenin saaret merellä

• Kvarnträsk, Grodträsk ja Risubackajoen lehdot

• Lappträsk (Uudenmaan luonnontilaisimpia järviä; Natura 2000 -alue)

• Siuntionjoki (sekä Tjusträsk ja Vikträsk), Natura 2000

Arvokkaita vesistökohteita Siuntiossa

Kuva: Lappträsk (A. Mettinen)



Siuntionjoki

• Siuntionjoki on Uudenmaan 

luonnontilaisimpia jokivesistöjä, erityissuojeltava 
(Natura 2000) –kohde (Fennoskandian 
luonnontilainen jokireitti) ja valtakunnallisesti 
arvokas maisema-alue

• Siuntionjoessa elää kansallisesti uhanalaista 

saukkoa sekä vuollejokisimpukkaa. Joessa elää 
myös uhanalaista vimpaa sekä luontaisesti 
lisääntyvää, alkuperäistä meritaimenta (erittäin 
uhanalainen)

• Taimenen lisääntymistä haittaa edelleen useat 
vaellusesteet



Vesien ekologinen tila

 Ympäristöhallinto tulee arvioimaan Suomen pintavesien ekologisen 
tilan tänä vuonna (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: Karhujärvi (A. Muttilainen)



Siuntion vesien tila
vuonna 2013

Merialue
Välttävässä tilassa (happikadot)

Järvet 
Lappträsk (matala vähähumuksinen järvi) –
hyvä tila
Vikträsk, Tjusträsk (runsasravinteinen järvi) –
tyydyttävä tila
Karhujärvi (runsasravinteinen järvi) –
välttävä tila

Joet
Tyydyttävä tila:
Siuntionjoki (keskisuuri savimaiden joki)
Kirkkojoki-Lempansån (keskisuuri 
savimaiden joki)
Kvarnbynpuro (pieni savimaiden joki)
Harvån-Kvarnån (pieni savimaiden joki)

Karhujärvi

Tjusträsk

Vikträsk

Lappträsk



Tehdyt kunnostukset

• Karhujärvi

- ruopattu

- niitetty vesikasvillisuutta
- hoitokalastettu

• Tjusträsk
- hapetettu

• Vikträsk
- hapetettu

• Fårträsk
- kalkittu

• Virtavedet
- vaellusesteitä poistettu
- elinympäristökunnostuksia



Vaellusesteet 
Siuntiossa



Kiitos!


