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Tiivistelmä
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Luonnonvarakeskus,Latokartanonkaari9,00790Helsinki

2)

Merenlahdista ja salmista maankohoamisen myötä muodostuvat fladat, kluuvit ja kluuvijärvet ovat
yksi tärkeimpiä kevätkutuisten kalojen kutuͲ ja poikasalueita muodostavia elinympäristöjä MerenͲ
kurkunalueella.NiidenmerkitysalueellistenahvenͲjahaukikantojenkokoononkeskeinenjanetaͲ
sapainottavatpoikastuotantoaPohjanmaanrannikollaesiintyvienhappamienjokivesienaiheuttamiͲ
nahuonoinalisääntymisvuosina.TietoafladojenͲ,kluuvienjakluuvijärvienmerkityksestäahvenenͲja
hauenpoikastuotantoalueinaonkertynytmerkittävästilisääviimevuosienaikana.
Fladat,kluuvitjakluuvijärvetovatmonienmuidenrannikkoympäristöjentapaankokeneetvoimakkaiͲ
takin muutoksia ihmistoiminnan seurauksena. Fladojen suuaukkojen sekä rantojen ruoppaukset vaͲ
paaͲajanasutuksenjavesiliikenteentarpeisiinpysäyttävätniidenluontaisenmaankohoamisenaiheutͲ
taman kehityskulun. Tällöin kaloille riittävän suojaisia ja lämpimiä kutualueita ei synny enää samaa
tahtiakuinniitähäviää.MetsäͲjamaatalousuhkaavatkluuvienjakluuvijärvienvedenlaatuajamuutͲ
tavat niiden hydrologiaa. Itämeren yleinen rehevöitymiskehitys näkyy puolestaan esimerkiksi ahveͲ
nenjahauenpoikasiasaalistavankolmipiikinkantojenvoimistumisena.
Tietoa fladoihin ja niiden myöhempiin kehitysasteisiin kohdistuvista kalataloudellisista kunnostustoiͲ
menpiteistäonsaatavilla1970Ͳluvultaasti.KunnostuksiaonmonestileimannutpuutteellinensuunnitͲ
telu ja teknisen toteutuksen heikkous. Kunnostuksiin liittyviä esiselvityksiä, toimenpiteitä tai jälkiseuͲ
rantaaeioletehtylainkaantaiseonjätettytyystindokumentoimatta.Tästäsyystäkunnostuksistaja
niidenvaikuttavuudestakäyttävissäolevatietoonvarsinpuutteellista,mikäsaattaaollakokorannikkoͲ
alueen mittakaavassa osasyy kunnostusten vähyydelle viime vuosikymmeninä. Tilanne on kuitenkin
parantunut2000Ͳluvunpuolellajakiinnostuspienvesienkunnostuksiinonheräämässäuudestaan.
Kvarken flada Ͳhankkeessa kartoitettiin Merenkurkun fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien poikastuoͲ
tannonnykytilannettavuonna2017ja2018.Tutkituistakohteistavalittiinkuusikohdetta,joissatoͲ
teutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta yritettiin arvioida niistä kerättyjen poikasaineistojen ja
vedenlaatumuuttujien perusteella. Johtopäätöksenä voitiin todeta, että myös pienin toimenpitein
kunnostetut kohteet voivat toimia hyvinä ahvenen ja hauen kutualueina. Kunnostuksilla voidaan
saada lisäaikaa hyvänä kutualueena toimivalle kohteelle. Lämpimässä sisäsaaristossa kutukalojen
kulkuyhteyden ylläpito ja palauttaminen voidaan toteuttaa ilman suurta riskiä kohteen lämpötilaͲ
olosuhteidenheikentymisestä,muttakylmässäjasuojattomassaulkosaaristossasijaitsevissakohteisͲ
saontoimenpiteidenmitoituksessasyytänoudattaaerityistävarovaisuutta.
Kunnostusten toteuttamisessa tulee huomioida kunkin kohteen kehitysvaiheen (fladaͲkluuviͲ
kluuvijärvi) erityispiirteet yhdessä kohteen yksilöllisten ominaisuuksien kanssa. Esiselvitys kohteen
toiminnastaahvenenjahauenkutuͲjapoikasalueenaonkeskeistätavoitteidenasettamisenkannalͲ
ta. Fladat ja niiden myöhemmät kehitysvaiheet ovat usein pieniä ja ylisuuriksi mitoitetut toimenpiͲ
teettuottavatniissäherkästiepätoivottujavaikutuksia.Toimenpiteidensuunnittelussaonmyössyytä
huomioidatarvittavatluvatjamahdollisetrahoituslähteetsekähankkiatueksiyhteistyökumppaneita.
Tärkeäosaonnistunuttakunnostushankettaonjälkiseuranta,jonkaavullakunnostuksenonnistumiͲ
nenjamahdollistenlisätoimenpiteidentarvearvioidaan.
Asiasanat: Flada, kluuvi, kluuvijärvi, kunnostus, ahven, hauki, rannikko, kalat, lisääntymisalueet, kuͲ
tualueet
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1. Johdanto
Jääkauden jäljiltä kohoavan maaperän muodostamat fladat ovat rannikkomme ainutlaatuisimpia
elinympäristöjä. Merenlahdista hiljalleen muodostuvat fladat eriytyvät asteittain niitä ympäröivästä
merialueesta kluuveiksi ja kluuvijärviksi. Osa mataloituu ja kasvaa umpeen, mutta jotkin kehittyvät
lopulta rannikonläheisiksi, makeavetisiksi järviksi. Eniten fladoja, kluuveja ja kluuvijärviä on MerenͲ
kurkunalueella,jossamaankuorikohoaaedelleenkeskimäärin8mmvuodessa(Rosentauym.2012).
PelkästäänKristiinankaupunginjaKokkolanväliselläalueellaonarvioituolevanyhteensälähes2000
mataliksimerenlahdiksi,fladoiksitaikluuveiksiluokiteltavaamuodostumaa(Kuningasym.2019).
FladojenjaniidenmyöhempienkehitysvaiheidenonpitkääntiedettyolevankeskeisiälisääntymisaluͲ
eita ahvenelle, hauelle ja särjelle, sekä useille muille kevätkutuisille lajeille (Karås ja Hudd 1993;
WistbackajaSnickars2000).Viimevuosinatälletiedolleonsaatuvahvistustamm.VELMUͲjaKvarͲ
kenFladaͲhankkeissa.Poikastiheyksienfladoissaonhavaittuolevanparhaimmillaanmoninkertaisia
verrattunarunsaimminpoikasiatuottaviinjokisuistoihin(Kuningasym.2019).
Suojaisissarannikonpienvesissä,fladoissa,kluuveissajakluuvijärvissävesilämpeneekeväälläympäͲ
röivää merialuetta huomattavasti nopeammin. Se mahdollistaa lämmintä vettä suosivien kevätkuͲ
tuistenkalojen,kutenahvenenjahauenlisääntymisen.KaloillejaerityisestiniidenpoikasillesuotuiͲ
siatekijöitäovatmyösrunsasvesikasvillisuusjaeläinplanktoninnopeakehittyminen(Hynninen2019;
Sandströmym.1997;Snickarsym.2009;ScheininjaMattila2010).Suomenlänsirannikollaonmonin
paikoin laajoja happamia sulfaattimaaͲalueita. Näiden vaikutusalueilla fladoilla ja kluuveilla saattaa
ollakeskeinenmerkityshappamuudestaaiheutuvienhuonojen kalojenlisääntymisvuosientasaajina
(Urhoym.1990;Huddym.1996;Sutelaym.2012).
Petokalakantojenonviimevuosikymmenienaikanahavaittutaantuneenvoimakkaastiuseissaosissa
Itämerta.Syyksitähänonepäiltymm.rehevöitymisenseurauksenatapahtuneitamuutoksiaItämeren
ekosysteemeissä.Erityisestiavoimillamerialueillaahvenkantojenpienenemisenontutkittujohtuvan
poikastuotantoon liittyvistä ongelmista (Ljunggren ym. 2010; Bergström ym. 2015; Byström ym.
2015). Lisääntymisalueita uhkaa myös rannikkorakentaminen ja esimerkiksi Tukholman saaristossa
valtaosaahvenen,hauenjasärjenkutualueistaovatjonkinasteisestirannikkorakentamisenvaikutukͲ
sen alaisia (Sundblad ja Bergström 2014). Fladat, kluuvit ja kluuvijärvet eivät ole tästä poikkeuksia,
sillämyösniihinkohdistuuuseitaihmistoiminnanaiheuttamiauhkia(Kärnä2011;HELCOM2013).
Ihmistoiminnan fladoille ja niiden myöhemmille kehitysasteille aiheuttamia uhkia ovat mm. vapaaͲ
ajan asutuksen tarpeisiin tehdyt suuaukkojen ja rantojen ruoppaukset, valumaͲalueella tehdyt hakͲ
kuut,metsäojituksetsekämaataloudenravinnehuuhtoumat.LisäksimonissakluuveissajakluuvijärͲ
vissä vedenpintaa on laskettu peltomaan saamiseksi ja uomia perattu mm. tulvien ehkäisemiseksi.
Uomien perkaukset ja ojitukset ovat johtaneet usein pienvesistöjen pintaͲalojen pienenemiseen ja
kiihtyväänumpeenkasvuun(WistbackajaSnickars2000).Luonnontilaiset,alle10hafladatovatolleet
vuodesta 1997 vesilain nojalla suojattuja (27.5.2011/587 11 §). Useat fladat, kluuvit ja kluuvijärvet
kaipaavat kuitenkin suojelun lisäksi myös kunnostamista jo aiemmin toteutettujen toimenpiteiden
jäljiltä.
Fladojen luontaiseen kehitykseen kuuluu, että niiden ja meren välinen yhteys häviää vähitellen
maankohoamisen vaikutusten seurauksena (Munsterhjelm 1997). Tällöin ne eivät voi enää toimia
lisääntymisalueena kutemaan nousevien kalojen kulun ja poikasten alasvaelluksen estyessä. IhmisͲ
toiminta,kutensuuaukkojenruoppaukset,vaikuttavatmoniennykyistenfladojenjaniidenesiasteiͲ
denluontaisiinkehitysprosesseihin.Tämänseurauksenauusia,riittävästiympäröivästämerialueesta
eriytyneitä kutualueita ei pääse muodostumaan. Siksi joissain tapauksissa onkin kalataloudellisesta
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näkökulmasta perusteltua pidentää hyvin kutualueina toimivien kohteiden elinikää keinotekoisesti,
muttakuitenkinniidenluonnontilaamahdollisimmanhyvinvaalien.
Kalataloudellisia kunnostuksia fladoissa, kluuveissa ja kluuvijärvissä tiedetään tehdyn ainakin 1970Ͳ
luvultaasti(WistbackajaSnickars2000).UseinniitäovatolleettoteuttamassapaikallisetosakaskunͲ
nat.Moniakunnostuksiaonleimannutheikkosuunnittelujateknisentoteutuksenepäonnistuminen
(Wikström2004).Esiselvityksiäkutukalastontilastajasiihenvaikuttavistaseikoistaontehtyharvoin,
eikäjälkiseurantaakunnostuksenvaikutuksistaolejuurikaantoteutettu.2000ͲluvullatilanneonhieͲ
manparantunutjajoitakinesimerkkejähyvinsuunnitelluistajatoteutetuistakunnostuksistaonoleͲ
massa. Etenkin Ruotsissa on viime vuosina toteutettu useita kevätkutuisten lajien kutualueiden ja
lisääntymistulosten parantamiseen tähtääviä hankkeita (Sveriges sportfiskeͲ och fiskevårdsförbund
2017)
Tiedontarveliittyenkunnostustenkokonaisvaltaiseensuunnitteluun,toteuttamiseenjavaikutusten
seurantaan on kuitenkin ilmeinen. Tämän raportin tavoitteena on esittää esimerkkien avulla tietoa
siitä, minkälaisia kunnostuksia fladoissa, kluuveissa ja kluuvijärvissä voidaan toteuttaa, sekä mitä
kunnostuskohteidensuunnittelussajatoteutuksessatuleeottaahuomioon.Raportissatarkastellaan
tehtyjäkunnostustoimenpiteitäjaniidentoimivuuttakirjallisuudensekäLuonnonvarakeskuksenaluͲ
eeltaviimeaikoinakeräämienaineistojenavulla.Mallilajeinatoimivatahvenenjahauki,muttaesitelͲ
lytkunnostustoimenpiteetvoivatparantaanäidenlisäksimyössärkikalojenjauseidenmuidenkevätͲ
kutuistenkalalajienlisääntymismenestystä.
RaportissaesitetytLuonnonvarakeskuksenpoikasaineistotjamuutmittaustuloksetonpääosinkerätͲ
tyKvarkenfladaͲhankkeessa(www.kvarkenflada.org),jotarahoittavatInterregBotniaͲAtlanticasekä
Pohjanmaanliitto.Raportinkokoaminensekäkirjoittaminenontehty”RannikonlisääntymisaluekunͲ
nostukset” Ͳhankkeessa, joka sisältyy Euroopan meriͲ ja kalatalousrahaston (EMKR) rahoittamaan
kalataloudenympäristöohjelmaan.

