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1. Johdanto
Viime vuosina yleinen kiinnostus Suomen vesistöjä ja niiden tilaa kohtaan on herännyt. Tämä on
näkynyt vesistötutkimuksen lisääntymisenä. Erityinen huolenaihe on ollut Itämeren ja sisämaan
suurimpien vesistöjen tilanne. Vähemmän tunnettuja ovat pienvedet, eli lammet, lähteet, purot ja
meren rannikon muodostumat, fladat ja kluuvit. Huolimatta näiden pienestä koosta ne ovat tärkeitä
elinympäristöjä monille kala- ja kasvilajeille. Pienvesiä samoin kuin suurempia vesistöjä on muokattu ihmisten tarpeisiin jo satojen vuosien ajan, mikä on muuttanut merkittävästi niiden tilaa.
Tämän harjoittelutyön aihepiiri on rannikon pienvedet ja niiden tila. Tarkoituksena työssä
on luoda lyhyt katsaus pienvesiin, niiden tilaan ja kunnostustarpeeseen Merenkurkun alueella. Projekti on osa Kyrönjoki-työryhmän strategiaa, jossa tavoitteena on selvittää Kyrön- ja Vöyrinjokien
suiston vaikutuspiirissä olevien pienvesien tilaa ja kunnostustarvetta. Työn ovat mahdollistaneet
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Kyrönjokirahasto ja Euroopan aluekehitysrahasto (Flisik), jotka
ovat rahoittaneet työn. Työ on laadittu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY: n kanssa, joka on tarjonnut työskentelytilat ja muut puitteet.
Tavoitteena on, että raportin avulla eri tahot saavat kuvan alueen vähemmän seurattujen
vesistöjen tilasta. Tulosten perusteella saadaan viitteitä siitä mihin vesistöjen kunnostuksessa tulisi
keskittyä ja tuloksia voidaan jossain määrin soveltaa myös suurempia vesistöjä kohtaan. Päämääränä on, että raportin perusteella alueen kunnat yhteistyössä viranomaisten kanssa osaisivat kohdistaa
tarvittavat jatkotoimenpiteet oikeisiin kohteisiin.
Raportin rakenne on seuraavanlainen. Alussa on lyhyt johdatus pienvesiin ja niitä kuormittaviin tekijöihin. Oman osionsa on saanut maankohoamisrannikon erityismuodostumat, fladat ja
kluuvit. Lisäksi esitellään lyhyesti pienvesiä koskevaa lainsäädäntöä ja kunnostusmenetelmiä. Suurin osa työstä on kartoitustulosten esittelyä kohteittain. Viimeinen kappale on yhteenveto, jossa saadut tulokset esitetään lyhyesti ja tärkeimmät kohdat esiin nostaen.
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2. Pienvedet
Pienvesiä ovat lammet, järvet, purot ja lähteet. Yhteistä näille on pieni pinta-ala tai vähäinen vesimäärä. Pienvesiin luetaan kuuluvaksi myös fladat ja kluuvijärvet, jotka ovat tyypillisiä rannikon
maankohoamisalueelle. Luonnontilaiset pienvedet muodostavat tärkeän osan suomalaista luontoa.
Näissä vesissä elää lukuisia lajeja ja ne ovatkin luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin tärkeitä
muodostumia. Paitsi luonnon monimuotoisuuden kannalta, myös maiseman muodostumisessa ja
muuttumisessa luonnontilaiset pienvedet ovat tärkeässä roolissa. Lisäksi niillä on arvoa muun muassa virkistyskalastukselle ja retkeilylle (Maa- ja metsätalousministeriö 1987, Aaltosen ym. 1998:
204 mukaan).
Suurimmat uhkat pienvesien kannalta liittyvät maankäytön muutoksiin. Erityisesti metsätalouden toimet, kuten hakkuut, ojitukset, uudet metsätiet ja ruoppaukset ovat muuttaneet pienvesien
tilaa heikompaan suuntaan. Lisäksi loma-asutuksen leviäminen vesistöjen äärelle lisää niihin kohdistuvia paineita (Aaltonen ym. 1998: 204-206).
Luonnontilaiset lähteet, purot ja norot ovat taantuneet koko Suomessa. Erityisen huono
tilanne on Etelä-Suomessa, jossa kokonaan luonnontilaisia on enää 2 %. Lapissa tilanne on parempi
(Nyroos ym. 2006). Länsi-Suomessa lienee samankaltainen tilanne kuin Etelä-Suomessa eli vain
harva puro on säilynyt luonnontilaisena.
2.1. Maankohoamisrannikon erityismuodostumat – fladat ja kluuvit
Fladat ja kluuvit ovat rannikon pienvesiä, jotka ovat seurausta jääkauden jälkeisestä maankohoamisesta ja ne ovatkin jatkuvassa muutostilassa. Fladat ja kluuvit ovat yleisiä koko rannikon alueella
aina Perämeren pohjukasta Suomenlahdelle asti. Ne tarjoavat elinympäristön monille kasvilajeille ja
kaloille.
Fladan syntyminen edellyttää maankohoamista, jonka seurauksena merenlahti kuroutuu
merestä irti. Kuroutuminen on hidas prosessi ja riippuvainen maankohoamisen nopeudesta. Maaaineksen kasautuminen merenlahden suulle voi nopeuttaa kuroutumista. Näin tapahtuu erityisen
voimakkaiden virtausten ja myrskyjen seurauksena tai merijään voimasta (Sydänoja 2008: 7).
Maa- ja kallioperän paikallisten olosuhteiden johdosta fladat voivat olla useita metrejä syviä, mutta yleensä ne ovat aika matalia. Flada on siis jatkuvasti yhteydessä mereen. Se kuinka hyvin
vesi virtaa fladan ja meren välillä riippuu fladan suuaukon leveydestä ja kynnyksen korkeudesta.
Lisäksi kasvillisuuden määrä suuaukon alueella voi vaikuttaa siihen kuinka sulkeutunut flada on
(Munsterhjelm 1997). Maankohoamisen jatkuessa fladasta muodostuu lopulta kluuvijärvi, joka
Wistbackan ja Snickarsin (2000) mukaan on selvästi kuroutunut merestä. Usein kluuvijärvi on yh-
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teydessä mereen pienen puron kautta. Kluuvijärven vesi on murtovettä, joka erottaakin sen tavallisista järvistä. Ainoastaan korkean meriveden aikana suolaista vettä voi päästä virtaamaan kluuvijärveen (Munsterhjelm 1997).
Fladat, kluuvijärvet ja niihin mahdollisesti liittyvät purot ovat sekä kalataloudellisesti että
luonnonsuojelullisesti tärkeitä. Ne saattavat olla paikallisesti ainoita kutu- ja poikastuotantoalueita
kevätkutuisille kalalajeille. Niiden merkitys lintujen pesimä- ja ravintoalueina on myös huomattava
(Wistbacka ja Snickars 2000).
2.2. Pienvesien uhkatekijät
Suomen vesistöjen käytön historia on pitkä ja perusteellinen. Vesistöihin on kohdistunut monia paineita, jotka ovat muuttaneet niitä perustavalla tavalla. Virtavesiä, joihin myös puro kuuluvat, on
mm. perattu, ruopattu, ojitettu, räjäytetty ja kanavoitu. Tavoitteena on ollut nopeuttaa ja helpottaa
veden kulkua (Eloranta 2010). Valuma-alueilla metsätalouden, maatalouden ja turvetuotannon harjoittaminen ovat suurimmat tekijät, jotka vaikuttavat veden laatuun. Näistä aiheutuu vesistöihin
kiintoaines- ja ravinnekuormitusta, jolla taas on negatiivisia seurauksia monille vesieliöille.
Tämän työn kartoitusalue on laajasti hyödynnettyä maa- ja metsätalousaluetta. Tämä näkyy
siinä, että purot ovat usein perattu tai ruopattu maankuivatustarkoituksessa. Lisäksi puroihin ja järviin on kaivettu metsäojia niitä ympäröiviltä valuma-alueilta. Joskus puroja on perattu kalojen kulun helpottamiseksi, vaikka vaikutus on useimmiten päinvastainen. Oma ongelmansa on väärin sijoitetut tierummut, jotka voivat estää kalojen nousun kutualueilleen (Tielaitos 1999).
Kartoitusalue on happamien alunamaiden aluetta. Alunamaiden aiheuttama hapan kuormitus on todettu edellisissä tutkimuksissa alueen pahimmaksi happamoittavaksi tekijäksi (Mm. Wistabacka ja Snickars 2000). Anaerobisissa oloissa hapanta kuormitusta ei juuri tapahdu. Rikottaessa
pintamaata esim. ojittamalla maaperän sulfidikerrostumat hapettuvat ja vapauttavat metalleja ja
happamuutta, jotka joutuvat edelleen vesistöihin (Alunamaiden erityisongelmat ja niiden vaikutusten arviointi <ymparisto.fi…> 2011). Vesistön suuret metallipitoisuudet ovat tuhoisia monille eliöille. Voimakkaasti happamissa vesissä kalakannat heikentyvät tai voivat jopa tuhoutua kokonaan
happamuuspiikkien aikana. Ongelmien vakavuus vaihtelee alueellisesti jopa saman joen/puron jaksolla. Purot, joiden valuma-alue kuuluu kokonaisuudessaan happamiin alunamaihin, ovat usein
herkkiä happamoitumaan (Happamuuden vesiekologiset vaikutukset <ymparisto.fi…> 2011).
Fladojen ja kluuvien luonnontilaisuutta uhkaavat tekijät liittyvät paitsi metsätalouden harjoittamiseen, myös kesäasutukseen. Rannikkoalueilla kesäasutus leviää yhä laajemmille alueille,
mikä luo paineita vesistöjä kohtaan. Näkyvimmät haitat aiheutuvat uusista mökkiteistä ja fladan
suiston ruoppaamisesta veneliikenteen tarpeisiin.
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2.3. Pienvedet ja lainsäädäntö
Pienvesien ja niiden ympäristön suojelua ja säilyttämistä käsitteleviä säännöksiä on sisällytetty
useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin lakeihin. Tässä yhteydessä esitellään ne, jotka koskevat eniten kartoitusalueen vesistöjä.
Vesilaissa kaikkien niiden toimenpiteiden, jotka vaarantavat pienten norojen luonnontilaisuuden, suorittaminen on kielletty. Erikseen vesilain 15§ kohdassa on kielletty sellaiset toimet, jotka vaarantavat enintään 10 ha: n suuruisen fladan tai kluuvijärven säilymisen luonnontilaisena (Vesilaki 19.5.1961/264 <finlex.fi…> 2011).
Metsälaissa on säännöksiä, joiden mukaan luonnontilaisten purojen ja norojen lähiympäristöt on säästettävä metsätaloudellisilta toimenpiteiltä. Toimenpiteisiin lasketaan kuuluvaksi mm.
hakkuut, ojitukset, maanpinnan muokkaus, ruoppaukset ja metsäteiden rakentaminen (Metsälaki
12.12.1996/1093 <finlex.fi…> 2011). Käytännössä tämän lain noudattaminen on vielä hyvin vaihtelevaa ja puutteellista.
Valtioneuvoston vuonna 2006 hyväksymään vesiensuojeluohjelmaan kuuluu keskeisenä
osana vesistöjen kunnostus (Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen
2015 <ymparisto.fi...> 2009). Myös Euroopan yhteisön (EY) vesipolitiikan puitedirektiivi
(2000/60/EY) määrää, että jäsenvaltioiden tulee tarvittaessa parantaa kunnostuksilla aiemmin muutettujen vesistöjen kemiallista ja ekologista tilaa vuoteen 2015 mennessä (EU: n vesipolitiikan puitedirektiivi <ymparisto.fi...> 2007). Valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat sisältävät myös tavoitteita pienvesille.
2.4. Pienvesien kunnostus
Pienvesien kunnostus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: itse vesistössä tehtävät työt ja valumaalueelle kohdistettavat toimenpiteet. Vesistössä tehtävillä töillä pyritään monipuolistamaan peratun
uoman virtausolosuhteita ja elinympäristön monipuolisuutta. Valuma-aluetöiden tarkoituksena on
kohentaa vedenlaatua.
Metsätalousalueilla ojien kuormittavaa vaikutusta voidaan vähentää erilaisilla rakenteilla.
Hyväksi koettuja menetelmiä ovat pintavalutuskentät, ojakatkokset ja laskeutusaltaat. Näiden tarkoituksena on estää kiintoaine- ja ravinnekuormituksen pääsy vesistöihin. Maatalousalueilla huomiota tulee kiinnittää vesistöjen suojakaistoihin ja -vyöhykkeisiin, jotka hillitsevät ravinteiden virtaamista vesistöön. Samalla ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta uoman alueella (Harjula ja Sarvilinna 2003). Peratut uomat eroavat luonnontilaisesta uomasta monessa suhteessa. Niille on tyypillistä huono vedenlaatu, pohjan sedimentoituminen, pohjan homogeenisuus, hydromorfologian yksi-
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puolisuus ja umpeenkasvu. Lisäksi ne voivat kärsiä kesäaikana kuivuudesta ja toisaalta luonnollisten tulvien puutteesta. Näitä ongelmia pyritään korjaamaan uomaan suoraan kohdistettavilla toimilla.
Menetelmiä ovat muun muassa veden palauttaminen vanhaan uomaan, pohjakynnysten ja
suisteiden rakentaminen, pohjan soraistaminen, kiveäminen ja puuaineksen lisääminen uomaan.
Tavoitteena on uoman syvyys- ja leveysvaihtelun palauttaminen, virtaaman lisääminen – ja toisaalta
pidättäminen ja kaloille sopivien suojapaikkojen luominen. Näin purosta/ joesta pyritään saamaan
monipuolinen elinympäristö useammille lajeille ja myös maisemallisesti vaihtelevampi ympäristö
(Esim. Järvenpää 2003: 61-71).

