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Virtavedet lähiympäristöineen ovat 
monien lajien tärkeitä elin- ja 
lisääntymisalueita muodostaen 
ekologisia kulkureittejä eläimille ja 
kasveille.

 Strömmande vatten med närmiljöer
har viktiga levnads- och
förökningsområden och bildar
ekologiska rutter för djur och växter

Virtavesiä ovat erilaiset joet, purot ja norot
Strömmande vatten är olika åar bäckar och rännilar



Virtavesiä ovat erilaiset joet, purot ja norot
Strömmande vatten är olika åar bäckar och rännilar

 Joki ja purouomissa elää virtaavan 
veden olosuhteisiin sopeutuneita 
mikrobeja, leviä, vesikasveja, 
pohjaeläimiä ja kaloja.

 I ån och dess bäckmynningar bor
mikrober, alger, vattenväxter, 
bottendjur och fiskar, vilka har
anpassat sig till strömmande vattens
förhållanden.



Vesistökunnostustoiminnan tavoite
Vattendragsrestaureringens mål
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= Vesistöt ovat hyvässä
ekologisessa tilassa

= Vattnen är i gott ekologiskt
tillstånd

Ekologisen tilan luokittelussa tarkastelun 
kohteena ovat ensisijaisesti biologiset 
laatutekijät, mutta arvioinnissa otetaan 
huomioon myös veden laatutekijät ja
hydromorfologiset tekijät.

Inom klassificeringen för ekologisk status 
tittar man i första hand på biologiska
kvalitetsfaktorer, men det beaktas även
vattnets kvalitetsfaktorer samt
hydromorfologiska faktorer. 

Utmärkt
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig

Sjundeå åns tillrinningsområde

Ekologisk status 2019



Vesistökunnostustoiminnan tavoite
Vattendragsrestaureringens mål
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Vesien ekologinen tila-arvio koskee vain suurimpia 
vesistöjä. 

Valtaosa Suomen vesistöistä on pieniä.

Vattnens ekologiska tillstånds- bedömning berör enbart
största vattnen.

Största delen av Finlands vatten är små. 



 Luontotyypit ovat maa- tai vesialueita, joilla on tietynlaiset 
ympäristöolot sekä luonteenomainen kasvi- ja eläinlajisto 

 Suomessa erilaisia luontotyyppejä on erotettu noin 400 

Naturtyperna är mark- och vattenområden, vilka har särskilda
miljöförhållanden samt kännetecknande växt- och djurarter

 I Finland har man åtskiljt 400 olika naturtyper

Miten Suomen virtavedet voivat?

HurmårFinlands strömmandevatten?



Niiden uhanalaisuutta on 
arvioitu vuonna 2018 

 Virtavedet luokiteltiin 18 
luontotyyppiin

Deras hotbarhet bedömdes
år 2018

 Strömmande vatten
klassificerades i 18 
naturtyper



Virtavesiluontotyypit ovat uhanalaistuneet

Strömmandevattnensnaturtyperharblivithotade

Koko maan tasolla vain 18 % 
virtavesiluontotyypeistä arvioitiin olevan 
”elinvoimaisia”.

Ainoastaan tunturialueen virtavedet arvioitiin 
säilyviksi (LC).

Nationellt sett kunde enbart 18 % av 
strömmande vattnens naturtyper bedömas
vara livskraftiga. 

Enbart fjällområdenas strömmande vattnen
bedömdes vara livskraftiga (LC).



Virtavesiluontotyypit ovat uhanalaistuneet

Strömmandevattnensnaturtyperharblivithotade
Äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) arvioitiin erittäin 
suuret joet ja savimaiden jokityypeistä suuret joet 
sekä purot ja pikkujoet.

Etelä-Suomen kaikki virtavesiluontotyypit arvioitiin 
vaarantuneiksi tai uhanalaisiksi ja
savimaiden purot äärimmäisen uhanalaisiksi.

Som akut hotade (CR) bedömdes mycket stora
sjöar samt de av lerjordarnas stora åar och
bäckar och mindre åar.

Södra Finlands alla strömmande vattens
naturtyper bedömdes vara sårbara eller hotade
samt lerjordarnas bäckar till akut hotade.