Käsitteet
x Maankohoaminenonprosessi,jossajääkaudenaikaistenjäämassojenalaspainamamaanͲ
kuoripalautuuhiljalleenmuotoonsa.SekundäärinenmaankohoaminenjohtuuerilaisenveͲ
den,jäänjamuidenprosessienkuljettamanjaeliöperäisestätoiminnastalähtöisinolevanaiͲ
neksenkasaantumisesta.
x Fladanesiastemuodostuumerenlahdestataisalmesta,jonkasuuaukollemuodostuumaanͲ
kohoamisenmyötämatala,vedenvaihtuvuuttarajoittava,muttavieläsuhteellisensyväkynͲ
nys.Suuaukkojaonuseinlukuisia.
x Fladanjamerenväliinonmuodostunutnoin0,5–2msyväkynnys,jokarajoittaavedenvaihͲ
tuvuuttaniidenkesken.Suuaukkojaonyleisimminyksitaikaksikappaletta.
x Kluuvifladassafladansuuaukkoononmuodostunutkasvillisuusvyöhyke,jokaheikentääentiͲ
sestäänvedenvaihtuvuuttamerenkanssajalisääkiintoaineenkasaantumistasensuuaukolle.
Kluuvifladatkäsitellääntässäraportissamyöhemminfladoinamuidenfladojenkanssa.
x Kluuvionfladastataikluuvifladastamaanedelleenkohotessamuodostunutallas,jotaerottaa
merestäsenkeskivedenpintaakorkeammallasijaitsevakannas.Merivesiyltääenääajoittain
kluuviin,muttakluuvistavoivirratapurotainoromereen.
x Kluuvijärvionlähestäysinerkaantunutmerestäjasenkynnyssijaitseemerenkeskiyliveden
pintaakorkeammalla.Merivesivoiyltääsiihenenäähyvinpoikkeuksellisissatapauksissa.
Kluuvijärvestävoivirratamereenpurotainoro.
x ValumaͲaluetarkoittaavesistön(tässätapauksessamyösfladan,kluuvin,kluuvifladantai
kluuvijärven)ympärilläolevaamaaͲaluettajaitsevesistönallasta,johonsatanutvesivaluu
maanpinnankorkeuserojenmukaisesti.
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x Lämpösummasaadaanseuraamallamittauskohteenlämpötilaapäivittäinmittausajanjakson
ajanjalaskemallakunkinpäivänmittauksistakeskiarvo,sekälopuksisummaamallanämä
keskiarvotyhteen.
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2. Ahvenen ja hauen lisääntymiseen vaikuttavat useat
kohteen ominaisuudet
Fladan,kluuvintaikluuvijärventilaajakunnostustarvettaarvioitaessaonotettavahuomioonkohteen
keskeiset kevätkutuisten kalojen poikastuotantoon vaikuttavat ominaisuudet. Tärkeimmät fladojen,
kluuvienjakluuvijärvienpoikastuotantoonvaikuttavattekijätvoidaanluokitellakolmeenluokkaan:1.
vaellusyhteys,2.lämpötilaolosuhteet,3.vedenlaatusekä4.kutualustatjapoikasalueet.NäidenkesͲ
kinäinenmerkitysvaihteleeerikehitysvaiheissaolevissarannikonpienvesissä.

2.1. Vaellusyhteys
Kevätkutuistenkalojen,kutenahvenen,hauenjasärjenkutuvaellustaontutkittuhuomattavastiväͲ
hemmänkuinesimerkiksilohikalojenosalta.AhvenonvarsinpaikallinenkalajapääsääntöisestiahͲ
venetsyönnöstävätalle10kmetäisyydelläkutualueesta(BöhlingjaLehtonen1984;LukejulkaisemaͲ
ton2017).Kuitenkinmyösyli150kmvaelluksiaondokumentoitujaetäisyydetnäyttävätkinriippuͲ
vanpitkältitarkasteltavanmerialueenrannikkovyöhykkeentyypistä(Böhling&Lehtonen1984;SauͲ
lamo&Neumann2002).Laajoillasuojaisillasaaristoalueillavaelluksetovatpidempiäkuinavoimella
rannikkoalueella.Noin7–15cmpitkienahvententiedetäänvoivannoustakaltevuudeltaan4%olevia
25m:npituisiakalaportaita,joissaalhaisinvirtausnopeuson0,31m/s(Knaepkensym.2006).MaasͲ
tohavaintojenmukaanahvenvoiuidajopa1,3kilometrinmittaistauomaakutualueelleenkluuvijärͲ
veen,mikäliuomassaonvettäjalevähdyspaikkoja,virtausnopeusonmaltillineneikäuomassaoleyli
15–20cmkorkeitavaellusesteitä.Kirjallisuudessamainitaan,ettäkeltaͲahvenenyhtäjaksoinenuintiͲ
nopeusvoienimmilläänlämpimässä20–25°Cvedessäolla0,54m/s(Hergenrader&Hassler1967).
RuotsissajaVirossatehdyissätutkimuksissaonhavaittu,ettärannikkoalueenhauistaarvioltaainakin
45–82%onkuoriutunutmakeassavedessäjaettäsuurinosaniistävaeltaajoensimmäisenelinvuoͲ
tensaaikanamereen(Engstedtym.2010;Rohtlaym.2012).HauillaonlisäksiRuotsinrannikollahaͲ
vaittu selkeää kutupaikkauskollisuutta niiden palatessa useina vuosina peräkkäin synnyinpuroihinsa
jajokiinsalisääntymään(Engstedtym.2014).Yleisestihauetpysyvätmerialueellasuhteellisenlähellä
kutualueitaanjaliikkuvathyvinvähän(Kåras&Lehtonen1993).Rannikonhaukipopulaatioidenvälillä
on kuitenkin eroja joidenkin liikkuessa laajemmilla alueilla. Virtavesissä haukiyksilöiden on havaittu
tekevän jopa yli 30 km pitkiä matkoja kutualueilleen (Koed ym. 2006). Aikuisten, yli 21 cm pitkien
haukienonhavaittuvoivannoustaylös9,5mpitkääja12,6%kaltevaaDenilͲtyyppistäkalatietä,jossa
pohjanläheinenvirtausonalimmillaannoin0,7–0,9m/s(Katopodisym.1991).
Fladanesiasteissayhteysmereenonavoinnajatkuvasti.FladoissayhteysmereenkatkeaahyvinharͲ
voin. Kynnyksen kohotessa myös vaellusyhteyden katkeamista tapahtuu useammin. Kluuvifladassa
kynnyksellejuurtunutkasvillisuusrajoittaavedenvaihtuvuuttajavoitiheäksipäästessäänvaikeuttaa
myöskutemaansaapuvienkalojenkulkua.KunkynnysonnoussutmerivedenkeskivedenpinnanyläͲ
puolelle,onfladastatullutkluuvi.Merivesiyltäätällöinkluuviinvainkeskimäärinallepuoletajasta.
Tällöinkeskeiseksivaellusyhteyttäsääteleväksitekijäksinouseekluuvinjamerenvälillemahdollisesti
muodostuneenuomanvirtaamasekäesteettömyys.KluuvijärvessämerivedelläeioleenäämerkitysͲ
tävaellusyhteydenylläpidossa,vaankulkuyhteyteenvaikuttavatsadanta,valumaͲalueenkokojasen
muutominaisuudetsekäuomanominaisuudet.
Uoman teoreettisen ulosvirtaaman määrittävät valumaͲalueelle tuleva sadanta ja siinä tapahtuva
haihduntasekämahdollistenmuidenkluuvistataikluuvijärvestäpoisvirtaavienuomienteoreettinen
virtaama. Todelliseen virtaamaan vaikuttavat näiden lisäksi useat muut valumaͲalueen ja uoman
ominaisuudet.Keskeisiäuomanominaisuuksiaovatuomanpoikkileikkaus(pintaͲala,märkäpiiri,pinͲ
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nankorkeus),pituus,kaltevuussekävirtausvastus.ValuntaanvalumaͲalueeltavaikuttavatkasvillisuus,
sekäuseatmaaperänominaisuudet.
UomanvirtaamaonuseinsuurimmillaanvarhainkeväällälumiensulamisvesienvaikutuksestajasykͲ
syllä syyssateiden seurauksena. On tyypillistä, että etenkin valumaͲalueiltaan pienissä kluuveissa
ulosvirtauspieneneekesänaikanajauomasaattaakuivuatäysin.KriittisintäahvenenpoikastuotanͲ
non kannalta on kutuvaelluksen aikainen virtaamatilanne uomassa kutuaikaan keväällä (huhtiͲ
toukokuussa) ja poikasten ulosvaellusajankohtana kesäkuun puolenvälin ja heinäkuun lopun välillä
(kuva1)(SverigessportfiskeͲochfiskevårdsförbund2017).JoissainkohteissapoikasetsaattavatvaelͲ
taaulosvastasyyssateidenaikaan,jolloinvedenkorkeusjavirtaamauomassakasvavatlisääntyneen
valumanvaikutuksesta.