5. Kartoitusmenetelmät
Kartoitettavat vesistöt valittiin karkeasti Kyrönjoki – työryhmän määrittelemien ohjeiden mukaan.
Tarkempi kohteiden valinta tapahtui kartografisen tarkastelun perusteella. Kartoitettavat purot valikoituivat siten, että niillä oli selvä latvavesistö ja ne olivat tarkasti kartasta havaittavissa. Myös
Wistbackan ja Snickarsin (2000) työtä käytettiin hyväksi pohjatietojen hankinnassa. Tässä raportissa suurin osa kohteista on puroja, mutta osa tutkimusta oli myös fladojen, kluuvijärvien ja kahden
isomman joen inventointi.
Vesistöjen inventointi maastossa oli huomattava osa työskentelyä. Purojen osalta käytössä
oli Rinnande vatten hankkeen ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kehittämä puroinventointilomake, joka on käytössä hieman muunnettuna kautta maan (LIITE 1). Lomakkeen avulla arvioitiin
puron ominaisuuksia aina kasvillisuudesta ja pohjanlaadusta virtaamaan ja uoman syvyys- ja leveysvaihteluihin. Oleellisinta oli selvittää puron luonnontilaisuus, paineet ja mahdollinen kunnostustarve. Samaa lomaketta sovellettiin myös jokien inventoinnissa. Käytännössä tämä tapahtui kulkemalla vesistön päästä päähän, jolloin kohteesta saatiin mahdollisimman kattava käsitys.
Kluuvien ja fladojen inventointiin ei ollut käytettävissä valmista lomaketta vaan sellainen
jouduttiin kehittelemään tätä työtä varten (LIITE 2). Fladojen kohdalla tärkein selvityksen kohde oli
niiden suiston luonnontilaisuus eli oliko se ruopattu vai ei. Muita kiinnostuksen kohteita olivat rantavyöhykkeen tila, muu kuormitus ja kasvillisuus. Esitarkastelu tapahtui karttojen avulla, jonka jälkeen jokaiselle kohteelle tehtiin maastokäynti.
Havaintojen tarkan kirjaamisen lisäksi kohteiden valokuvaus oli keskeinen menetelmä. Jokainen kohde pyrittiin kuvaamaan siten, että vesistöstä saisi valokuvia tarkastelemalla yleisvaikutelman. Kuvaamisessa huomioitiin myös mahdolliset erityiskohteet, kuten padot tai muut vaellusesteet.
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Jokaisesta purosta/joesta otettiin vesinäytteet, jotka toimitettiin Etelä-Pohjanmaan ELY: n laboratorioon. Siellä näytteestä analysoitiin pH-lukema, jota verrattiin tarvittaessa Hertta-tietokannan vastaaviin tuloksiin. Hertasta saatiin myös muita vedenlaatutietoja. Kaikista kohteista aikaisempia tuloksia ei ollut saatavilla. Vedenlaatutietojen lisäksi Hertta-tietokantaa käytettiin hyväksi mahdollisten vesistötöiden selvittämisessä. PH –tulokset on esitetty sekä kohteittain että kootusti liitteessä 3.

6. Kartoitusalueet ja tulokset
Kartoitusalueet sijaitsevat Mustasaaren ja Vöyrin kuntien alueilla (kartta 1). Tutkimusalue on jaettu
4 laajempaan alueeseen. Nämä ovat Maksamaan saaristo, Iskmo – Jungsund, Petsmo – Hankmo ja
Koivulahti – Kuni. Kyseessä on laaja alue, jossa on runsaasti pieniä vesistöjä johtuen mm. maaperän rikkonaisuudesta ja maankohoamisesta. Kohteiden valinnassa jouduttiin käyttämään harkintaa ja
paljon potentiaalisia vesistöjä jäi tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Yhteensä erillisiä, tässä esiteltyjä kohteita kertyi 28 kpl. Luku sisältää 19 puroa, 7 fladaa ja
2 isompaa uomaa. Paikat on esitelty pääasiassa käyntijärjestyksen mukaan. Kaikilla kohteilla ei ole
omaa kappaletta vaan sama kappale voi sisältää useamman kohteen. Jokainen käyty paikka löytyy
kuitenkin tämän työn karttaesityksistä.
Kappaleiden yhteydessä on runsaasti kuvia, mutta aivan jokaisesta kohteesta ei ole kuvaa.
Tarvittaessa lisäkuvia saa allekirjoittaneelta tai Etelä-Pohjanmaan ELY: ltä. Esittelyissä ei tarkastella samoja asioita vaan kustakin kohteesta mainitaan vain tärkeimmät havainnot ja ongelmat, kuten
vaellusesteet. Kuvien numerointi on juokseva ja numerot kartoissa merkitsevät kuvanottopaikkaa.
Karttoihin on merkitty mahdolliset erityiskohteet ja kunnostusrakenteet. Näitä tietoja täydennetään
tarvittaessa tekstiosiossa.
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Kartta 1. Työssä kartoitetut alueet Mustasaaren ja Vöyrin alueella. Numerot viittaavat kunkin kartan
numeroon (Olli-Matti Kärnä 22.7.2011).
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6.1. Maksamaan saaristo
6.1.1 Ormöbrunnen

Kartta 2. Ormöbrunnen valuma-alueineen (Olli-Matti Kärnä 21.7.2011).
Taulukko 1. Ormöbrunnenin pH ja lämpötila (Kärnä 18.8.2011).