• Vesien rehevöityminen ja likaantuminen

• Valuma-alueiden maankäyttö mm. ojitukset

• Hajakuormitus: maa- ja metsätalous

• Pistekuormitus (mm. puhdistetut jätevedet, 
teollisuus)

• Vattnens övergödning och nedsmutsning

• Avrinningsområdets markanvändning bla. dikningar

• Diffusbelastning: jord- och skogsbruket

• Punktbelastning, bla. Renade avloppsvatten, 
industri

Uhanalaistumisen syyt
Orsakertillhoten



Uhanalaistumisen syyt
Orsakertillhoten

• Rakenteelliset ja hydrologiset muutokset

• Vesirakentaminen

• Ojitukset, putkittaminen

• Perkaukset, patoaminen ja säännöstely

• Tulvarytmin muuttuminen

• Byggnadsmässiga och hydrologiska ändringar

• Vattenbebyggelse

• Dikningar, rörläggning

• Rensning, uppdämmning och reglering

• Förändringar i flödesrytmen



2000 2010 2019

Äärimmäisen uhanalainen (CR)

Ankerias NE EN CR

Järvilohi CR CR CR

Nieriä (Vuoksen vesistö) CR CR CR

Meriharjus NT CR CR

Erittäin uhanalainen

Vaellussiika VU EN EN

Meritaimen EN CR EN

Taimen (eteläinen) EN EN

Vaarantunut (VU)

Planktonsiika VU VU VU

Merikutuinen siika VU VU

Itämeren lohi EN VU VU

Jäämeren lohi EN VU VU

Harjus (eteläinen) NT VU

Virtavesilajit ovat uhanalaistuneet

Suomen kalalajien uhanalaisuus.

Useimmat virtavesikutuisia 
kalalajeja.

Strömmandevattensarterärhotade.

HotenmotFinlands fiskarter.

De flestasådanasomlekeri 
strömmandevatten.



2000 2010 2019

Äärimmäisen uhanalainen (CR)

Ankerias NE EN CR

Järvilohi CR CR CR

Nieriä (Vuoksen vesistö) CR CR CR

Meriharjus NT CR CR

Erittäin uhanalainen

Vaellussiika VU EN EN

Meritaimen EN CR EN

Taimen (eteläinen) EN EN

Vaarantunut (VU)

Planktonsiika VU VU VU

Merikutuinen siika VU VU

Itämeren lohi EN VU VU

Jäämeren lohi EN VU VU

Harjus (eteläinen) NT VU

Myös muut virtavesilajit 
uhanalaistuneet.

mm. jokihelmisimpukka, jokirapu, 
hyönteisiä, sammalia, 
putkilokasveja…

Ävenandraströmmandevattens
arterärhotade.

bla. flodpärlmusslan, flodkräftan, 
insekter, mossar, kärlväxter
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Siuntionjoen virtavedet ja taimen 
Sjundeå åns strömmande vatten och öringen
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Keskeiset esiintymät 
pääuomassa ja Lempansissa

Taimenen populaatiokoko
• Pääuoman kutukanta 20-50, 

pääosin paikallista kalaa

Centrala förekomster i 
huvudfåran och i Lempans

Öringens populationsstorlek
• Huvudfårans lekbestånd 20-50, 

huvudsakligen lokal fisk

Siuntionjoen virtavedet ja taimen 
Sjundeå åns strömmande vatten och öringen



Siuntionjoen virtavedet ja taimen 
Sjundeå åns strömmande vatten och öringen
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Erilaistunut, omaleimainen ja osin 
alkuperäinen meritaimenkanta

En diversifierad, originell och dels
ursprunglig havsöringsbestånd
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• Pieni populaatiokoko ja varsin 
rajoittunut levinneisyysalue tekee 
Siuntionjoen taimenpopulaatiosta 
erittäin haavoittuvaisen sattuman 
oikuille

• Den lilla populationsstorleken och det
synnerligen begränsade
utspridningsområdet medför att
Sjundeå åns öringpopulation är
mycket sårbar för slumpmässiga
händelser

Siuntionjoen taimenen uhat ja mahdollisuudet
Sjundeå åns öringens hot och möjligheter
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Siuntionjoen taimenen uhat ja mahdollisuudet
Sjundeå åns öringens hot och möjligheter

• Siuntionjoen taimenkannan kasvua ja 
levittäytymistä rajoittavat kuitenkin 
erityisesti mm. padot, pienemmät 
vaellusesteet sekä lisääntymis- ja 
poikastuotantoalueiden rajallisuus ja heikko 
laatu.