Kuva1. Riittävänkoonsaavutettuaanahvenenpoikasetvaeltavatulosmerelle.TällöinvaellusyhteydentoimiͲ
vuusontärkeää.KuvaKäringsundinkluuvistavuoden2017kesäkuunlopulta.(Kuva:MikkoHynninen)

Useissa tapauksissa kluuvin tai kluuvijärven uoma alkaa luontaisesti umpeutua maankohoamisen
vaikutuksesta. On yleistä, että uomaan kehittyy ruovikkokasvillisuutta, joka edelleen voimistaa tätä
kehitystä kasvattamallaan juurakolla ja pidättämällään kiintoaineksella. Tiheä ruovikko voi myös itͲ
sessääntoimiavaellusesteenäkutemaannousevalleahvenelle,hauellejamuillekaloille.UomiinkohͲ
distuumyösihmistoiminnanaiheuttamiauhkia.UomanpohjaliettyyalhaisenvirtaamanjaesimerkikͲ
si peltoͲ ja metsätalousalueilta tulevan kiintoainekuormituksen seurauksena. Tämä puolestaan voiͲ
mistaauomanumpeutumistapohjanmadaltuessajakasvillisuudenlisääntyessä.
HakkuutvalumaͲalueellalisäävätvedenhaihduntaajavähentävätnäinvalumaa.Hakkuuaukeiltalumi
sulaa keväällä nopeammin, mikä voi lyhentää kluuvin tai kluuvijärven uoman kutemaan nousevien
kalojen kulkuyhteyden avoimena pitävää kevättulvaa. Ojitukset valumaͲalueella nopeuttavat valunͲ
taajavoivatsitenlisätävedenpinnanjauomanvirtaamanvaihtelujajohtaenuomankuivumisriskin
kasvuun.Uomanylirakennettutiepenkkavaatiitierummun,jottakalojenkulkukluuvin/kluuvijärven
jamerenvälillävoijatkua.TierummuntyyppijaasennustapavaikuttavatkuitenkinsuurestitierumͲ
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muntoimivuuteenvaellusreittinä.Parhaitentoimiihalkaisijaltaanvähintään80cmkokoinenrumpuͲ
rakenne,jokaetenkinvähävetisissäuomissaonsijoitettavauomanpohjantasalle,sitenetteialapuoͲ
lellepääsemissääntilanteessasyntymäänputousta(Jormolaym.2003).Väärinasennettujaväärän
tyyppinentierumpuvoikatkaistakalojenkulunkokonaan.
Mikäli ahvenenpoikasten ulosvaellus loppukesällä estyy, voivat heikentyneet olosuhteet, erityisesti
ravinnon puute kluuvissa tai kluuvijärvessä, johtaa poikasten kuolemiin. Etenkin pienemmissä kohͲ
teissa ravinnon määrä saattaa huveta kesän edetessä, jos sitä tarvitsevia yksilöitä on paljon. EläinͲ
planktonmäärien väheneminen kesäkuun loppupuolella niiden luontaisen vaihtelun seurauksena
supistaa myös poikasten käyttävissä olevia ravintovaroja (Scheinin ja Mattila 2010) ja saattaa olla
ulosvaelluksenkäynnistymiseenvaikuttavatekijä.Ahvenenpoikasillaontodettu10–23%päivittäisiä
kuolleisuuksiatilanteissa,joissaravinnonmäärävähentyynopeasti(Menshutkinym.1968;Cerny&
Pivnicka1973).SamaanaikaankluuvinulkopuolinenvesialuelämpeneepoikasilleriittävänlämpimäkͲ
si. Ravinnon vähentymisajankohtaan osuva kalanpoikasten ulosvaellusmahdollisuus on siis mitä toͲ
dennäköisimminkeskeinenkluuvienjakluuvijärvienpoikastuotantoamäärittävätekijä.SamanaikaiͲ
sestikluuvinulkopuolisellamerialueellatulisiollasuotuisatolosuhteetkehittyvillepoikasille,eliriitͲ
tävänlämmintävettäjaravintoatarjolla.
UomienvaromatonaukaisukalojenkulkuyhteydenpalauttamistavartensaattaajohtaaepätoivottuiͲ
hin vaikutuksiin (Wikström 2004). Liian syväksi kaivettu uoma voi palauttaa kluuvin takaisin fladaͲ
vaiheeseen,mikälimerivesipääseevirtaamaanaltaaseen.Tämäheikentääsenlämpötilaolosuhteita
javoimuuttaakeskeisestiympäristötekijöitä,joihinlajitkohteessaovatsopeutuneet.Vaikkanäinei
kävisikään,varomatonuomankaivaminensaattaajohtaauomanvirtaamanlisääntymiseenjauoman
kuivumisriskinkasvamiseen.

2.2. Lämpötilaolosuhteet
Lämpötilaonyksitärkeimpiäkevätkutuistenlisääntymiseenvaikuttaviatekijöitä.HauellakutukäynͲ
nistyy yleisimmin veden lämpötilan ylittäessä 6 astetta ja ahvenella noin 7 astetta (Sandström ym.
1997;FrostjaKipling2019).MolempienlajienontodettuvalitsevankutualueikseennopeastilämpeͲ
neviäalueitajakutevanniissäaikaisemminkeväällä(Sandströmym.1997;Mingelbierym.2008;BerͲ
gekym.2010).Korkeissalämpötiloissamm.ahvenen,hauenjasärjenmätitarvitseelyhyemmänkeͲ
hittymisajan,kuolleisuusonvähäisempääjakuoriutuneidenpoikastenkasvunopeampaa(Swift1965;
Guma’a 1978; Karas 1996; Saat ja Veersalu 1996; Mooij ja Tongeren 2008). Tällä on suuri vaikutus
tulevaanvuosiluokkavahvuuteen,sillämitäsuuremmaksipoikasetehtivätensimmäisenäkesänäkasͲ
vaa, sitä todennäköisemmin ne selviävät talven yli hengissä (Post ja Evans 1989; Farrell ym. 2006;
Heermann ym. 2009). Optimaalinen lämpötila ahvenen mädin kehitykselle on noin 8 ja 18 asteen
välillä,mädinkehitysvaiheestariippuen(SaatjaVeersalu1996).Hauellavastaavalämpötilaonnoin
4–14astetta.Poikasetsitävastoinsuosivatkorkeampialämpötilojamolempienlajienkasvunollessa
nopeinta hieman yli 20 asteisessa vedessä (Hokanson ym. 1973; Wang ja Eckmann 1994). Keväällä
nopeastilämpenevätfladat,kluuvitjakluuvijärvettarjoavatsiksihyvänkasvuympäristönkevätkutuisͲ
tenkalojenjälkeläisille.
Ahvenenpoikastiheydetolivatvuonna2017toteutetussanäytteenotossasuurimmatfladoissa,joissa
toukokuunalunjaheinäkuunlopunvälinenlämpösummaylitti1450päiväastetta(Hynninen2019).
Kluuveissa ja kluuvijärvissä lämpösummien todettiin olevan aina tämän rajan tuntumassa tai sitä
korkeammalla riippumatta ympäröivän merialueen lämpötilaolosuhteista. Tällaisissa kohteissa lämͲ
pötilaolinoussuttoukokuunloppuunmennessänoinviiteenasteeseen.Kesäkuunalkuunmennessä
lämpötilaolinoussutnoin15asteeseenjakesäkuunaikanasekohosivielä20asteentietämiin(kuva
2).KyseisetlämpötilatiedotperustuvatkuitenkinvainyhdenvuodenmittauksiinjavuosittainenvaihͲ
telulämpötiloissaonsuurta.
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Kuva2. VasemmassakuvaajassaMerenkurkun sisäsaaristossa sijaitsevan, lämpimän fladan(toukoͲheinäkuun
lämpösumma1475päiväastetta)jasitäympäröivänmerialueenvuonna2017mitattuvedenlämpötilakehitys
keväänjakesänaikana.OikeanpuoleisessakuvaajassaMerenkurkunsaaristossaavoimenmerialueenreunalla
sijaitsevan kluuvifladan (toukoͲheinäkuun lämpösumma 1 482 päiväastetta) ja sitä ympäröivän merialueen
vuonna2017mitattulämpötilakehityskeväänjakesänaikana.(KvarkenfladaͲhanke,julkaisematonaineisto).

Lämpötilaolosuhteisiin fladassa vaikuttavat keskeisimmin ympäröivän merialueen lämpötilaolosuhͲ
teetjafladansuuaukkojenyhteenlaskettukokonaispintaͲala(Hynninen2019). MuitakeskeisiätekiͲ
jöitäovatsuojaisuusjamyösaltaantilavuus.Mitäkylmemmällämerialueellafladasijaitsee,sitäkriitͲ
tisemmäksi nämä tekijät muuttuvat. Vaikkakin fladoissa veden lämpötila kohoaa usein ympäröivää
merialuettanopeammin,onsekuitenkinetenkinpienissäjamatalissakohteissaherkempisääolosuhͲ
teiden,kutenilmanlämpötilojenvaihtelunaiheuttamillevaikutuksille.Äkillinenlämpötilanlaskualle
10 asteeseen voi aiheuttaa ahvenenpoikasissa merkittävää kuolleisuuden lisääntymistä ja kasvun
hidastumista (Hokanson 1973, Karås 1966). Hauki kestää nopeaakin veden lämpötilan alentumista
kohtalaisenhyvin,muttavedenkylmeneminenhidastaamyössenkasvua(Hassler1982).
KluuvitjakluuvijärvetvoivattarjotakevätkutuistenkalojenpoikastuotannolleoptimaalisialämpötilaͲ
olosuhteitakaikillarannikkovyöhykkeillä,silläneovatpitkälleeriytyneetympäröivästämerialueesta.
Kluuveissa merenpinnan ollessa korkealla saattaa veden lämpötila kuitenkin alentua voimakkaasti
merivedenvirratessasisäänaltaaseen.Fladojentavoinpienissäkluuveissajakluuvijärvissäsaattavat
myössääolosuhteidenvaihtelutaiheuttaanopeitamuutoksiavedenlämpötiloissa.SuurinuhkafladoͲ
jen ja kluuvien kalanpoikasuotannolle riittävän vakaille lämpötilaolosuhteille ovat suuaukkojen ja
uomien ruoppaukset vesiliikenteen tarpeisiin. Suuaukon, kannaksen tai uoman ruoppaaminen auki
lisäävedenvaihtuvuuttamerialueenkanssa(kuva3)javaikuttaavoimakkaastikohteenlämpötiladyͲ
namiikkaan.TämätarkoittaakeväisenvedenlämpötilannousunhidastumistajakeskilämpötilanaleͲ
nemista.Vaikutusonvoimakkaimmillaanulkosaaristossajaavoimillamerialueilla,joissaympäröivän
merivedenlämpötilaonalhainenjatuulensekäaallokonvaikutuksetvoimakkaita.
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Kuva3. Fladansuuaukonruoppauslisäävedenvaihtuvuuttaympäröivänmerialueenkanssa.KuvaStroraRönsͲ
käretinGamlaHamneninfladastaOravaisista.(Kuva:MikkoHynninen)