Ormöbrunnen

pH

Lämpötila (C°)

6.6.2011

7,20

16,8
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Ormöbrunnen on keskikokoinen flada, joka oli vielä 1970-luvulla kluuvijärvi (Wistbacka ja
Snickars 2000). Tämän jälkeen vedenpintaa laskettiin perkaamalla sen lasku-uomaa, jonka seurauksena se palautui fladaksi. Ormöbrunnenia rasittaa muutama metsäoja ja yläpuoliset peltoalueet. Järvi on lähdevaikutteinen.
Järvestä laskeva puro on siis perattu koko pituudeltaan. Yläosa on hyvin leveä, maksimileveyden ollessa noin 8 m. Tietä kohti edetessä se kapeni hieman. Syvyys vaihteli 20 cm: stä metriin.
Kartasta voidaan havaita uoman olevan hyvin suora. Tämä piirre korostui maastohavainnoinnin
aikana. Se ei juuri mutkittele, lukuun ottamatta tien läheistä osuutta. Tien läheisyydessä uomaa on
perattu räjäyttämällä. Pohjan rakenne on pääasiassa homogeeninen, hienojakoisen detrituksen peittämä.
Ormöbrunnen on kuikkajärvi ja tämä todettiin myös maastokäynnin aikana. Purossa oli
useita särkikalojen poikasia ja myös muutama lahna. Puroon on vasta kaivettu kaksi uutta metsäojaa, joiden yhteydessä on pienet laskeutusaltaat hienoaineksen pidättämiseksi.

Kuva 1. Ormöbrunnenin purku-uoman yläjuoksua (Mika Sivil 6.6.2011).
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Ormöbrunnenin vedenpintaa nostamalla 1-2 metriä se voitaisiin palauttaa kluuvijärveksi. Nosto
onnistuisi pohjapatoja rakentamalla. Mahdollista olisi jopa kahden padon rakentaminen, jolloin
ylempi pato sijoitettaisiin aivan uoman yläosaan ja alempi hieman ennen tietä kohtaan (kartta 2),
jossa sekä pohja-aines että perkausmassat ovat karkeampaa moreenia ja lohkareita. Alemman padon
yhteyteen saisi näin samalla luotua koskimaista ympäristöä.
Kontholmsbrunnen – Ormöbrunnen
Alue Ormöbrunnenin yläpuolella käsittää Kontholmsbrunnenin, toisen lammen, näiden välisen uoman ja Ormöbrunneniin laskevan ojan. Valuma-alueella on aktiivisessa käytössä olevia peltoja,
joista on kaivetut ojat vesistöön.
Kontholmsbrunnenin purku-uoma on lähes umpeen kasvanut ja se virtaa koko pituudeltaan
kosteikolla. Kartoitushetkellä vedenkorkeus oli alhainen. Uomaa tuskin pystyy mikään kala nousemaan ylöspäin. Uoman ympäristö oli kostean upottavaa, jonka takia sitä ei pystynyt havainnoimaan
koko pituudeltaan. Oja on piirteiltään yksitoikkoinen ja liettynyt.
Alemmasta lammesta lähtevä oja on alkuosuudeltaan luonnontilaisen oloinen, kunnes siihen yhtyy viereiseltä pellolta tuleva kuivatusoja (kuva 2). Tämän jälkeen oja on keinotekoisesti kaivettu Ormöbrunneniin asti. Matkalla on yksi siltarumpu, joka ei kuitenkaan näyttänyt muodostavan
vaellusestettä kaloille.

Kuva 2. Kontholmsbrunnenista laskevaa ojaa (Olli-Matti Kärnä 27.6.2011).
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6.1.2. Kolvikträsk – Skottasviken

Kartta 3. Kolvikträsk – Björkskatan – Skottasviken (Olli-Matti Kärnä 27.7.2011).
Taulukko 2. Kolvikträsketin laskupuron pH ja lämpötila (Kärnä 18.8.2011).

Kolvikträsk laskupuro

pH

Lämpötila (C°)

25.7.2011

6,3

15,4

25.7.2011(Björkskatan laskup.) 6,7

20,9
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Kohde käsittää Kolvikträsketin Oxgangarin tien pohjoispuolella, Björkskatanin kluuvijärven, näitä
yhdistävän puron ja Björkskatanista Skottasvikeniin laskevan uoman. Kolvikträsken on pienehkö
lampi, jonka rannalla on pari kesämökkiä. Björkskatanin rannalla sijaitsee yksi kesämökki. Järveen
laskee pari metsäojaa, mutta muuta kuormitusta ei havaittu maastokäynnin aikana.
Kolvikträskenistä lähtevä vesimäärältään vähäinen puro on yläpäässä suomainen ja runsaan vehkakasvillisuuden peittämä (kuva 3). Puro muuttuu ensimmäisen tierummun jälkeen syvemmäksi ja peratuksi. Myös yläosaa on perattu jossain vaiheessa, sillä rantapenkereen päällä oli
vanhoja perkausmassoja. Oxgangarin tien alitettuaan puro virtaa vanhan hakkuuaukon keskellä leveyden vaihdellessa 0,2 – 4 metriä. Ruopattu osuus päättyy juuri ennen Björkskatanin kluuvijärveä.
Itse uomasta ei saatu yhtään kalahavaintoa, mutta Björkskatanista useampikin haukihavainto. Uomassa kasvaa runsaasti vehkaa ja jonkin verran kurjenmiekkaa.

Kuva 3. Kolvikträskin puroa (Olli-Matti Kärnä 8.6.2011).
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Kuva 4. Kolvikträskin puron suistoa (Olli-Matti Kärnä 8.6.2011)

Kolvikträsketistä laskevaa uomaa voisi yrittää varovasti perata pahimmin umpeen kasvaneista kohdista. Ainakin suistoalueen kasvillisuutta tulisi harventaa (kuva 4). Toisaalta rajut toimenpiteet uomassa saattaisivat aiheuttaa uusia ongelmia, kuten sedimenttien ajautumista Björkskataiin. Nykyisellään uoma on niin pieni, että kevätkutuiset kalat tuskin pääsevät nousemaan sitä pitkin. Kalojen
matka katkeaa viimeistään Oxgangarin tien siltarumpuun, joka on sijoitettu liian korkealle.
Björkskatanista ja Skottasvikenin välistä uomaa on perattu viimeisimmän kerran 1-2 vuotta
sitten. Tämä on varmasti aiheuttanut vedenpinnan laskun Björkskatanissa. Massat on läjitetty uoman välittömään läheisyyteen (kuva 5). Näistä töistä ei löytynyt mainintaa hertta- tietokannasta.
Peratun uoman kunnostus olisi aiheellista. Erityisesti sen yläjuoksulta ruopatusta karkeasta aineksesta olisi mahdollista tehdä pohjapato tai suisteita uomaan (kuva 5). Padon mitoitus tulisi olla sellainen, että vedenpinta Björkskatanissa nousisi lähelle entistä.
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Kuva 5. Björkskatanista lähtevän puron yläjuoksua ja tuoreita perkausjälkiä (Olli-Matti Kärnä
8.6.2011).

6.1.3. Marabäcken
Marabäcken sijaitsee Vöyrin kunnassa, Kaitsorin kylässä. Se saa alkunsa Djupvattenträsketistä ja
laskee Vöyrinjokeen. Puro virtaa lähes koko matkan peltoalueiden keskellä ja se on ruopattu koko
pituudeltaan. Varsinaisesti ei voida puhua enää purosta vaan oikeampi nimitys lienee oja. Ruoppaukset näkyvät siinä, että ojan rantapenkereet ovat paikoin hyvin jyrkät ja korkeat, varsinkin alajuoksua kohti. Virtaama vaihteli jaksoittain, mutta pääosin se oli vähäinen. Valuma-alueella on useampi
maatila, kesäasuntoja ja vakituista asutusta.
Ojassa on ennen Österövägeniä kaksi siltarumpua. Ylempi muodosti ainakin kartoitushetkellä mahdollisen vaellusesteen kaloille. Alempi on rakenteeltaan epämääräinen (kuva 6) ja on epäselvää kuinka hyvin se päästää vettä lävitseen. Juuri ennen tietä ojan länsirannalla on sakokaivon tai
vastaavan ulostuloputki, josta näytti aiheutuvan selvää kuormitusta vesistöön. Tien alapuolella sijaitsevista ojista yhden virtaama ja sen tuoma kiintoainesmäärä oli huomattava.
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Marabäckenistä otettiin kaksi pH- näytettä, joista toinen tien 7263 kohdalta ja toinen suiston läheltä.
Suiston lukema 4,8 kertoo selvästä happamuudesta, jota mahdollisesti selittää puroon laskevat ojat.
Eroa yläjuoksuun on, sillä sen lukema oli 6,1. Tosin näytteet otettiin eri ajankohtina, joten täysin
vertailukelpoisina niitä ei voida pitää.
Ojaa kuormittavien tekijöiden tarkempi selvitys, erityisesti havaitun kaivon tarkempi tutkinta ja veden laadun seuranta on tarpeellista. Myös suojakaistaleiden leveyttä tulisi lisätä huomattavasti nykytilanteesta.

Kartta 4. Marabäcken (Olli-Matti Kärnä 27.7.2011).
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Kuva 6. Marabäckenin yläjuoksulla sijaitseva silta (Olli-Matti Kärnä 13.6.2011).

Kuva 7. Marabäckenin keskijuoksua (Olli-Matti Kärnä 13.6.2011).
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6.1.4. Norrvikträsken

Kartta 5. Norrvikträsken ja siitä laskeva puro. Kurumaiset alueet merkitty karttaan mustalla (OlliMatti Kärnä 27.7.2011).
Taulukko 3. Norrvikträskenin laskupuron pH ja lämpötila (Kärnä 18.8.2011).

