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Karkkilan vedet 
numeroina

- Karjaanjoen päävaluma-aluetta
- 5 % Karkkilan pinta-alasta sisävesiä
- ”lammi”aluetta: 60 järveä ja lampea
- jokia ja puroja
- 19 pohjavesialuetta, joten paljon lähteitä



Karkkilan
pohjavedet

- Suuri osa Karkkilan pinta-
alasta pohjavesialueita

- Hongiston pohjavesialue 
huonossa kemiallisessa 
tilassa, muut hyvässä

- lähteet (allikkolähteet, 
purolähteet ja tihkupinnat) 
paikallisia luonnon 
monimuotoisuuspaikkoja 
sekä lähteelle ominainen 
lajisto  E-luokitus 
(pohjavedestä suoraan 
riippuvaiset ekosysteemit).



Karkkilan vesistöseurannat
 Kunnilla lakisääteinen velvoite seurata ympäristönsä tilaa

 Karkkilan oma vesien tilan seuranta: 60 järveä (ohjelma 
uusitaan vuonna 2019)

 Uudenmaan ELYkeskus seuraa: Kavilanjärvi, Vähävesi, Löyttyjärvi, 
Onkimaanjärvi, Parsilanjärvi, Pyhäjärvi, Saarijärvi, Vaskijärvi, Vuotinainen, 
Isojärvi sekä Kalvanoja, Kissanoja, Nuijajoki, Saavajoki, Sitinoja ja Moksoja

 Hiidenveden yhteistarkkailu sekä kaatopaikan ja 
vedenottamoiden tarkkailut

 Pohjavesiseurannat: Karkkilan vesihuoltolaitoksella
vedenottoon liittyvää pohjavesiseurantaa (Haavisto, Toivike, 
Kuonjoki A). Lisäksi ymparistonsuojeluyksiköllä omaa
seurantaa (Polari-Toivike A)

 Toiminnanharjoittajilla lupavelvoitteiden mukaiset
pohjavesitarkkailut



Karkkilan pintavesiseurannat



Vesien tilatiedot netistä

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

• tietoa Länsi-Uudenmaan
vesistöistä
kansantajuisessa
muodossa

• tuloksia 60 
karkkijärvestä/lammesta
(också på svenska)

• portaali uudistuu
syksyllä 2019



Tietoa Karkkilan 
vesistöistä

- Hiidenveden yt-raportit 
ja hankeraportit

- Paljon yksittäisten 
järvien tulosraportteja

- Järvi- ja meriwiki-
portaali



Karkkilan karttapalvelu
 Lähteet, arvokkaat pienvedet, arvokkaat luontotyypit, 

pohjavesialueet (tietoja puuttunee vielä runsaasti)



Hiidenveden kunnostus -hanke
hiidenvesi.fi



Lohikalat Karjaanjokeen



Karkkilan luonnonsuojelualueet

• 13 suojelualuetta

• suojelualueita muuta Länsi-
Uusimaata vähemmän

• lähinnä yksityisiä ls-alueita, 
suurin osa Natura 2000 –
alueita (soita)

• muusta Länsi-Uusimaasta 
poiketen pienet, yksityisesti 
suojellut, lehdot puuttuvat

• Karkkilan karttapalvelussa 
”suojellut alueet”, mutta 
toistaiseksi ei ole viety tietoa



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

Arvokkaat vesistöluontotyypit 
Karkkilassa



Vesien ekologinen tila

 Ympäristöhallinto arvioinut Suomen pintavesien ekologisen tilan tänä 
kesänä (edelliset 2008 ja 2013)

 Tavoite: kaikki pintavedet hyvään/erinomaiseen tilaan vuoteen 2027 
mennessä 

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



Järvet 
Löyttyjärvi (matala humusj.)
Tämäkohtu (pieni/keskik. vähähumuks. j.)
Vuotinainen (pieni humusjärvi)
Kavilanjärvi (matala runsashumuks. j.)
Kolmperse-Vähävesi (pieni humusjärvi)
Pyhäjärvi (pieni humusjärvi)
Vaskijärvi (matala runsashumuks. j.)
Parsilanjärvi (pieni humusjärvi)
Onkimaanjärvi (pieni humusjärvi)

Joet
Lounajoki-Kalvanoja-Myllyoja (pieni turvemaiden joki)
Nuijajoki (pieni kangasmaiden joki)
Kissanoja (pieni savimaiden joki)
Vanjoki-Saavajoki-Hunsalanjoki-Rautajoki (keskisuuri turvem. joki)
Vaskijoki (pieni turvemaiden joki)
Sitinoja-Moksoja (pieni savimaiden joki)
Maijanoja (pieni savimaiden joki)

Karkkilan pintavesien ekologinen
tila vuonna 2013/2019



Tehdyt kunnostukset

• Pyhäjärvi: vesikasviniitto ja 
kunnostussuunnitelma

• Vaskijärvi: vesikasviniitto ja 
veneväylän ruoppaus sekä 
toimenpideohjelma

• Kivilammi: kemikalointi (?)
• Virtavedet: erittäin paljon 

uomakunnostuksia ja nousuesteiden 
poistoja (Virho ja osakaskunnat)

Vaskijärvi

Pyhäjärvi Kivilammi



Karttakyselyn tuloksia

• 76 vastaajaa, joilta 366 vastausta
• Vastaajista miehiä hieman enemmän kuin naisia
• Puolet vastaajista loma-asukkaita ja puolet vakituisia asukkaita
• Puolet vastaajista 41-65-vuotiaita
• Talkoot, suojeluyhdistyksessä toimiminen ja havaintotietojen tallentaminen julkisiin 

tietokantoihin olivat kiinnostavimmat tavat osallistua konkreettiseen tekemiseen



Tärkeintä Karkkilan 
vesiluonto- ja rantakohteissa

Vesien 
puhtaus

Vaskijärvi

Uiminen

Rauha

Kalastus

Moni-
muotoi
-suus

Virta-
vedet



Virkistyspaikat

• Pyhäjärvi

• Vaskijärvi

• Ruuhilampi

• Karjaanjoki!



Ongelmapaikat

• Vaskijärvi

• Pyhäjärvi

• Kärjenlammi



Kiitos!