Lämpimässä sisäsaaristossa suuaukon ruoppauksen vaikutus lämpötiloihin on pienempi kuin avoiͲ
memmilla merialueilla. Tämä on otettava huomioon kalataloudellisia kunnostuksia suunnitellessa,
silloinkuntarkoituksenaonsuuaukkoataiuomaaruoppaamallaparantaakalojenkutuͲjapoikasvaelͲ
lusmahdollisuuksia. Etenkin ulkosaaristossa varomaton suuaukon koon kasvattaminen tai uoman
aukaisu voi päästää kylmän meriveden virtaamaan vapaammin kohteeseen. Tällöin kevätkutuisten
kalojenpoikastuotantokohteessavoivaikeutuataipahimmillaanestyäkokonaan.

2.3. Vedenlaatu
Ahvenen ja hauen lisääntymisen kannalta keskeisiä vedenlaatutekijöitä fladoissa ja kluuveissa ovat
pH,suolapitoisuusjasameus.

2.3.1. pH ja happamat sulfaattimaat
Veden alhainen pH voi etenkin happamien sulfaattimaiden alueilla muodostua esteeksi ahvenen ja
hauenpoikastuotannolle.HappamuudenhaitallisiavaikutuksiavoimistavathappamanvalumanmaaͲ
perästä liottamat metallit, kuten alumiini (Sutela ym. 2012). Parhaiten happamuutta kestää hauki,
jonkapoikasillealinturvallinenpHvaihteleevälillä4–5,3muunmuassavedenalumiinipitoisuudesta
riippuen (Vuorinen ym. 1993). Ahvenen poikaset kestävät alle 5 pHͲarvoja vain lyhyitä aikoja ilman
merkittävääkuolleisuudenlisääntymistä(HildenjaHirvi1987).Särkionselkeästihaukeajaahventa
herkempihappamuudellejasärjenlisääntymisenonnistumiseksipH:nonoltavaselvästiyli5(VuoriͲ
nenym.1993).Toisaaltavoimakasyhteyttämistoimintarehevissäkluuveissasaattaapäivisinnostaa
12
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pH:n lähelle kymmentä tai sen yli. Hyvin matalissa kohteissa, joissa poikasilla ei ole mahdollisuutta
paetasyvemmällevesipatsaaseen,saattaamyöställäollahaitallisiavaikutuksianiidenselviytymiseen
jakehitykseen(BeklioglujaMoss1995;Rahel2010).
Suomen rannikkoalueella happamoituminen on yleinen fladoihin, kluuveihin ja kluuvijärviin kohdisͲ
tuva uhka. Erityisesti VarsinaisͲSuomen ja Pohjanmaan rannikkoalueilla, joilla happamat sulfaattiͲ
maat ovat yleinen maatyyppi, happamoituminen on yleistä. MetsäͲ ja peltoͲojitusten myötä rikkiä
sisältävämaaperäpääseehapettumaan,jolloinmaaperäänsitoutunutvesihappamoituu.HapanvaͲ
luma kulkeutuu ojituksia pitkin ja kuivatetuilta mailta sadevesivaluman mukana alapuoliseen vesisͲ
töön. Happamuuden haitallisia vaikutuksia voimistaa sulfaattimaissa yleinen alumiini, joka saostuu
kalojenkiduksiinpH:nlaskiessaalle6arvoon.Happamoittavaavalumaavoisyntyämyöshappamien
maidenruoppausläjityksistä.
KvarkenfladaͲhankkeennäytteenotoissavuosina2017Ͳ2018tutkittujenfladojentaikluuvieneihaͲ
vaittu olevan happamia kalanpoikasten esiintymisvaiheen aikana, joten sikäli happamoitumista ei
alueella voida pitää nykypäivänä kovinkaan merkittävänä pienvesien kalantuotantoon vaikuttavana
tekijänä.

2.3.2. Suolapitoisuus
AhvenonmakeanvedenkalajaonsiksisopeutunutelämäänjalisääntymäänvainsuhteellisenalhaiͲ
sissa suolapitoisuuksissa. Kutu on mahdollista kaikkialla Suomen rannikolla tavattavissa suolapitoiͲ
suuksissa(<6PSU),muttaonolemassaviitteitäsiitä,ettäjopieninousuvedensuolapitoisuudessa
saattaavaikuttaapoikastenkasvuahidastavasti(Overtonym.2008).MyöskäänhauellaSuomenranͲ
nikollaesiintyvilläsuolapitoisuuksillaeipitäisiollavaikutuksiamädintaipoikastenkehitykseen,mutta
poikastenkasvunonosoitettuolevannopeintamakeassavedessä(EngströmͲÖstym.2005).SensiͲ
jaansärjenlisääntymisenontodettuonnistuvanvainalle3,5–4PSUsuolapitoisuudessa(Jägeretal.
1981;Klinkhardt&Winkler1989;Härmäetal.2008)
Suolapitoisuusvaihteleefladoissa,kluuveissajakluuvijärvissäaltaankehitysasteenmukaan.Fladoissa
suolapitoisuus noudattelee ympäröivän merialueen pitoisuutta, mutta kluuvin vesi alkaa vähitellen
muuttuamakeammaksiseneriytyessämerestä.SuolapitoisuusonmyöskeskeinenahvenellejahauͲ
elletärkeitäeliöyhteisöjä,kutenvesikasvillisuuttajaeläinplanktonlajistoasäätelevätekijä(MunsterͲ
hjelm1997;TeleshjaKhlebovich2010).SiksikluuvinmuuttaminentakaisinfladaksiesimerkiksiruopͲ
paamallakynnystaikannasaukivoimuuttaasuolapitoisuuttavaikuttaensitenkokokohteeneliöyhͲ
teisöön.Tällävoiollavaikutuksiamyöskalanpoikastenkasvuun,esimerkiksieläinplanktoninrunsausͲ
jalajirakennemuutostenkautta.

2.3.3. Sameus
Ahvenenjahauenpoikastenensimmäinenravintokohdeoneläinplankton,jotanesaalistavatnäköͲ
aistinsa avulla. Siksi hyvin sameissa vesissä saalistaminen vaikeutuu. Savisameudesta ei ole suurta
haittaa ahvenen poikasille, mutta voimakkaiden kasviplanktonkukintojen aiheuttama veden samenͲ
tuminen sen sijaan vaikeuttaa merkittävästi niiden ravinnonhankintaa (Granqvist ja Mattila 2004;
Perssonym.2011).Järvissätehtyjentutkimuksienmukaanvedensameussuosiisärjenpoikasia,jolͲ
loin ne saavat ravinnonhankinnassa kilpailuetua ahvenen poikasiin nähden (Nurminen ym. 2010).
Hauenpoikastenontodettukasvavanparemminkirkkaissavesissä,joissanekykenevätsaalistamaan
tehokkaammin(EngströmͲÖst&Mattila2008).Hyvinrehevätkohteet,joissakesälläilmenevätmasͲ
siivisetkasviplanktonkukinnatsamentavatveden,voivatsiisollahuonojakasvuympäristöjäahvenen
jahauenpoikasille(kuva4).
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Kuva4. Runsaskasviplanktonkukintasaattaasamentaajavärjätävedenvihertäväksipuuroksihyvinrehevissä
kluuveissa. Lennokilla kuvattu ilmakuva Korsnäsissä sijaitsevasta Strockrundin kluuvista kesältä 2017. (Kuva:
Metsähallitus)

Jotkutfladatovatluonnostaanhyvinreheviäjarehevyysyleensävoimistuuniideneriytyessämerestä
kluuveiksi.RehevyyttävoimyöslisätävalumaͲalueeltatulevaulkoinenkuormitus,kutenpeltoͲojien
mukanakohteeseenvirtaavatravinnepitoisetvedet.Rehevyysontiettyynpisteeseenastiahvenenja
hauen poikasille hyödyllistä, sillä se lisää niiden käytettävissä olevan eläinplanktonͲ ja kalaravinnon
määrää. Kuitenkin voimakkaasti rehevöityneissä kohteissa aikaisemmin mainitut korkean pH:n ja
vedensameutumisenpoikasilleaiheuttamathaitatvoimistuvat.