Norrvikträsken laskupuro

pH

Lämpötila (C°)

4.6.2009

6,2

15,0

20.6.2011

6,0

15,2
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Norrfjärdeniin laskeva puro saa alkunsa Norrvikträskenistä, joka sijaitsee Vöyrin kunnassa muutaman kilometrin etäisyydellä Maksamaan kyläkeskustasta. Norrvikträsken on lähdevaikutteinen järvi, johon ei kohdistu suurempaa kuormitusta lukuun ottamatta muutamaa metsäojaa.
Norrvikträskenin puro on perattu ja paikoin ruopattu. Puro on runsaan kasvillisuuden peitossa, pois lukien ylä- ja alaosan kurumaiset osuudet (kuvat 9 ja 10). Näillä kohdin myös pohjamateriaali poikkeaa muun puron savipohjasta ollen hienoa hiekkaa ja kiviä. Puro virtaa suurimmaksi
osin hakkuualueiden keskellä, jonka takia uoman varjostus on vähäistä. Yläjuoksun alueella muutaman vuoden takainen hakkuu on ulotettu aivan puron varteen. Loppu-osuudella puro virtaa uudelleen kurumaisessa ympäristössä. Tällä pätkällä myös virtaamaolosuhteet ovat monipuoliset. Edellä
mainitut kurumaiset osuudet ovat luonnontilaisimman oloiset. Puron pohja on selvästi liettynyt lukuun ottamatta virtaavimpia paikkoja. Suisto on runsaan kasvillisuuden peitossa, mikä on haittatekijä kalojen nousua ajatellen (kuva 8).
Vähimmäistoimenpiteenä olisi kasvillisuuden raivaus paitsi suistosta myös keskijuoksun tukkoisimmilta paikoilta. Samalla pahiten liettyneitä osuuksia voisi varovasti avata.

Kuva 8. Norrvikträskenin puron suistoa (Olli-Matti Kärnä 20.6.2011).
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Kuvat 9 ja 10. Norrvikträskenin puron kurumaiset osuudet (Olli-Matti Kärnä 20.6.2011).

6.1.5. Bredkastet – Övrekastet - Strömkastet
Alue sijaitsee Vöyrin kunnassa, osittain entisen Maksamaan kunnan alueella. Lähin kylä Teugmo
on alueen länsilaidalla. Laajalla valuma-alueella on vain vähän asutusta ja myös kesäasunnot keskittyvät rannikolle. Tutkimusalue käsittää useita erikokoisia järviä ja lampia, jotka ovat yhteydessä
toisiinsa oja- ja puroverkoston välityksellä. Suurimmat järvet ovat Bredkastet, Strömkastet ja Övrekastet. Vesistöjen väliset maakannakset ovat suota, kosteikkoa ja moreenikangasta. Kartoitusalue on
jaettu Bredkastetiin laskeviin puroihin ja siitä mereen laskevaan osuuteen. Bredkastet on ainakin
ollut tärkeä kalojen kutualue.
Vikesträsket – Bredkastet
Nimetön puro saa alkunsa Teugmon tien kohdalta. Tämä perattu puro virtaa vaihtelevien maiden
läpi Bredkastetin länsilaidalle järven pohjoispäähän. Yläjuoksu on suomaisella alueella, jossa puron
leveys on paikoin yli 5 m, mutta toisaalta syvyys jää pieneksi (maks. 0,8 m) (kuva 11). Virtaus
osuudella on hyvin vähäistä, paikoin jopa seisovaa. Metsätien alitettuaan virtaama lisääntyy ja puroon yhdistyy kaivettuja metsäojia. Puron keskivaiheilla virtaama on selvästi voimakkaampaa ja se
myös mutkittelee enemmän (kuva 12). Keskijuoksulla myös perkausmassat ovat selvästi näkyvissä
puron rantapenkereillä. Alajuoksu on jälleen ennen järveä leveämpää ja hitaammin virtaavaa. Ala-
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juoksun runsas kasvillisuus saattaa estää kalojen nousun Bredkastetia ylemmäs, sillä kartoituksessa
ei havaittu lainkaan kaloja.

Kartta 6. Bredkastet, Övrekastet, Strömkastet ja Stora Timmerholm (Olli-Matti Kärnä 4.8.2011).
Taulukko 4. Bredkastetin pH- ja lämpötilatietoja (Kärnä 18.8.2011).

Bredkastet

pH

Lämpötila (C°)

16.2.1986 (järvi)

5,5

-

25.7.2011 (puro)

6,5

17,4
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Kuva 11. Vikesträsketistä lähtevän puron yläjuoksua (Olli-Matti Kärnä 28.6.2011).

Kuva 12. Vikesträsket –puron keskiosuutta (Olli-Matti Kärnä 28.6.2011).

24
Övrekastet – Bredkastet
Nämä järvet ovat yhteydessä toisiinsa lyhyen (183 m) puron välityksellä. Puro on hyvin vaatimattoman kokoinen keskimääräisen leveyden ollessa noin 3 metriä ja syvyyden 0,25 metriä. Maastokäynnin aikana virtaama oli lähes olematon. Veden väri oli tumman ruskea ja pinnalla oli selvä hienoaineskerros (kuva 13). Puro on todennäköisesti kasvamassa umpeen ja uoma olikin runsaan kasvillisuuden peittämä. Kalojen nousu Övrekastetiin vaatisi vähintään uoman avaamista liiasta kasvillisuudesta ja ehkä varovaista perkausta. Läheiset metsäojat tulisi jättää nykyiselleen happaman virtaaman hillitsemiseksi.

Kuva 13. Övrekastetin ja Bredkastetin välisen puron keskijuoksua (Olli-Matti Kärnä 28.6.2011).
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Bredkastet – Timmerholmsviken
Bredkastetin vedet virtasivat vielä 1960-luvulla Strömkastetin ja pienen kluuvijärven kautta Bokrokeniin. Kuitenkin maiden kuivatuksen takia Bredkastetin vedenpintaa laskettiin kaivamalla uusi
puro suoraan Timmerholmsvikeniin (Wistbacka ja Snickars 2000: 170)
Kartoitus kohdistui siis tähän uuteen uomaan. Puron pituus on 635 m ja se virtaa suurimmaksi osin kuivalla moreenikankaalla. Keskivaiheilla sijaitsee kosteampi alue, missä myös virtaama
on rauhallisempaa. Ylä- ja alajuoksulla virtaama on paikoin jopa nivamainen (kuva 15). Uomassa
on myös vaihtelua lyhyellä matkalla enemmän kuin missään muussa tämän alueen purossa. Pudotusta on kartan perusteella noin 1 metrin verran.
Virtaaman palauttaminen vanhalle reitille ei ole järkevää eikä taloudellista, niinpä huomio
kannattaa kiinnittää tämän kaivetun uoman parantamiseen. Puron kunnostamista kiveämisen, pohjapatojen ja suisteiden avulla tulisi selvittää tarkemmin. Työ onnistuisi tarvittaessa ilman konevoimaa ja olisi helposti toteutettavissa perkausmassojen sijaitessa uoman välittömässä läheisyydessä.
Kunnostuksesta olisi hyötyä pohjaeläimille ja kaloille. Tällä olisi maisemallisesti merkitystä, kun
korkeita rantavalleja madallettaisiin. Samalla liikkuminen alueella helpottuisi. Myös rantakasvillisuuden lisääminen tulisi kyseeseen niillä paikoilla, jossa hakkuut on ulotettu puroon asti.

Kuva 14. Bredkastetin puron lähtöpiste (Olli-Matti Kärnä 21.6.2011).
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Kuva 15. Bredkastetin ruopatun puron alajuoksua (Olli-Matti Kärnä 21.6.2011).

Kuva 16. Bredkastetin puron suisto (Olli-Matti Kärnä 21.6.2011).
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Strömkastet – Bredkastet
Strömkastetin valuma-alue on säilynyt pahimmilta metsätaloustoimilta. Siihen ei laske ainoatakaan
ojaa, luultavasti sitä ympäröivien kuivien moreenimaiden ansiosta. Järven pohjoisrannalla on vanha
hakkuuaukko, joka on ulotettu melkein rantaan asti.
Kuten edellä todettiin, Bredkastetin vedet virtasivat ennen Strömkastetin kautta mereen.
Tilanne on nykyään päinvastainen. Puro on luultavasti luonnontilassaan virrannut viereisten lampien kautta, mutta uoman sijaintia on sittemmin muutettu kulkemaan läpi kuivemman alueen. Tarkoituksena on varmaan ollut parantaa ja nopeuttaa ulosvirtausta. Kaivettu oja on homogeeninen kaikilta ominaisuuksiltaan ja hyvin suoraviivainen. Virtaus oli maastokäynnin aikana vähäistä. Virtaaman
ohjaamista lampien ja kosteikon kautta voisi tutkia.
Stora Timmerholmin viereinen flada
Flada sijaitsee Stora Timmerholmin länsipuolella. Tämä luonnontilainen flada on pieni ja suhteellisen karu. Vesikasvillisuutta on vähän. Rantavyöhyke on pääasiassa heinikkoa ja metsä vyöhykkeen
takana sekametsää. Fladan purkuaukko on kivinen ja ruoppaamaton. Stora Timmerholmin puolella
on uutta kesäasutusta aivan suiston vieressä. Flada on VL 15§ mukaan suojeltu vesimuodostuma.

Kuva 17. Stora Timmerholmin viereinen flada (Olli-Matti Kärnä 21.6.2011).

28
6.1.6. Österö

Kartta 7. Österön kartoitettavat vesistöt (Olli-Matti Kärnä 4.8.2011).
Taulukko 5. Storträsketin pH- ja lämpötilatietoja (Kärnä 18.8.2011).