• Ökningen av Sjundeå åns öringsbestånds
tillväxt samt dess spridning har begränsats
av bla. dammar, mindre vandringshinder
samt bristen på yngelproduktionsområden
och bristfälliga sådana.
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Ennallistamistoimenpiteitä
• Luonnonmukaisten kivikynnysten teko virtauksen hidastamiseksi 

ja eroosion hallitsemiseksi
• Tierumpujen kunnostus: 1 vaihto ja 3 vesipinnan nosto
• Puusuistekunnostuksia
• Rantavyöhykkeen 
• kasvillisuuden lisääminen

Återställningsåtgärder
• Naturenliga stentrösklar

för att sakta upp
strömningen och för att
kontrollera erosion

• Restaurering av 
vägtrummor: 1 byte och
3 höjning av vattenytan

• Trämynningsrestaurering
• Ökning av strandzonens

växtlighet
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• Siuntionjoki on yksi kauneimmista 
jokivesistöistä Uudellamaalla. 

• Joki virtaa läpi koskien ja 
suvantopaikkojen - lehtojen ja 
savipeltojen. 

• Sjundeå ån är en av de vackraste
åvattendragen i Nyland.

• Ån rinner igenom forsar och bassänger –
genom lundar och lerjordar. 
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• Sen arvoa nostavat vähäinen, mutta 
geneettisesti ainutlaatuinen meritaimenkanta 
sekä kuningaskalastaja ja saukko. 

• Savisamea joki on voinniltaan tyydyttävässä 
tilassa ja sen järvien tila vaihtelee huonosta 
hyvään.

• Dess värden ökas av den fåtaliga, men
genetiskt enastående havsöringsbeståndet
samt kungsfiskaren och uttern

• Den lergrumliga ån är i måttligt tillstånd och
dess sjöars tillstånd varierar från dålig till god



2620.7.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

• Nyt on aika toimia puhtaan 
veden, elinvoimaisen 
meritaimenkannan sekä 
virkistyksen ja virtavesien 
puolesta!

• Det är nu dags att agera för rena
vatten, ett livskraftigt
havsöringsbestånd samt för 
rekreationen och de strömmande
vattnen!



Kiitos! Tack!



Virtavesien, norojen, purojen ja jokien kunnostaminen
Peruselementit: Kivet, sorat, puuaines, kuopat ja vesittäminen

• Kiveäminen, kutusoraikot ja kuopat 
parantavat kalojen elinoloja
• Kivet muodostavat kaloille suojapaikkoja
• Kivien avulla voidaan lisätä 

virtausnopeuden vaihtelua
• Kiveäminen parantaa myös 

uomassa olevan puuaineksen ja karikkeen 
pidätyskykyä, mikä 
edistää pohjaeläimistön elinolosuhteita. 

• Kiveämisellä voidaan suojata uomaa 
virtaamavaihtelun aiheuttamalta 
syöpymiseltä

• Soraikkoon kalat rakentavat pesiä



Virtavesien, norojen, purojen ja jokien kunnostaminen
Peruselementit: Kivet, sorat, puuaines, kuopat ja vesittäminen

• Puulla on keskeinen merkitys 
virtavesiekosysteemissä

• Uppopuusto on merkittävä 
aineenvaihduntapinta, hiilen ja ravinteiden 
lähde
• Uppopuusto synnyttää ja ylläpitää elinympäristöjä 

tuhansille eliölajeille

• Rantavyöhykkeen puusto varjostaa ja 
ehkäisee veden lämpenemistä

• Rantavyöhykkeen puuston lehtikarike on 
pienvesieliöstön pääasiallinen 
ravinnonlähde

• Rantavyöhykkeen puusto  uppopuusto