2.4. Kutualustat ja poikasalueet
Ahven laskee mätinauhansa kutualustalle, jona toimii esimerkiksi kasvillisuus tai rantaan kaatuneet
puut. Se valitsee ensisijaisesti vankkoja ja rakenteellisesti monimuotoisia alustoja. Järviruo'on on
todettuainakineteläisemmälläItämerelläolevansuosituinahvenenkutualusta(Snickarsym.2009).
Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kuolleita järviruo'on varsia on tarjolla kutualustaksi myös
varhain keväällä vesikasvillisuuden vasta aloittaessa kasvuaan. Myös fladoissa ja niiden esiasteissa
usein tavattavat vidat ja ärviät kelpaavat ahvenelle kutualustoiksi. Kasvillisvyöhykkeet tarjoavat ahͲ
venenpoikasilletärkeitäsuojapaikkojajaravintoaetenkinmyöhemminkesälläniidensiirryttyäavoͲ
vedestätakaisinrantavyöhykkeeseen(Urho1996).
Hauenontodettusuosivankutualustanaankevättulvanallejäänyttäkasvillisuutta,kutenruohojaja
saroja(Bry2013).Myösruovikkojamuukasvillisuus,kutenvidatjaärviätkäyvätkutualustoiksitulͲ
vaniittyjen puuttuessa. Kuoriutuneet ruskuaispussipoikaset kiinnittyvät imukuppimaisella elimellä
kasvillisuuteen,jossaneviettävätyleensäensimmäiset10Ͳ12päivää.Ruskuaispussintyhjennettyäja
uimarakontäytyttyänesiirtyvätvesikasvillisuudensekaan.
EtenkinkaruissaulkosaaristofladoissakutualustojenpuutesaattaarajoittaafladojensopivuuttahauͲ
en ja ahvenen kutualueeksi (McCarraher & Thomas 1972; Snickars 2009). Hyvin matalissa fladoissa
vedenkorkeuden vaihtelut voivat jättää kutualustat ja myös niillekudetun mädin kuiville vedenkorͲ
keudenlaskiessa.ErityisestikevättulvanallejäänyttärantaniittykasvillisuuttasuosivanhauentapaukͲ
sessatämäonsuuriuhkamädinselviytymiselle.KluuveissajakluuvijärvissävedenkorkeudenvaihteͲ
lutovatuseinmaltillisempia,silläniissävedenpintaasäätelevätlähinnävalumajahaihdunta.
14
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Rantojenruoppauksetvoivathävittääarvokkaitakutualustojajapoikasalueitakohteissa.Alle500m³
ruoppaukset eivät edellytä erillistä vesilain mukaista lupaa, vaan niistä riittää ainoastaan ilmoitus
valvontaviranomaiselle. Kuitenkin myös pienet ruoppaukset fladoissa, kluuveissta tai kluuvijärvissä
voivataiheuttaamerkittäväähaittaapoikastuotannolle,etenkinjosniitätehdäänuseita.Kluuveissa
ja kluuvijärvissä valumaͲalueen ojitukset, hakkuut yms. valumaan vaikuttavat toimenpiteet yhdessä
uomienvirtaamaalisäävienperkaustenjaaukikaivuidenkanssavoivatlyhentääkevättulvankestoaja
näinheikentääerityisestihauenlisääntymistulostalisäämällämädinkuivillejäämisenriskiä.
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3. Flada-, kluuvi- ja kluuvijärvikunnostusten pitkä
historia Merenkurkun alueella
Fladoissa, kluuveissa ja kluuvijärvissä on toteutettu erilaisia kunnostuksia jo pitkään. Kunnostukset
ovatkuitenkinvähäisestidokumentoitujajajulkaistuatietoaonniistäheikostisaatavilla.UseintämäͲ
kin tieto perustuu jälkikäteen suullisesti hankittuun informaatioon tai kartoituksissa havaittuihin
seikkoihin. Kunnostuksia edeltävästä ahvenen tai muiden kalojen poikastuotantotilanteesta ei ole
tietoakuinpoikkeustapauksissa.
Wickström(2004)esittiopinnäytetyössäänkattavananalyysinPohjanmaanrannikkoalueellavuosien
1970–2000välillätehdyistäfladojen,kluuvienjakluuvijärvienkunnostuksista.YleisimminkunnostukͲ
sen toteutti osakaskunta tai kalastusseura. Tarkastelluissa 42 kohteessa yleisin toimenpide oli uoͲ
man/suuaukonkaivaminentairuoppaaminenkalojenvaellusreitinpalauttamiseksi.FladoissatehdyisͲ
tä kunnostuksista 75 %, kluuveissa tehdyistä 47 % ja kluuvijärvissä tehdyistä 44 % arvioitiin olleen
tekniseltätoteutukseltaanhuonoja.ParhaitenonnistuneetkunnostuksetliittyivätvedenpinnannosͲ
toonpatoͲjavallirakenteillasekäaiemminruopattujenuomienkunnostamiseen.KunnostustentoiͲ
mivuudenarvioimiseksikalojenlisääntymisenkannaltaeikuitenkaantehtyminkäänlaisiapoikaskarͲ
toituksia.
Yleisimmin esiintynyt ongelma oli se, että kohteen kynnys ruopattiin pois tai uoma kaivettiin liian
syväksijasenluontaisetrakenteethävitettiin.Etukäteisselvityksiätehtiinvainharvoin(16kpl)jayleiͲ
sintoimenpideolipH:nmittaaminen.KohteidentoimintaakutualueenaeiselvitettytarkemminetuͲ
käteen yhdessäkään kohteessa. Jonkinlaista jälkiseurantaa oli toteutettu puolessa kohteista. Tähän
sisältyi yleisemmin pHͲarvojen mittaukset ja/tai jonkilainen kutukalojen nousuhavainnointi. KuteͲ
maannouseviakalojakutenhaukia,ahveniajasärkiähavaittiinusein,muttakunnostustenvaikutusͲ
tenarviointionlikimahdotontaesiselvitystenjatarkemmanjälkiseurannanpuuttessa.Poikkeuksen
muodostavat kohteet, joissa vaellusyhteys on ennen kunnostusta ollut täysin poikki. Tarkastelluista
kunnostuksista38%olisinykyisenvesilain(27.5.2011/58711§)vastaisia.
Maalahden alueella on tehty Malax Fiskargillen toimesta ERUFͲrahoitettuja kunnostuksia neljässä
kluuvissa/kluuvijärvessävuosina2007–2013(Malaxfiskargiller.f.,päiväämätönraportti).KunnostukͲ
setjaniihinsisältyvättoimenpiteetondokumentoitujasuojeluͲsekäseurantasuunnitelmatonlaaͲ
dittu. KutunousuͲ tai poikasselvityksiä ei kuitenkaan ole tehty tai ainakaan raportoitu. Jokaisessa
kohteessa uomista perattiin pois kasvillisuutta umpeenkasvun vähentämiseksi ja kalojen vaellusyhͲ
teyden ylläpitämiseksi. Kaikissa neljässä kohteessa on lisäksi kunnostettu aiemmat vedenkorkeutta
säätelevätpadotjakolmeenonrakennettupohjapato,todennäköisemminuomienvirtaamaajaveͲ
denkorkeutta säätelemään (kuva 5). Ilmeisesti aiemmista uomien auki ruoppaamisesta syntyneitä
happamiaruoppausmassojaonkalkittu.
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Kuva5. KuviaMaalahdenfladakunnostuksista.A)jaB)Kunnostettuja,vedenkorkeuttasääteleviäpatorakenteiͲ
taTrutörsfladanissa.C)Bastusskarssjöniinrakennettupohjapato.D)Listangrundetinkluuvinpatorakenne.(KuͲ
vat:Malaxfiskargiller.f.)

Uudenmaan, Kustavin ja Taivassalon rannikkoalueella toteutettiin vuonna 1990 KORͲvaroin (EurooͲ
panyhteisönkalataloudenohjauksenrahoitusväline)kunnostuksia18mataloituneellamerenlahdella
(Härmäym.2008).Näistäkahdeksanluokiteltiinfladoiksitaikluuvijärviksi.PääasiallinenkunnostusͲ
menetelmä oli kanavien ruoppaaminen kalojen kulkuväyliksi. RiistaͲ ja kalatalouden tutkimuslaitos
seurasi poikastuotantoa vuosina 2003, 2004 ja 2007. Havainnot osoittivat, että myös ruopattujen
kanavienpäässäolevatfladatjakluuvijärvetvoivattoimiaahvenenjahauenpoikastuotantoalueina
sisemmillä ja suojaisemmilla rannikkoalueilla. Myös särki kuti samoissa kohteissa, joissa ahventa ja
haukeatavattiin.Kahdessauloimmassafladassa/kluuvijärvessäahvenentaihauenpoikastuotantoaei
kuitenkaanollut.KunnostuksiaedeltäväätietoakohteidenpoikastuotannostaeimyöskäänolesaataͲ
villa.
MuutamistaviimeaikoinaMerenkurkunalueellatehdyistäkunnostuksistaonolemassamyösosittaisͲ
ta tietoa kunnostusten mahdollisista vaikutuksista kalojen kulkuun ja lisääntymiseen. Kaksi alla esiͲ
tettävistäkohteistakohteistasijaitseeMustasaaressajayksiKorsnäsissä.
Globackfladan
Joissakinfladoissataikluuveissaontehtytoimenpiteitäuseaanotteeseen.Mustasaaressasijaitsevan
Globackfladansuuaukkoavattiin1970Ͳluvullaveneliikennettävartenruoppaamallanoin10mleveä
veneväyläfladanjamerenvälille.Tällöinkutevienkalojenkerrottiinkaikonneenfladastajafladaalkoi
kasvaa umpeen. Mökkiasukkaat ja maanomistajat sopivat fladan kunnostamisesta ja hakivat luvan
työlle. Vuonna 1993 flada padottiin vedenpinnan nostamiseksi noin 0,5 m keskivedenpintaa korkeͲ
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ammalle.PatorakennettiinfladanpohjastakaivetustapohjaͲaineksesta,jolloinfladaansaatiinmyös
lisääsyvyyttä.Toimenpiteenseurauksenaahven,haukijasärkipalasivatalueelle.LisäksialueellaraͲ
portoidaankutevanmyössäyneenjakiiskin(Eerola2014)



Kuva6. KuviaGlobackfladankunnostuksista.A)Levähdyspaikanrakentaminenuomaan,B)UomakuivanakeͲ
sällä2018,jolloinkivienasettelunäkyyselvästi.C)Padonvahvistamiseenkäytettyjähiekkasäkkejä.D)Valmis
pato, jossa purkuaukko kulkee kahden ison lohkareen välistä. (Kuvat Ralf Wistbacka, Mikko Hynninen ja Lari
Veneranta)