Storträsket

pH

Lämpötila (C°)

14.5.1985

4,2

4,9

25.7.2011

5,1

15,4
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Stora Fallträsket ja Lilla Fallträsket
Kaksi kluuvijärveä sijaitsevat Österön saaren pohjoispäässä. Järvet ovat varsin lähellä toisiaan ja
niitä yhdistää puro, jota ei kuitenkaan näy kartassa.
Kluuvijärvet ovat säilyneet luonnontilaisina eikä niihin kohdistu erityisiä paineita valumaalueelta. Stora Fallträsketin rannoilla on näkyvissä vanhoja hakkuualueita ja siihen laskee pari vanhaa metsäojaa. Sen sijaan Lilla Fallträsketin rantavyöhyke on hyvin säilynyttä. Sen itärannalla on
hakkaamaton mäntyvaltainen havumetsä, kuten myös eteläpäässä (kuva 18). Järvien välinen maakannas on kokonaisuudessaan hakkaamatonta havumetsää. Lilla Fallträsketin länsirannalla on nuorempaa mäntymetsää ja taimikkoa. Metsä on luultavasti hakattu 1990-luvulla.
Kluuvijärvien välinen puro on perkaamaton ja luonnontilainen (kuva 19). Tätä puroa ei näy
kartassa, mikä kertoo sen pienuudesta. Myös maastokäynnin aikana puro oli kuivillaan, mutta siitä
oli selvästi havaittavissa veden ajoittainen olemassaolo. Tien kohdalla on siltarumpu, mutta se ei
muodosta vaellusestettä. Mahdollisia luonnollisia vaellusesteitä eli putouksia oli hankala arvioida
kuivasta uomasta. Vaikutti kuitenkin siltä, että niitä ei olisi.
Lilla Fallträsketin puro on samaten perkaamaton mereen asti ja myös kuivillaan lukuun
ottamatta aivan sen yläosaa. Tässä purossa voi olla myös suuria putouksia, jotka toimivat vaellusesteinä. Järveen on lisäksi vedetty pitkin uomaa ohut putki luultavasti vedenottoa varten.
Molempien uomien yläpäätä voisi varovasti kaivaa lapiolla ja näin lisätä virtausta myös
kesäaikaan ilman, että järvien vedenpinta laskisi näkyvästi.

Kuva 18. Lilla Fallträsket (Olli-Matti Kärnä 29.6.2011).
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Kuva 19. Stora- ja Lilla Fallträsketin välinen puro (Olli-Matti Kärnä 29.6.2011).

Storträsket – Lillträsket
Storträsketistä lähtevä puro on padottu heti sen yläpäästä. Vanhaa uomaa on tämän jälkeen nähtävissä vain paikoin. Maastokäynnin aikana uoman yläosa oli kuivillaan ja vaikutti siltä, että osuudella ei olisi vesipintaa muulloin kuin lumien sulaessa. Storträsketin itälaidalta puroon liittyy kaivettu
suo-oja, josta tuli hieman vettä vanhaan purouomaan. Alkuperäistä uomaa on jäljellä noin 30 m,
jonka jälkeen se muuttuu ruopatuksi ja siihen yhdistyy toinen metsäoja. Tämän jälkeen uoma jatkuu
perattuna Verkvikeniin asti. Myös Lilträsketistä saapuva puro on perattu ja maastokäynnillä sieltä
saapuva vesimäärä vähäinen.
Vesi purossa oli sameaa ja virtaus vähäinen. Vesipinnan leveys oli maksimissaan 1 metri
(pl. yläpään pari leveämpää allikkoa). Puro on lisäksi matala, maksimisyvyyden ollessa noin puoli
metriä. Mossasholmeniin menevän mökkitien siltarumpu on sijoitettu liian korkealle kalojen nousua
ajatellen.
Puro ei nykyisessä kunnossaan mahdollista kalojen nousua Strorträsketiin. Tilannetta pahentaa purosta mitattu pH, joka oli vain 5,1 (tämän kartoituksen toiseksi alhaisin arvo). Tilanteen
korjaaminen vaatisi vedenlaadun korjaamista, ojien tukkimista ja vanhan uoman ennallistamista
konevoimin.
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Kuva 20. Storträsket –puron vanhaa uomaa ja kaivettua ojaa (Olli-Matti Kärnä 29.6.2011).

Kuva 21. Storträsket –puron alajuoksua (Olli-Matti Kärnä 29.6.2011).
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Verkviken (flada)
Vesilain mukaan suojeltu flada, jonka rannoilla on runsaasti järviruokoa. Järviruoko muodostaa
rannoille paikoin kymmeniä metrejä leveän kaistaleen. Suisto on ruoppaamaton. Storträsketin vedet
laskevat fladan pohjukkaan.

Nörrsund (flada)
Tämä flada sijaitsee Österön koilliskulmassa Mossasholmenin ja Björnskatanin välissä. Nörrsundin
rannat ovat varsin korkeita. Rantojen jyrkkyys näkyi heinäkasvien puutteena. Esimerkiksi järviruokoesiintymät olivat pieniä. Vallitseva kasvillisuus fladan rannoilla on havumetsä, joka on varsinkin
itärannalla varsin vanhaa. Länsiranta on enemmän käsiteltyä talousmetsätyyppiä ja siellä on runsaasti uutta kesäasutusta. Fladan kivinen suisto on ruopattu poistamalla sieltä suurimmat kivet (kuva
21). Suiston rannoilla on vanhoja tyrnipensaita. Nörrsund on eräänlainen läpivirtaus flada, jonka
eteläpäässä on purkuaukko. Kartoitushetkellä vesi virtasi etelästä pohjoiseen.

Kuva 21. Nörrsundin ruopattua suistoa (Olli-Matti Kärnä 29.6.2011).
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6.2. Iskmo – Jungsund
6.2.1 Iskmo sund

Kartta 8. Iskmo sundin alue (kuvat 22-26) (Olli-Matti Kärnä 8.8.2011).
Taulukko 6. Iskmo sundin pH ja lämpötilatietoja (Kärnä 18.8.2011).

Iskmo sund
13.4.1994
26.7.2011
26.7.2011 (Hyttfladan)

pH
6,0
7,1
6,6

Lämpötila (C°)
3,4
22,5
22,6
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Iskmo sundin flada – kluuvi – järvikokonaisuus muodostuu Skatasundista, Strömsundista, Vekasundista, Iskmo sundista, Pantsarholmsundista ja Hyttfladanista. Hyttfladan on flada. Muut ovat
kluuvijärviä. Valuma-alueella on runsaasti ihmistoimintaa, kuten maanviljelyä ja metsätaloutta.
Iskmo sund on Wistbackan ja Snickarsin (2000) mukaan erittäin tärkeä kutualue monille kalalajeille.
Maastokäynnillä suurimman huomion kohteena olivat vesistöjen väliset uomat ja niiden
luonnontilaisuus. Samalla tarkasteltiin hieman järviin ja fladaan kohdistuvia paineita, jos sellaisia
havaittiin.
Ylimmät alueet eli Skatasund, Strömsund ja Vekasund ja niiden valuma-alueet ovat kokonaisuuden luonnontilaisimmat. Järviin ei laske sellaisia metsäojia, joiden kuormitus olisi erityisen
suurta. Myöskään maanviljelyä ei ole siinä määrin kuin alempana Iskmo sundin rannoilla. Järvet
ovat yhteydessä toisiinsa lyhyiden uomien kautta, jotka kaikki olivat perkaamattomia. Erityisesti
Strömsundin – Vekasundin yhdistävä puro on hienossa kunnossa kivineen ja pohjasoraikkoineen
(kuva 22). Siitä havaittiin myös useita noin 10 cm hauen poikasia ja lukuisia sammakon poikasia
vaeltamassa alavirtaan.

Kuva 22. Strömsundin ja Vekasundin yhdistävä puro (Olli-Matti Kärnä 4.7.2011).
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Iskmo sund on yhteydessä Pantsarholmeniin peratun (4-5m leveä) salmen kautta. Salmen ylittävän
sillan alla oli useita hauen poikasia. Tätä kohtaa voisi mahdollisesti kivetä ja soraistaa, jolla lisättäisiin hydromorfologista monipuolisuutta ja suojapaikkoja kaloille (kuva 23). Iskmo sundin vedenpintaa säädellään padolla Pantsarholmenin yläpäässä. Padossa on ränni kalojen nousua varten (kuva
24). Patoa on kunnostettu 1990-luvun lopulla, mutta kunnon tarkistaminen ja kalojen nousun varmistaminen lienee tarpeellista lähivuosien aikana. Toisaalta padon voisi korvata useammalla pohjapadolla, jolloin sen alapuoliseen uomaan saataisiin lisää vaihtelevuutta.
Pantsarholmenin uoma Hyttfladaniin asti on samantyyppistä leveää, perattua uomaa, jossa
on vain vähän vaihtelua (kuva 25). Perkausmassat on läjitetty uoman viereen, joten kunnostustoimien tekeminen olisi siinä mielessä vaivatonta.
Hyttfladan on pieni (1 ha) ja matala flada. Suiston yli kulkee Alskatintien silta (kuva 26).
Vallitseva kasvi on järviruoko, joka levittäytyy rannoilla jopa kymmeniä metrejä leveäksi kaistaleeksi. Rannoilla sijaitsee pari kesämökkiä.
Vesinäytteiden mukaan vesistön pH-arvot olisivat paremmat kuin 90-luvulla. Silloin Hyttfladanin keväällä mitatut arvot olivat 4.9-5.5. Nyt kesäaikana 6.6. Oikean tiedon saamiseksi vesinäytteiden ottoa tulisi jatkaa ja varsinkin keväällä, jolloin happamuuspiikit ovat yleisiä ja kalojen
kannalta kriittisiä.