Vuonna1993rakennettupatojauomakunnostettiinvuonna2013.PatooliajanmyötäalkanutvuoͲ
tamaanjavedenpintakluuvissaolilaskenut10cm.UomanhyvinleveääjamatalaaalaosaakavennetͲ
tiinjavirtaamaauudelleenohjattiinuomaakiveämällä(kuva6).LisäksirakennettiinnousuahelpottaͲ
via rakenteita ja levähdyspaikkoja kivenlohkareista. Vanha vuotava pato korjattiin hiekkasäkeillä ja
purkuaukkokivettiinsorallasiten,ettävirtausohjattiinpurkuaukosta,eikäenääpäässytpadonläpi.
(Eerola2014).KluuvinpintaͲalaonnykyisinnoin4,1ha,keskisyvyys0,6mjasenarvioidaansijaitseͲ
vannoin0,5–0,6mmerenpinnanyläpuolella(Eerola2014).ValumaͲalueonnoin71ha:nlaajuinen,
koostuen hietikosta ja talousmetsästä. Poikastuotantoa kohteessa ei ole tutkittu ennen kunnostusͲ
toimenpiteitä. Luonnonvarakeskus kartoitti vuonna 2014 Globackfladan poikastiheyksiä vetohaaviͲ
näytteenotollaosanaVelmu–kartoituksia(Kallasvuoym.2016)TällöinahvenenpoikastiheydenkohͲ
teessatodettiinolevanerittäinkorkea(220poikasta/m3)(LariVeneranta,suullinentiedoksianto).
Iskmosund
IskmosundinkluuvijärvisijaitseeMustasaarenkunnanitäosassa.Seonosauseanvesistönketjua,jota
on useilta osin voimakkaasti muokattu ihmisen toimesta. Iskmosund on pitkänomainen, aikanaan
merenlahdesta maankohoamisen myötä muodostunut allas. Sen pintaͲala on noin 15 ha ja maksiͲ
misyvyysnoin2,5m.MatkaaIskmosundinluusuastauomaapitkinmereenonnoin1,3kmjasenveͲ
denpinta sijaitsee noin 0,76 m:n korkeudella merenpinnasta (MML, avoimet aineistot 2019). IskͲ
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mosundinvedenpinnankorkeuttasääteleevuonna1996rakennettupato,jossaonkalaporras(kuva
7). Vuonna 2018 kalaporras uusittiin, koska rakennusmateriaalina käytetty puu oli pehmentynyt ja
vesiolisyönytportaansivuunohitusuoman.IskmosundinvalumaͲalueonhuomattavansuuri,lähes
5600hajasekoostuulähinnätalousmetsästä(noin80%pintaͲalasta).ValumaͲalueellaonmyösasuͲ
tusͲ ja teollisuusͲ/liiketoimintaluetta noin 5,5 % valumaͲalueesta ja viljelysmaita noin 4 % valumaͲ
alueesta.MaatalouttaharjoitetaanaivanIskmosundinrannoillajasiihensekäsenyläpuolisiinvesisͲ
töihinjohtaauseitapeltoͲjametsäojia.RavinnevalumienaiheuttamarehevöityminenonkinyksisuuͲ
rimpia Iskmosundin ongelmia. Yläpuolisiin vesistöihin tulee ojia pitkin myös jonkin verran hapanta
valumaa.



Kuva7. Iskmosundinpatojakalaporras.Kuvassaedustallanäkyyohijuoksutusluukku,jollavedenpintaasäädelͲ
lään.Keskelläonpohjastakivetty,leveäportainen,pystyrakotyyppinenkalatie,jotapitkinkalatpääsevätkeväälͲ
läkorkeammallavedenpinnallanousemaankluuvijärveen.(Kuva:MikkoHynninen)

Iskmosundissa elää verkkokoekalastusten perusteella ainakin osittain paikallisia ahvenia, särkiä ja
ruutanoita(Kärnä2014).Myöshauenonhavaittukutevankluuvijärvessä.Vuonna2017kalaportaan
alaosastamerkittiinahveniajasamallatodettiinainakinsärjen,säyneen,ahvenenjahauennousevan
portaastaylös.Vuonna2018maastokäynnillähavaittiinkalaportaidenyläpuolenedustallarunsaasti
ahvenenjasärjenpoikasia.IskmosundiinkohdistuvarunsasravinnekuormitusonjohtanutkevättalͲ
vella jääpeitteen alla muodostuviin happikatoihin ja sen seurauksena kalakuolemiin. Tästä syystä
kluuvijärveä onvuodesta 2015alkaen hapetettutalvisinkolmen hapettimenavulla(Leander2015).
Happitilannettaseurataannytsäännöllisestipaikallisyhdistyksentoimestajahapetuksenontodettu
parantavankevättalvenhappitilannetta.
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Sandviken
Moikipäässä,KorsnäsinkunnassasijaitsevaSandvikenontoinenesimerkkipadotustajakalaportaalla
varustetusta kluuvista. Sen altaan pintaͲala on noin 5,4 ha ja valumaͲalueen noin 280 ha. Kluuviin
johtaa noin 100 m:n pituinen uoma, jonka umpeenkasvua on ehkäisty kasvillisuutta perkaamalla
useitakertoja1980Ͳluvultaalkaen.Allassijaitseenoin0,7mmerenpinnanyläpuolella(MML,avoimet
aineistot2019).1990Ͳluvunpuolivälissäpaikallinenosakaskunta,MolpefiskargillerakensiensimmäiͲ
sen padon, jolla Sandvikenin vedenpintaa voitiin säädellä. Patoon rakennettiin myös kalaporras kuͲ
temaannousevienkalojenkulkuavarten.Kalaporrastapystyivätkäyttämäänainakinahven,haukija
särki.(KustaktionsgruppeniÖsterbotten2017,julkaisematonraportti)
Huhtikuunlopullavuonna1998toteutetussakudullenousevienkalojenhavainnoinnissaosakaskunta
arvioi(ilmeisestinäköhavaintojenperusteella),ettäpuolentunninaikanakalaporrastanousiylösyli
250 haukea. Myöhemmin samana vuonna havaittiin useiden satojen aikuisten haukien, ahventen
sekä näiden poikasten vaeltaneen ulos kluuvista. Joukossa oli myös arviolta yli kaksisataa aikuista
särkeä.Vuoden2019kevättalvellakalaporrasuusittiinjamereenjohtavanuomansekäSandvikenin
altaan keskeltä kahteen osaan jakava salmi perattiin kalojen kulun turvaamiseksi. Kunnostuksesta
laadittiin kattava suunnitelma, jossa mallinnettiin myös vedenkorkeuden nostamisen muutoksia
kluuvinpintaͲalaan.LisäksisuunnitelmaankirjattiinsuosituksiakutemaannousevienkalojenjaulosͲ
vaeltavien poikasten seurannasta. Kutemaan nousevia kaloja havainnoitiin vuonna 2019 ja niistä
kerättiinrunsaastikuvaͲjavideomateriaalia.Suuriamääriäahvenia,särkiäjahaukianähtiinnouseͲ
massakluuviinkutemaan(kuva8).



Kuva8. Särkiä ja ahvenia nousemassa ylös Sandvikenin uusitusta kalaportaasta keväällä 2019. Kalaportaan
päälleasennettuverkkosuojaakalojalinnuiltajamuiltapedoilta.(Kuva:KustaktionsgruppeniÖsterbotten)

20

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 57/2019

4. Esimerkkejä luonnontilaisista- ja kunnostetuista
fladoista ja kluuveista
Tässäkappaleessaesitelläänyksitäysinluonnontilainenkluuvijaviisikunnostettuakohdetta,joiden
toimintaaahvenenpoikastuotantokohteinatarkastellaansaatujentulostenjataustatietojenvalossa.
Edellisen luvun muutamista esimerkeistä poiketen kaikista kohteista on kerätty Kvarken flada
Ͳhankkeenyhteydessätietojamm.lämpötiloista,morfometriasta,vedenlaadustajakasvillisuudesta.
Ahvenenpoikasistakerättiinvetohaavillatiheyshavainnot,joidenyhteydessäotettiinkohteidenpHͲ,
suolapitoisuusͲ ja sameusmittaukset. Hauen poikasten esiintyminen kohteissa kartoitettiin työntöͲ
haavilla.Tarkasteluissakäytetyttiedotonesitettykootustitaulukoissa1ja2.
Taulukko1. Kohteidenperustiedotjavedenlaatuakuvaavatmuuttujat.Korkeusmerenpinnastakuvaaaltaan
vedenpinnankorkeuttamerenpinnastajaperustuuMML:n2m:nkorkeusmalleihin(MML,avoimetaineistot
2019).Suluissailmoitetaankorkeusmallienpohjanakäytetynlasekeilausaineistonkeräysvuosi.Korkeuteen
vaikuttaavedenkorkeuskohteessakeilausajankohtanajamaankohoaminenvoikasvattaakorkeuttaajanmyöͲ
tä.
Kohde

Sijainti
(WSG84)
Käringsund
63,42983°N
21,07313°E
Funkorsjön
63,83129°N
22,86309°E
Verkviksfladan
63,23698°N
21,52756°E
Stroviken
63,87172°N
22,74890°E
Papposfladan
63,27418°N
21,12134°E
Flatskärsgrynnorna 62,80351°N
21,14909°E

ValumaͲ
alue(ha)
33,2

PintaͲ
ala(ha)
12,7

pH
8,9

Suolaisuus Sameus Korkeus(m)
(PSU)
(FNU)
1,2
7,9
0,14(2013)

113,0

2,5

7,9

0,1

13,2

31,4

3,0

7,5

1,8

3,2

0,72
(2014)
0,44(2009)

59,0

12,5

7,5

2,4

1,7

0,06(2014)

52,5

14,5

8,3

3,6

2,6

0,00(2013)

7,0

2,9

8,0

1,9

21,9

0,04(2015)

Taulukko2. KohteidenlämpötilaͲjakalanpoikastiedot.
Kohde

Karingsund

Hauki
LämpösumͲ
Toukokuun
Kesäkuun
Heinäkuun
Ahven
mapäiväasͲ
ka.(°C)
ka.(°C)
ka(°C)
(yksilöä/
teina
m3)
1482
11,3
17,5
19,7
41 ei

Funkorsjon

1428

10,3

17,5

18,3

118 kyllä

Verkviksfladan

1445

11,1

17,3

18,6

94 kyllä

Stroviken

1392

9,9

16,9

18,2

5 ei

Papposfladan

1475

11,1

17,4

19,8

203 ei

Flatskarsgrynnorna

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

7 ei

4.1. Käringsund – luonnontilainen kluuvi avomeren laidalla
Käringsund on esimerkki täysin luonnontilaisesta kluuvista. Se sijaitsee Valassaarilla Raippaluodon
maailmanperintöalueen edustalla. Saaret on rauhoitettu linnustonsuojelualueeksi jo vuonna 1948.
Alueonhyvinavointasaaristovyöhykettäjakluuvisijatseeaivanavomerenlaidalla.Siitähuolimatta
kluuvinlämpösummaonhyvinkorkeajaahvenenpoikastiheysolivuonna2017suuri(taulukko2).
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Allasonpitkänomainen(kuva9jakuva10A),pintaͲalaltaansuhteellisensuuri(12,7ha)jamaksimisͲ
saannoinmetrinsyvyinen.Vesikluuvissaonkirkasta,eikäsameusongelmiahavaittuvuosina2017tai
2018. Kluuvin vesi on hieman suolaista, eli merivesi yltää ajoittain vielä kluuviin asti. Veden pH oli
hiemankohollavuonna2017,mikäviittaavoimakkaaseenkasviplanktonintailevienyhteyttämistoiͲ
mintaan ja kuvastaa myös kluuvin kohtalaista rehevyystasoa. Kluuvin pieni valumaͲalue koostuu
luonnontilaisestalehtimetsästä,katajikostajakanervanummesta.



Kuva9. Käringsundin ilmakuva (MML Ͳavoimet aineistot 2019) ja syvyyskäyrät (Hynninen 2019). Kirjaimet ilͲ
maisevatkuvan10valokuvienottopaikat.

Altaanlänsipäädystälähteeyli100mpitkäjakapeimmillaannoin50cmleveäuoma.Uomanpituus
jaleveysvaihtelevathuomattavastikluuvinvedenpinnanmukaan.Vedenollessakluuvissakorkealla
suuriosasuistoalueestajäätodennäköisestivedenallejauomanpituuskutistuualle50m:iin.Uoma
kulkee hyvin matalana läpi ruovikkoalueen ja edelleen merenrantaniityn läpi, jossa se muuttuu syͲ
vemmäksi (kuva 10 B). Alemmalla osuudella uomassa on jonkin verran kiviä ja virtaamavaihteluja
(kuva10C).Uomalaskeekapeaanlahdelmaan,jokaavautuuavomerelle(kuva10D).
Käringsundissatoteutettiinvuonna2018poikastenulosvaellusseuranta.KevätjakesäolivatpoikkeͲ
uksellisenlämpimiäjasateettomia,mikänäkyimyösuomanvirtaamassa.Kesäkuun18.päivänäuoͲ
maolialajuoksultaankäytännössäkatsoentäysinkuivavainhyvinpienenvesimääränvirratessauoͲ
massa. Muutama runsassateinen päivä juhannuksena riittivät kuitenkin synnyttämään uomaan poiͲ
kastenulosvaellukselletarvittavanvirtaaman.ParhaimmillaanpoikasiaarviotiintunninaikanavaeltaͲ
vanmereenylisatatuhattakappaletta(taulukko3).
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Kuva10. Kuvia Käringsundin kluuvista. A) Kluuvin allas. B) Kluuvin länsipääty, josta uoma lähtee kulkemaan
ruovikonseassa.C)Uomanalempaaosaa.D)Uomanlaskulahdelmamerenpuolella,jokaaukeaaavomerelle.
Kuvienottopaikatselviävätkuvasta10.(Kuvat:MikkoHynninen)
Taulukko3. Käringsundistaajehaavipyynninperusteellaarvioidutkeskimääräisetulosvaeltavienpoikasten
määrättunnissaeripyyntipäivinä.
Päivämäärä

Ahvenenpoikasia/h

Keskipituus(mm)

25.6.2018

112128

32,1

29.6.2018

14976

27,4

3.7.2018

2937

29,3

6.7.2018

96

27,9


KäringsundonhyväesimerkkiluontaisestihyvinahvenenpoikastuotantoalueenatoimivastakluuvisͲ
ta. Merestä pitkälle eriytynyt allas tarjoaa ahvenelle lämpötilaolosuhteiltaan optimaalisen kutuͲ ja
poikasalueen muuten hyvin suojattomalla ja kylmällä merialueella. Kluuvi on rehevä, mutta veden
sameutuminen ei näyttäisi tuottavan siellä ongelmia runsaasta perustuotannosta huolimatta. KluuͲ
vistalöytyivainyksittäinenhauenpoikanen,jotenseeitodennäköisestituotahaukiakovinrunsaasti.
TähäntodennäköisestivaikuttaaKäringssundinsijaintiavoimellamerialueellajatoisaaltamyöspuron
mataluus,jokarajoittaahaukiennousumahdollisuuttajaaltistaanekutunousunaikanalintujenpreͲ
daatiolle. Hauen kutualustoiksi sopivia tulvaniittyjä esiintyy ja ruovikkoͲ ja kaislikkokasvillisuutta on
rantavyöhykkeessä kutualustaksi runsaasti. Myös uposkasvillisuutta kluuvissa esiintyy. Runsaan yhͲ
teyttämistoiminnan vaikutuksesta veden pH voi kuitenkin nousta korkeaksi. Uoma saattaa ajoittain
kuivua,muttajopienetsateetriittävätnostamaanvedenpintaauomassaniin,ettäpoikasetpääsevät
vaeltamaanmerelle.
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4.2. Funkorsjön -kluuvi, jonka uomaa kunnostettiin ja valuma-aluetta
kasvatettiin
FunkorsjönsijaitseeLuodonkunnassalämpimälläsisäsaaristoalueella.Ahvenenpoikastiheydetolivat
kesällä2017korkeatjasiksikluuviavoidaanpitäätärkeänäahvenenkutualueena.Kluuvistalöydettiin
myös hauen poikasia, joten se toimii myös hauen kutualueena. Allas on hyvin pieni ja enimmillään
noinmetrinsyvyinen(kuva11).Senyhdistäämereenlyhyt,noin25mpitkäuoma.




Kuva11. Funkorsjöninilmakuva(Metsähallitus)jasyvyyskäyrät(Hynninen2019).Kirjaimetilmaisevatkuvan12
valokuvienottopaikat.

Uomaailmeisestiperataansäännöllisestijamyösuomansuullemerenpuolellaonruopatturuovikon
läpikulkevaväylä(kuva12A).Uomaanonkasattuvirtaustaohjaaviakiviä(kuva12B).SekulkeemetͲ
sikössä,eikäsiinäolejuurilainkaankasvillisuutta.Uomaonnoin20cmsyvä,muttasyvyysvaihtelee
vedenkorkeuden mukaan. Uoman yläpäähän on kasattu kiviä pieneksi, virtaamaa rajoittavaksi paͲ
doksi(kuva12C).
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Kuva12. KuviaFunkorsjöninkluuvistakesältä2018.Kuvienottopaikatnäkyvättarkemminliitteen1kartassa.A)
Uomansuultamerelleruopattuväylä.B)Uomakluuviinpäinkuvattuna.C)Uomanyläpäähänkivistärakennettu
kynnys.D)YläpuolisestakluuvijärvestäFunkorsjöniinlaskevaoja.(Kuva:MikkoHynninen)

FunkorsjönvalumaͲalueonsuuriverrattunasenpintaͲalaan(taulukko1).Noin67%valumaͲalueen
pintaͲalastaonmetsää,noin8%peltomaatajanoin8%asutusta.SisävesiävalumaͲalueestaonnoin
9%.ValumaͲalueenkokoanostaakohteenyläpuolellasijaitsevaSundetinkluuvijärvi,jokaonyhteyͲ
dessä Funkorsjöniin. Uoma kohteiden välillä on kaivettu kanaaliksi ja saattaa olla, että uoma olisi
luontaisestijotähänpäiväänmennessäumpeutunut(kuva12D).Todennäköisestikutukalatpääsevät
halutessaannousemaanuomaapitkinmyösSundetiinasti.
Kluuvi on muuttunut käytännössä jo täysin makeavetiseksi. Happamoitumisongelmia ei havaittu
vuonna2017,vaikkaniitäon1990Ͳluvullavieläollut(WistbackajaSnickars2000).Vedensameudesta
eipitäisiollahaittaapoikasille.Kasvillisuuspeittäähiemanyli30%kluuvinaltaanpintaͲalastajase
koostuulähinnäruovikostajakaislikosta.
Funkorsjöniävoidaanpitääesimerkkinäonnistuneestakunnostuksesta.LämpötilaolosuhteetkluuvisͲ
sa ovat ahvenen poikastuotannon kannalta optimaalisella tasolla, vaellusyhteytenä toimiva luonͲ
nonmukainenuomaontoimivajavedenlaatuonhyvä.ValumaͲalueonsuurisuhteessafladanaltaaͲ
seen ja yhteys yläpuoliseen vesistöön on auki, minkä ansiosta uoma pysyy todennäköisesti hyvin
vesitettynä, lukuun ottamatta poikkeuksellisen lämpimiä ja sateettomia ajanjaksoja. Kutualustaksi
sopivaakasvillisuuttaontodennäköisestimatalarantaisessakluuvissakeväänaikanariittävästi.

4.3. Verkvikfladan -kluuvi, jossa tierumpu ei häiritse kalojen kulkua
Verkvikfladan (kuva 13) sijaitsee Mustasaaren kunnassa ulkosaaristoalueella, avoimen salmialueen
reunalla. Lyhyehkö uoma kulkee tien ali tierummun sisällä. Kluuvin rannoilla on useita vapaaͲ
ajanasuntoja. Ahvenen poikastiheydet Verkvikfladanissa olivat Kvarken fladaͲhankkeessa tutkituista
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seitsemästäkluuvistajakluuvijärvestäkorkeimmat(taulukko2).Verkivikfladaninlämpötilaolosuhteet
ovatahvenenlisääntymisellehyvinedulliset.



Kuva13. Verkvikfladaninilmakuva(Metsähallitus)jasyvyyskäyrät(Hynninen2019).Kirjaimetilmaisevatkuvan
14valokuvienottopaikat.

Kluuvinaltaassaonrunsaastikivenlohkareitajaseonkluuviksisyvä(kuva13jakuva14A).Mereen
laskevanuomanpituusonvainnoin28m.Uomakulkeetiepenkanallatierummussa,jonkapohjalle
onaseteltukeskikokoisiakiviätasaamaanvirtausta(kuva14B).Tierumpuonuomanpohjantasalla
kluuvin puolella ja meren puolella noin 15 cm korkeudella uoman pohjasta. Uomaa on muokattu
ainakinkiviävirtausohjureiksiasettamalla(kuva14C).Pohjassaonmyössoraa,jokaontodennäköͲ
sesti laitettu sinne umpeenkasvua estämään. Kluuvin puolella uomassa on jonkin verran ruovikkoa,
muttamuutensitäkasvaapääosinuomanreunoilla.Uomalaskeesuhteellisenavoimeenlahdelmaan,
jokaaukeaaavomerelle(kuva14D).
VedenlaatuongelmiaVerkikfladanissaeivuonna2017havaittu.Vesionhumuspitoisentummaa,mutͲ
tasameusonhyvinalhainen.Suolaisuusonnoinpuoletmerialueenvastaavasta,jotenmerivesiselͲ
keästinouseevieläajoittainkluuviinasti.VedenpHolilähesneutraali.ValumaalueenpintaͲala(30,8
ha)onnoinkymmenkertainenverrattunapelkkäänaltaanpintaͲalaan(3ha).ValumaͲalueestayli80
%onmetsääjanoin4%vapaaͲajanasutustaluetta.Ruovikkoakasvaalähinnäaivanaltaanlaitamilla
ja suhteellisen pieninä määrinä. Myöskään uposkasvillisuutta ei kluuvista juuri löydy. Allas on suhͲ
teellisenkarujasiinäonkluuviksipaljonsyvyysvaihteluita.LänsirantaonkohtalaisennopeastisyveͲ
nevä.
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Kuva14. KuviaVerkvikfladaninkluuvistakesältä2018.A)Fladantummavetinenjakivinenallas.B)Tierummun
merenpuoleinensuuaukko.C)Uomankuivillaolevaapohjaa.D)Uomanaukeamislahti.(Kuvat:MikkoHynninen)

Verkvikfladan tarjoaa ahvenelle keväällä nopeasti lämpenevän ja suojaisan kutualueen muuten kylͲ
mähkölläjasääolosuhteillealttiillaalueella.Kluuvionhelpostisaavutettavissa,silläkunnostettuuoͲ
ma on lyhyt ja esteetön. Tierumpu on asennettu oikein uoman alivedenkorkeuden tasolle kluuvin
puolella,muttahiemankorkeallemerenpuolella.UomaanasetellutkivethidastavatvirtaustajatarͲ
joavat vaihtelevia virtaamaolosuhteita nouseville kaloille. Altaassa on syvyysvaihteluita, sen vesi on
tummuudestaan huolimatta kirkasta ja pH lähes neutraalilla tasolla. Kasvillisuutta on suhteellisen
vähän,muttamuutenhyvissäolosuhteissatämäeinäytähavaittavastivaikeuttavanahvenentaihauͲ
enlisääntymistäkohteessa.Rantojenjyrkkyyssaattaavähentääkevättulvanallejäävänkasvillisuuden
pintaͲalaa, mutta toisaalta suojata kehittyviä mätimunia kuivumiselta ehkäisemällä vedenpinnan
nopeaaalentumistakutualustojenkohdalla.