Kuva 23. Iskmo sundin ylittävä silta (Olli-Matti Kärnä 4.7.2011).
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Kuva 24. Pantsarholmenin pato (Olli-Matti Kärnä 4.7.2011).

Kuva 25. Pantsarholmenia (Olli-Matti Kärnä 4.7.2011).
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Kuva 26. Hyttfladan (Olli-Matti Kärnä 4.7.2011).

6.2.2. Svartströmmen – Hästängsfladan - Björnhällfladan – Nyverkosfladan
Alue sijaitsee Iskmosta noin 2,5 km:n etäisyydellä sen pohjoispuolella. Svartströmmen ja Nyverkosfladan ovat fladoja. Hästängsfladan ja Björnhällfladan taas kluuvijärviä, joista on puroyhteys
ensin mainittuihin fladoihin. Kaikki lienevät VL §15a: n mukaan suojeltuja vesistöjä.
Hästangsfladanin kasvillisuus koostuu lähinnä järviruo-osta, saraheinästä ja lumpeista.
Rannalla ei ole yhtään rakennuksia, mutta järveen laskee muutama metsäoja. Hästängsfladanin pohjoisosasta lähtee pieni moreenikankaalla virtaava puro, joka laskee Svartströmmenin länsipuolelle.
Puro on muuten luonnontilainen, mutta sen yläosan suurimpia kiviä on nostettu rannoille (kuva 27).
Lisäksi vuonna 2011 rakennettu mökkitie kulkee puron ylitse. Inventointihetkellä puron virtaama
oli hyvin vähäinen ja voidaan olettaa, että joinain kesinä puro voi olla kokonaan kuivillaan. Puro
toimii varmasti kalojen nousureittinä, sillä siitä saatiin yksi ahvenhavainto.
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Kartta 9. Svartströmmen, Hästangsfladan, Björnhällfladan ja Nyverkosfladan. (Olli-Matti Kärnä
9.8.2011).
Taulukko 7. Alueen purojen pH- ja lämpötilatietoja (Kärnä 18.8.2011).

26.7.2011 (Hästängsfladan)
26.7.2011 (Björnhällfladan)

pH
6,5
6,1

Lämpötila (C°)
20,0
18,5
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Björnhällsfladanista lähtevä puro on noin 200 m pitkä, keskimäärin 0,3 m leveä ja 0,15 m syvä. Se
virtaa kuusimetsän keskellä ja sisältää kohtalaisesti puuainesta. Puron puolivälin jälkeen on muutama korkeampi putous, jotka toimivat ainakin aliveden aikana mahdollisesti vaellusesteinä. Suiston
järviruokokasvillisuus on hyvin tiuhaa. Puron alaosassa on pari korkeampaa kynnystä, jotka ehkä
estävät kalojen kulun, ainakin aliveden aikaan. Lisäksi suiston kasvillisuutta voisi harventaa kalojen
nousun helpottamiseksi (kuva 28).
Svartströmmen on pieni ruoppauksilta säästynyt flada (kuva 29). Rantakasvillisuus on lähinnä järviruokoa ja heinää. Fladan pohjukassa esiintyi runsaasti lumpeita. Rantametsä vaikutti
koskemattomalta lukuun ottamatta suistoa, jonka etelärannalla sijaitsee pari kesämökkiä.
Nyverkosfladanin rannoilla vallitseva kasvillisuus on järviruoko, joka on sen pohjukassa
tiuhaa. Rantametsä on lepikkoa, jonka takana kuusimetsää. Suuaukko on kivinen ja perkaamaton.
Rannoilla on muutama kesämökki.

Kuva 27. Hästangsfladanin laskupuroa (Olli-Matti Kärnä 20.7.2011).
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Kuva 28. Björnhällsfladanin laskupuron suistoa (Olli-Matti Kärnä 20.7.2011).

Kuva 29. Svartströmmen (Olli-Matti Kärnä 20.7.2011).
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6.2.3. Karperöströmmen

Kartta 10. Karperöströmmen (Olli-Matti Kärnä 9.8.2011).
Taulukko 8. Karperöströmmenin pH- ja lämpötilatietoja (Kärnä 18.8.2011).

Karperöströmmen

pH

Lämpötila (C°)

6.5.1996 (lähtevä)

4,6

2,8

26.7.2011 (Slumpvik)

6,8

23,1
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Mustasaaren suurin järvi on Karperöfjärden. Karperöfjärdenin vedet laskevat Karperöströmmeniä
pitkin Slumpskataniin ja edelleen merelle.
Karperöströmmen oli luonnontilainen vielä 1970-luvulla, jolloin siinä sijaitsi Kalvholmsfladan ja Vraknäsfladan. Lisäksi sen lopussa Slumpvikin kohdalla oli koskiosuus. 1970-luvun lopulla puro ruopattiin kauttaaltaan, Kalvholmsfladan kuivatettiin ja Vraknäsfladanin pinta-ala puolitettiin. Samaan aikaan Karperöfjärden padottiin. Kaikella tällä oli suuria vaikutuksia kasvillisuuteen,
vedenlaatuun ja kalastoon (Wistbacka ja Snickars 2000: 186-187). Karperöfjärden on runsaasti tutkittu, mutta siitä laskeva puro on jäänyt vähemmälle huomiolle.
Karperöfjärdenin pato heti järven purkukohdassa säännöstelee veden virtausta Karperströmmeniin. Padon yhteydessä on kalatie, jonka ylin kynnys on kuitenkin niin korkea, että siitä
kalat tuskin pääsevät läpi (kuva 30). Puron kokonaispudotus (1,1 m) tulee luultavasti padon kohdalla, sillä tämän jälkeen puro virtaa hitaasti syväksi kaivetussa uomassaan mereen asti (kuva 31).
Entisen Kalvholmsfladanin kohdalla puro levenee selvästi ja siinä näkyy fladan jäljelle
jäänyt alue (kuva 32). Tämän jälkeen puro on pääpiirteiltään samanlainen aina Slumpvikiin asti,
leveä, homogeenisen tylsä ja hitaasti virtaava (kuva 33). Järvien väliset jaksot on uudelleen ruopattu
muutaman vuoden sisällä mikä entisestään korostaa niiden samanlaisuutta. Samasta syystä johtuen
kasvillisuus ei ole vielä päässyt kehittymään uoman alueelle. Useita eri raekokoja sisältävät ruoppausmassat ovat uoman länsirannalla kohoten paikoin muutaman metrin korkuisiksi valleiksi.
Slumpvikin entisen kosken kohdalla myös vanhemmat 1970-luvun ruoppausjäljet ovat selvästi näkyvissä (kuva 34).
Karperöströmmenin ennallistaminen vaatisi suuria toimenpiteitä, joka saattaisi sisältää
muun muassa Kalvholmsfladanin palauttamisen ja Slumpvikin kosken ennallistamisen. Muun uoman vaihtelua lisäisi vedenpinnan nostaminen ja suisteiden rakentaminen. Näin saataisiin lisää kasvualustaa eri kasvilajeille ja edelleen muille eliöille. Slumpvikin kosken palautus olisi sikäli realistista, että molempien ruoppausten massat ovat helposti otettavissa puron rantapenkereillä.
Kokonaisuutena alue on kuitenkin niin moneen kertaan käsitelty, että olojen palauttaminen
lähelle alkuperäistä tilaa on lähes mahdotonta. Tällaisenaan alue ei elinympäristönä ole monipuolinen eikä maisemallisesti miellyttävä, joten tarvetta pienimuotoisimmille kunnostuksille voidaan
perustella.
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Kuva 30. Karperöströmmenin pato (Olli-Matti Kärnä 5.7.2011).

Kuva 31. Karperöströmmenin yläjuoksua (Olli-Matti Kärnä 5.7.2011).
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Kuva 32. Kalvholmsfladan (Olli-Matti Kärnä 5.7.2011).

Kuva 33. Karperöströmmenin ruopattua uomaa Vraknäsfladanin yläpuolelta (Olli-Matti Kärnä
5.7.2011).

45

Kuva 34. Slumpvikin entinen koskialue (Olli-Matti Kärnä 5.7.2011).

Hemträsket
Hemträsket ja sen pohjoispuolella sijaitseva Nortäsket laskevat pienen puron kautta Karperöströmmeniin. Järvet ovat yhteydessä toisiinsa noin 50 metriä pitkän puron kautta. Hemträsketin eteläkärki
lähellä sen purkuaukkoa on varsin rehevää. Pohjoiset alueet ja varsinkin Norträsket on huomattavasti karumpaa. Järviä yhdistävä puro on varsin luonnontilainen ja perkaamaton. Sen yli on rakennettu kevytrakenteinen silta, jolla ei ole suurempaa vaikutusta vedenkulkuun. Maastokäynnin aikana
purossa ja sen ympäristössä havaittiin todella runsaasti sammakonpoikasia.
Hemträsketistä laskeva puro on pituudeltaan noin 1,3 km. Puro virtaa lehtipuuvaltaisten
metsien ja alaosassa peltoalueiden läpi. Puron yläpäässä on perkaamaton koskijakso, jossa on runsaasti lahopuuta ja kiviainesta (kuva 36). Tällä jaksolla on pari korkeampaa kynnystä, jotka estävät
kalojen nousun ylemmäs. Kosken alapuolella olikin useita hauenpoikasia, kun taas yläpuolelta ei
saatu yhtään havaintoa. Kosken alaosa on lähteen vaikutusaluetta.
Muuten tämä puro on perattua ja sen leveys vaihtelee 2-2,6 metriä ja syvyys 0,5 metrin
molemmin puolin. Peratut alueet ovat liejuisia ja paikoin runsaan kasvillisuuden peittämiä (kuva
38).
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Kartta 11. Hemträsket (Olli-Matti Kärnä 9.8.2011).
Taulukko 9. Hemträsket laskupuron pH ja lämpötila (Kärnä 18.8.2011).

Hemträsket (puro)

pH

Lämpötila

26.7.2011

6,6

18,2
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Kuva 35. Hemträsket ja puron alku (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011).

Kuva 36. Hemträsket puron koskiosuutta (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011).
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Kuva 37. Hemträsket -puron perattua osuutta (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011).

Kuva 38. Hemträsket -puron keskijuoksua ja rantakasvillisuutta (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011).
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6.3. Petsmo - Hankmo
6.3.1. Koskö brunnen

Kartta 12. Koskö brunnen. Ruopattu väylä on merkitty rastilla ja vanha luonnollinen uoma sijaitsee
sen pohjoispuolella (Olli-Matti Kärnä 10.8.2011).
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Tämä entinen Kluuvijärvi sijaitsee Petsmon lähellä Ingelsön alueella. Koskö brunnen on verrattain
syrjässä eikä sen rannoilla ole kuin muutama kesämökki. Kasvillisuudeltaan merenlahti on karuhko.
Rantakasvillisuus muodostuu enimmäkseen järviruo-osta ja saraheinästä. Rantavyöhykkeen takainen metsä on mäntyvaltaista havupuumetsää, jonka ikä vaihtelee 20-80 vuotta. Paikoin esiintyy
varsin koskematonta metsää.
Nykyinen purku-uoma on ruopattu veneliikenteen tarpeisiin (kuva 39). Toinen mahdollinen tavoite on ollut parantaa kluuvijärven vedenlaatua. Ruoppauksen jälkeen merivesi on kuitenkin
päässyt virtaamaan esteettä ja näin kluuvijärven ominaisuudet ovat menneet pilalle. Vanha puropohja on näkyvissä ruopatun uoman pohjoispuolella (kuvat 40-41).
Mahdollinen kunnostustoimenpide olisi veden palauttaminen vanhaan uomaan. Täyttämällä ruopattu uoma veden ulosvirtaus siirtyisi vanhaan puroon ja näin merenlahti palautuisi kluuviksi.
Toimenpide tehtäisiin konetyöllä talviaikaan, jolloin sen mahdollisesti aiheuttamat vedenlaatuhaitat
jäisivät pieniksi.

Kuva 39. Koskö brunnenin ruopattu väylä merelle päin (Olli-Matti Kärnä 12.7.2011).
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Kuva 40. Koskö brunnenin vanhan uoman pohjaa (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011).

Kuva 41. Koskö brunnenin vanha uoma (Olli-Matti Kärnä 11.7.2011).
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6.3.2. Kastbälgen

Kartta 13. Kartassa näkyvät Kastet (kuvat 42-43) ja Hankmonkanalen (kuvat 44-45) (Olli-Matti Kärnä 10.8.2011).
Taulukko 10. Hankmonkanalenin ja Kastetin pH- ja lämpötilatietoja (Kärnä 18.8.2011).

Hankmonkanalen (8.5.2001)
Hankmonkanalen (1.8.2011)
Kastet (4.12.1991)
Kastet (1.8.2011)

pH
6,3
6,5
6,9
6,8

Lämpötila
19,5
0,8
16,0
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Kastbälgen on karu hiekkapohjainen järvi Västerhankmon pohjoispuolella. Järvessä kasvaa mm.
lumpeita ja vitaa. Rannoilla on heinää ja vehkaa. Kastbälgenin itälaidalta lähtee Kastet, joka laskee
Kastvikeniin venesataman viereen.
Kastet on metsäpuro, jota on paikoin ruopattu. Puro on hyvin virtaavaa vettä aina sen keskijuoksulla olevaan lampeen asti. Lammen jälkeen virtaus jatkuu hyvänä suistoon saakka. Purossa
on runsaasti erikokoista kiviainesta ja vain vähän vesikasvillisuutta suistoa lukuun ottamatta.
Maastokäynnin aikana elokuussa 2011 kalojen nousu Kastbälgeniin oli estetty Kastetin
yläosassa olevalla rännillä. Kastbälgenissä on ilmeisesti vedenlaatuongelmia, joiden selvitys ja korjaaminen on tehtävä ennen puron mahdollisia kunnostustoimenpiteitä. Kuitenkin puron eniten ruopattua, rännimäistä osuutta mökkitien yläpuolella voisi kivetä ja muuttaa mutkittelevaksi (kuva 42).
Näin virtaamaa saataisiin tasattua ja kaloille luotua sopivia suojapaikkoja. Toinen ongelmapaikka
on puron ylittävän mökkitien kohdalla, jonka siltarumpu saattaa alimman veden aikana olla hankala
paikka nouseville kaloille (kuva 43).

Kuva 42. Kastetin ruopattua osuutta yläjuoksun alueella (Olli-Matti Kärnä 1.8.2011).
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Kuva 43. Kastetin siltarumpu (Olli-Matti Kärnä 1.8.2011).

6.3.3. Hankmonkanalen
Norrfäjrdenin vedet laskevat tätä kautta Kanalsbottneniin. Paikalla on ilmeisesti ollut luontojaan
jonkinlainen laskupuro. Nykyinen kanava on kuitenkin ruopattu 1860-luvulla veneliikenteen tarpeisiin (Wistbacka ja Snickars 2000). Paikoin puron rannalla olikin näkyvissä vanhaa rantamöljää, jota
pitkin veneitä on vedetty ylävirtaan.
Kanava on yläosastaan leveä ja syvä. Uomassa on runsaasti vesikasveja kuten ulpukoita ja
vehkaa. Rehevää vaikutelmaa lisäävät uoman ylle kaartuvat lepät (kuva 44). Keskijuoksu on nopeasti virtaavaa osuutta kivi- ja sorapohjalla (kuva 45). Mitään suurimittaisia töitä puroon ei kannata
tehdä. Keskijuoksun kiivaimmin virtaavia paikkoja voisi kivetä ja näin rauhoittaa virtausta. Tämä
helpottaisi kalojen nousua yläpuoliseen vesistöön.
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Kuva 44. Hankmonkanalen yläjuoksua (Olli-Matti Kärnä 1.8.2011).

Kuva 45. Hankmonkanalen koskimaista osuutta (Olli-Matti Kärnä 1.8.2011).
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6.4. Koivulahti – Kuni
6.4.1. Lappsundinjoki
Lappsundinjoki on Kyrönjoen entinen suuhaara, joka saa alkunsa Skatanin kohdalta. Nykyään joki
on yhteydessä Kyrönjokeen pienen putken välityksellä. Joen pituus on noin 8,4 km ja se virtaa suurimmaksi osaksi maanviljelysten keskellä.
Lappsundinjoki oli ennen tärkeä kalojen kutupaikka. Nykyään jokeen virtaa ympäröivien
peltojen kuivatusvedet. Lisäksi sitä on ruopattu useasti 1980-luvulta lähtien. Tämä on aiheuttanut
mm. happamoitumista. Näiden toimenpiteiden seurauksena kalakannat joessa ovat heikentyneet
merkittävällä tavalla (Wistbacka ja Snickars 2000: 184-185). Kesällä 2011 otettujen näytteiden mukaan happamuusongelmaa ei olisi, paitsi siihen laskevissa ojissa (taulukko 11, Liksorbäcken).
Ensimmäinen jakso 3,6 km, välillä Skatan - Paiskarörarna on profiililtaan järin suoraviivaista maanviljelysalueille tyypillistä, käsiteltyä jokiuomaa. Tällä pätkällä niin pohjanlaatu, virtausolosuhteet kuin myös joen leveys ovat lähes muuttumattomat (kuva 46). Paiskarörarnan jälkeen joki
kaartaa länteen ja levenee samalla. Tällä jaksolla pohjanlaatu on hieman vaihtelevampi sisältäen
mm. joitain lohkareita ja kiviä. Jakso on Lappsundinjoen luonnontilaisinta osuutta, jossa myös suojavyöhyke peltojen ja joen välillä on paikoin tarpeeksi leveä ja puustoinen (kuva 47). Petsmon tien
jälkeen joki saapuu suistoalueelle ja levenee entisestään. Kasvillisuus on lähinnä lumpeita, ulpukkaa
ja heinäkasveja. Esiintymät ovat paikallisia ja ne lisääntyvät alajuoksua kohti. Suistossa on runsaasti
järviruokoa.
Joen ollessa entistä kevätkutuisten kalojen kutualuetta poikastuotantoalueiden palauttaminen ja lisääminen voisi olla kannatettavaa. Mahdollisuuksia tähän olisi, sillä joki virtaa suurimmaksi
osin syvällä uomassaan. Tämä tarjoaisi mahdollisuuden nostaa hillitysti vedenpintaa pohjapatoja
rakentamalla. Patojen yhteydessä myös kiveäminen ja soran lisääminen voisi tulla kyseeseen. Tätä
ennen pelto-ojien kuormittava (taulukko 11) vaikutus tulisi minimoida. Suojavyöhykkeiden- ja kaistaleiden kohentaminen joen varrella on myös tärkeää.
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Kartta 14. Lappsundinjoki (Olli-Matti Kärnä 11.8.2011).
Taulukko 11. Lappsundinjoen pH- ja lämpötilatietoja. Lamaslot ja Liksorbäcken ovat pelto-ojia
(Kärnä 18.8.2011).

12.4.2007
26.7.2011
26.7.2011 (Lamaslot)
26.7.2011 (Liksorbäcken)

pH
4,4
6,4
6,0
5,4

Lämpötila (C°)
4,4
21,5
20,1
17,9
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Kuva 46. Lappsundinjoen yläjuoksua (Olli-Matti Kärnä 13.7.2011).

Kuva 47. Vanha siltarakenne Lappsundinjoen yläjuoksulla (Olli-Matti Kärnä 14.7.2011).
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Kuva 48. Lappsundinjoen keskijuoksua (Olli-Matti Kärnä 13.7.2011).

Kuva 49. Lappsundinjoen alajuoksua. Taustalla Petsmon tien (7252) silta (Olli-Matti Kärnä
13.7.2011).
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6.4.2. Kilsorådran

Kartta 15. (Olli-Matti Kärnä 11.8.2011).
Taulukko 12. Kilsorådranin ja siihen laskevien ojien pH- ja lämpötilatietoja (Kärnä 18.8.2011).

Kilsorådran
12.4.2007
25.7.2011
26.7.2011 (Rabbängen)
26.7.2011 (Mararna)

pH
4,2
6,4
5,2
5,3

Lämpötila
3,6
20,6
18,8
17,6
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Kilsorådran on Kyrönjoen entinen suuhaara. Se haarautuu Vallånista omaksi uomakseen Vallvikin
kohdalla. Joen kokonaispituus on noin 4,2 km. Joen yläjuoksu on kauttaaltaan perattu/ ruopattu ja se
virtaa suurimmaksi osaksi peltoalueilla, lukuun ottamatta yläjuoksun lyhyttä metsäpätkää ja suistoa.
Alaosassa on luonnollisempaa ympäristöä suiston läheisyydessä. Jokeen laskee useita pelto-ojia
Pudotuskorkeutta joessa on vain vähän, josta johtuen virtaama on vähäinen. Tämä oli selkeästi havaittavissa maastokäynnin aikana. Todennäköisesti korkean meriveden aikaan merivesi
pääsee virtaamaan jokeen. Joen kasvillisuus on lähinnä lumpeita ja ulpukkaa. Myös heinäkasveja
esiintyi. Suistossa vallitseva kasvi on järviruoko.
Kilsorådran on aiemmin kärsinyt happamuudesta. Tämän takia pH-näytteitä otettiin paitsi
joesta myös siihen laskevista ojista. Tulosten mukaan valuma-alueen happamoittava kuormitus on
huomattava. Rabbangenin ja Mararnan, jotka ovat suurimpia jokeen laskevia ojia, pH-arvot olivat
5.2 ja 5.3 (LIITE 3).
Ensimmäinen toimenpide Kilsorådranin kohdalla olisi hillitä valuma-alueen kuormitusta
vesistöön ojakatkoksin ja muilla toimilla.

Kuva 50. Kilsorådran keskijuoksua (Olli-Matti Kärnä 18.7.2011)
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Kuva 51. Kunnostettu pelto-oja. Taustalla Kilsorådran (Olli-Matti Kärnä 19.7.2011).

Kuva 52. Kilsorådran alajuoksua (Olli-Matti Kärnä 19.7.2011).
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7. Yhteenveto
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kesän 2011 aikana Kyrön- ja Vöyrinjoen suistojen vaikutuspiirissä olevien pienvesien luonnontilaisuutta ja kunnostustarvetta. Tutkimusalue rajoittui Mustasaaren ja Vöyrin rannikkoalueille. Erityyppisiä kohteita kertyi noin kolmekymmentä, joista osa esiteltiin tässä raportissa.
Maastohavainnoinnin ja vedenlaatu -tietojen perusteella suurin osa kohteista oli jollain
tavalla muokattuja. Puroista ainoastaan kaksi kohdetta oli täysin luonnontilaisia. Kolmen tila oli
pääosin hyvä, mutta näissä vähintään isoimpia kiviä oli nostettu uomasta. Loput puroista oli sellaisia, joita on ainakin osittain perattu tai ruopattu. Toisaalta osa puroista oli kuivillaan kartoitushetkellä. Varmoja kalahavaintoja saatiin vain muutamasta kohteesta. Suurin osa oli särkiä ja haukia.
Koko aikana saatiin ainoastaan yksi varma ahvenhavainto.
Tulosten perusteella purojen suurimpia ongelmia ovat pohjan liettyminen, vähäinen virtaama, puutteelliset suojavyöhykkeet, suojapaikkojen puute, umpeenkasvu (erityisesti suistojen) ja
ojitukset. Yleisesti tiedetty ongelma eli siltarumpujen aiheuttamat vaellusesteet ovat myös ongelma
muutamassa kohteessa (esim. Kolvikträsk ja Kastet). Varsinkin umpeenkasvu, suojapaikkojen puute
ja siltarumpuongelmat ovat sellaisia, joihin voitaisiin puuttua nopeasti kunnostustoimilla.
Työn suurimpien vesistöjen Lappsundinjoen ja Kilsorådranin tila on lohduton. Nämä joet
ovat moneen kertaan ruopattuja ja käsiteltyjä. Lisäksi niitä kuormittaa valuma-alueilta peräisin olevat ravinteet ja hapan kuormitus. Näiden luonnontilaisimmat osuudet löytyvät suistoalueilta. Näissä
molemmissa on ehkä kunnostuspotentiaalia, mutta se on kallista ja vaatisi mittakaavaltaan suuria
toimenpiteitä.
Fladojen ja kluuvijärvien kohdalla suurimmat ongelmat ovat odotetusti suistoalueiden laittomat ruoppaukset. Inventoinnin tuloksena löydettiin ainakin kaksi kohdetta, jossa näin on tapahtunut. Björkskatanin (kpl 6.1.2) laskupuron ruoppauksesta ei löytynyt mitään mainintaa Herttatietokannasta. Toinen on Nörrsundin flada, jonka suisto havaittiin ruopatuksi. Ruoppaukset on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa fladojen ja kluuvijärvien suurimmiksi uhkatekijöiksi.
Kunnostustarvetta ja – mahdollisuuksia löytyy siis kartoitusalueelta. Ennen kunnostustoimiin ryhtymistä vesistöjen happamuusongelmiin tulisi löytää ratkaisu. Tämä edellyttäisi säännöllisiä pH-mittauksia ja systemaattisia toimia valuma-alueen kuormituksen estämiseksi. Myös biologisten tekijöiden, kuten kalaston ja kasvillisuuden lajikoostumuksen selvittäminen on tärkeää. Näin
saataisiin mahdollisesti lisätietoa ja perusteita kunnostuksille.
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LIITE 1. Purojen inventointilomake
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LIITE 2. Flada/Kluuvi-inventointilomake
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LIITE 3. pH-tulokset (Sarin Marjo 2011)
Näytepvm

Näytteenottopaikka

ASyv

Syv.

Lämpö
m

13.6.2011

Marabäcken Vöyri -70366

YMP

13.6.2011

Marabäcken Vöyri -70366

0.1

20.6.2011

Norrviksträsken utgĺende-70378

20.6.2011

Norrviksträsken utgĺende-70378

25.7.2011

Marabäcken -70413

25.7.2011

Marabäcken -70413

25.7.2011

Bredkastet laskupuro -70430

YMP

25.7.2011

Bredkastet laskupuro -70430

0.05

25.7.2011

Kolvikträsk laskupuro -70431

YMP

25.7.2011

Kolvikträsk laskupuro -70431

0.05

25.7.2011

Skottasviken yläp. puro -70432

YMP

25.7.2011

Skottasviken yläp. puro -70432

0.05

25.7.2011

Stora Fallträsket -70418

YMP

25.7.2011

Stora Fallträsket -70418

25.7.2011

Lilla Fallträsket -70417

YMP

25.7.2011

Lilla Fallträsket -70417

0.1

25.7.2011

Storträsket puro -70416

YMP

25.7.2011

Storträsket puro -70416

0.1

25.7.2011

Vt 8 silta Kilsorĺdran -70415

25.7.2011

Vt 8 silta Kilsorĺdran -70415

26.7.2011

Rabbängen puro -70419

26.7.2011

Rabbängen puro -70419

26.7.2011

Mararna puro -70420

YMP

26.7.2011

Mararna puro -70420

0.1

26.7.2011

Liksorbäcken -70421

YMP

26.7.2011

Liksorbäcken -70421

0.1

26.7.2011

Lappsundinjoki -70422

26.7.2011

Lappsundinjoki -70422

0.1

26.7.2011

Lamaslot puro -70423

YMP

26.7.2011

Lamaslot puro -70423

26.7.2011

Hemträsket puro -70424

YMP

26.7.2011

Hemträsket puro -70424

0.1

26.7.2011

Slumpvik -70425

YMP

26.7.2011

Slumpvik -70425

0.2

26.7.2011

Iskmosund -05221

26.7.2011

Iskmosund -05221

26.7.2011

Alskatintien silta -05220

26.7.2011

Alskatintien silta -05220

26.7.2011

Hästängsfladan puro -70429

YMP

26.7.2011

Hästängsfladan puro -70429

0.05

26.7.2011

Björnhällfladan puro -70428

YMP

26.7.2011

Björnhällfladan puro -70428

0.05

1.8.2011

Kastet puro -51298

YMP

1.8.2011

Kastet puro -51298

0.05

1.8.2011

Hankmokanalen 1 -70434

YMP

1.8.2011

Hankmokanalen 1 -70434

0.1

YMP

0.6

6.1
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7.3
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7.2

15.4

5.1

20.6

6.4

18.8

5.2

17.6

5.3

17.9
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20.1

6.0
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19.5
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0.4
0.5
0.3
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0.6
0.7
0.6
1.0

0.1
0.3
0.9
0.4

0.2
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15.5

0.5

0.1

YMP

6.0

0.3

0.1

YMP

15.2

0.2

0.1

YMP

4.8

0.3

0.1

YMP
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0.4

0.1
YMP
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°C
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0.1
0.2
0.2