4.4. Papposfladan – suuaukon ruoppaus voi toimia lämpimässä
sisäsaaristossa
PapposfladansijaitseeMustasaarenRaippaluodossaMerenkurkunmaailmanperintöalueella.PapposͲ
fladassaarvioitiinolevanKvarkenfladaͲhankkeessavuonna2017tutkituista34:stäkohteestakorkein
ahvenpoikastiheys(taulukko2).HauenpoikasiaPapposfladastalöydettiinvastavuonna2019tehdysͲ
sä tarkemmassa kartoituksessa. Flada sijaitsee suhteellisen lämpimällä rannikkoalueella suojaisan
lahtialueenperukassa.KohdeonpintaͲalaltaanjatilavuudeltaanfladaksisuuri.Luoteispuolellafladaa
sijaitsee hyvin matala alue, joka erittäin alhaisella vedenkorkeudella jää täysin kuiville, mutta jossa
vesitodennäköisestilämpeneekeväisinerittäinnopeasti(kuva15,kuva16A).KyseisenalueenluoͲ
teispäädyssäontiepenkka,jonkaalleonmahdollisestijäänytyksifladansuuaukoista.FladanpohjoisͲ
osa(kuva16B)onpuolestaansyvimmilläänylikolmemetriäpohjanmadaltuessafladaneteläpuolelle
siirryttäessä.
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Kuva15. Papposfladaninilmakuva(MMLͲavoimetaineistot2019)jasyvyyskäyrät(Hynninen2019).Kirjaimet
ilmaisevatkuvan16valokuvienottopaikat.

Flada on yhteydessä mereen lounaisosassaan sijaitsevan noin metrin syvyisen ja muutaman metrin
levyiseksi ruopatun suuaukon kautta (kuva 16 C ja D). Ruoppaus on osakaskunnan mukaan tehty
1990Ͳluvuntaitteessa.Fladanalueellaonmuutamiamökkejä,joidenrantojaonruopattu.RuoppaukͲ
set ovat todennäköisesti vanhoja, sillä nykyisin fladasta kulkuyhteys merelle on mataluuden vuoksi
rajallinen.Fladaolisiilmanruoppauksiatodennäköisestiluontaisestikuroutunutmerestäirtijaolisi
nykyisinkluuvivaiheessa.
VedenlaatuPapposfladanissaolivuonna2017hyvä,eikähappamoitumisͲtaisameusongelmiahavaitͲ
tu.Vesifladassaolikirkastajasuolaisuudenperusteellamerivesipääsifladaanesteettä.ValumaͲalue
onsuhteellisenpienijasisältäälähinnätalousmetsääsekävapaaͲajanasutustajaniihinjohtavia,päälͲ
lystämättömiäteitä.Kasvillisuusrantavyöhykkeelläonlähinnäruovikkoajakaislikkoa.Lisäksifladassa
onrunsaastiuposkasvillisuutta,kutennäkinpartaisiajavitoja.KutualustojaaikuisillekaloillejasuojaͲ
paikkojapoikasilleonsiishyvintarjolla.
Papposfladassa yksinkertainen suuaukon aukaisu on ollut toimiva ratkaisu kalojen vaellusyhteyden
ylläpitämiseksi. Flada sijaitsee hyvin suojaisella ja suhteellisen lämpimällä alueella ja se on pintaͲ
altaansekätilavuudeltaansuuri.ErilaisiaelinympäristöjäontarjollarunsaastijapoikasillaonmahdolͲ
lisuusliikkua erikehitysvaiheissaankuhunkin parhaitensopivillealueille.Luoteisosanmatalatvedet
lämpenevät todennäköisesti keväällä hyvin nopeasti, mutta vedenkorkeuden laskiessa poikasilla on
mahdollisuus liikkua syvemmille alueille fladan sisällä. Veden vaihtuvuuden ja fladan suuren koon
perusteella siinä saattaa elää myös paikallisia ahvenia. Hauen poikasten esiintymistä fladassa rajaa
todennäköisestisopivanrantakasvillisuudenvähyysvarsinkinmatalanvedenjaksoilla.
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Kuva16. KuviaPapposfladanistakesältä2018.A)Luoteisosanmatalaaaluetta.B)Pohjoisosansyvääaluetta.C)
Kuvafladansuuaukostaaltaaltamerellepäinkuvattuna.D)Ruopattusuuaukko,jokakulkeeenäähyvinkapeana
väylänäruovikonkeskellä.(Kuvat:MikkoHynninen)

4.5. Stockö Storviken – ulkosaariston kluuvi, joka ruopattiin fladaksi
Storviken (kuva 17) sijaitsee karussa Luodon ulkosaaristossa. Muutamia pieniä välissä olevia saaria
lukuun ottamatta fladan suuaukko avautuu lähes suoraan avomerelle (kuva 18 A). Fladaa on 1950Ͳ
luvullakäytettykalanviljelyynjasilloinaltaanpuoleiseenpäätyynonrakennettupienikivipato(WikͲ
ström2004).Vielä1980ͲluvullaStorvikenonollutyhteydessämereenuomankautta.Uomaon1990Ͳ
luvunalkupuolellakaivettuauki,koskaseoliajoittainkuivunut.TämänoliuskottuhaittaavankuteͲ
maannousevienkalojenkulkua,vaikkakaanminkäänlaisiaesiselvityksiäasiastaeioletiettävästitehͲ
ty. Vuonna 2017 Kvarken flada Ͳhankkeen näytteenotossa ahvenen poikasia löytyi kohteesta hyvin
pieniämääriä.Hauenpoikasiakohteestaeisaatusaaliiksilainkaanvuonna2017jaseuraavanavuonͲ
natehdyllävarmistuskäynnillävainvähäisiämääriä.
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Kuva17. Storvikeninilmakuva(MMLͲavoimetaineistot2019)jasyvyyskäyrät(Hynninen2019).KirjaimetilmaiͲ
sevatkuvan18valokuvienottopaikat.

Merestäfladaanjohtaasyvimmilläännoinmetrinsyvyinenjanoin3Ͳ5mleveäruopattukanava(kuva
18B).Kanavapäättyysuuaukkoonkivettyynpatoonjakynnykseen,jossasyvyysonnoin60cm(kuva
18C).Kartoituspäivänä,merivedenvedenkorkeudenollessanoin+9cmkävifladaansisäänvoimakas
merivedenvirtaus.Itseallasonpaikoitellenhyvinkinsyvä(yli3m)jaruovikkokasvillisuuttaonsuhͲ
teellisenvähän(kuva18D).
Vedenlaatu Storvikenissä on hyvä. Vesi on kirkasta, eikä happamoitumisongelmia ole. Suolaisuus
viittaasiihen,ettämerivesipääseeedelleensuhteellisenuseinfladaan,muttayhteyseiolejatkuva.
ValumaͲalue suhteellisen pieni ja koostuu lähes ainoastaan metsästä, josta osa on metsätalouskäyͲ
tössä. Metsäojia ei näy maanmittauslaitoksen maastokarttojen mukaan Strovikeniin laskevan. Osa
Stockönsaaresta,Storvikenmukaanlukienonsuojeltua.
UomanaukaisuonkäytännössäpalauttanutStorvikeninkluuvistatakaisinfladaksi.KynnyksenjättäͲ
minen ennalleen on kuitenkin ehkäissyt hyvin vedenpinnan laskun fladan sisällä meriveden ollessa
hyvinalhaalla.Kalojenvaellusyhteysonturvattu.StorvikenonkuitenkinmelkosyväjapintaͲalaltaan
suuriflada,jokatodennäköisestitarjoaisimuutenparemmatolosuhteetahvenellejahauellekluuviͲ
na, mikäli uoma olisi maltillisemmin kunnostettu. Lämpötila todennäköisesti nousisi keväällä nopeͲ
ammin,kunmerivedenvaikutusfladassajäisivähäisemmäksi.Alenevasuolapitoisuusvoisihuokutella
paremmin myös haukea kutemaan ja vedenpintaa nostava kevään sulamisvesi voisivat tarjota sille
runsaamminkutualustojakäytettäväksi.
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Kuva18. Kuvia Storvikenistä kesältä 2018. Tarkemmat kuvauspaikat löytyvät kuvasta 17. A) Suuaukon auͲ
keamiskohtajajostalevittäytyysuhteellisenavoinmerialue.B)Alkuperäisestäuomastaruopattusyväkanaali.
C) Suuaukon fladanpuoleisessa päässä sijaitseva vanha kivipato, jossa on noin 60 cm syvä kynnys. D) Fladan
syväjasuhteellisenkaruallas.(Kuvat:MikkoHynninen)


4.6. Flatskäsrgrynnorna -flada, joka muutettiin keinotekoisesti
kluuviksi
Flatskärsgrynnorna(kuva19)sijaitseeNorrnäsinrannikolla,suhteellisenavoimellamerialueella.KohͲ
deonvuonna1988muutettukeinotekoisestifladastakluuviksikasaamallamaaͲaineksestavallitflaͲ
danjamerenväliin(WistbackajaSnickars2000).Entisensuuaukonkohdalleonrakennettunoin20Ͳ
50cmleveäuoma,jonkapohjanaonkivistärakennettukalaporras(Wikström2004).
KluuvijasenvalumaͲalueovatpintaͲalaltaanhyvinpieniä.ValumaͲalueellaonlähinnätalousmetsää.
Kluuvinjamerenvälissäsijaitseematalaflada,johonseonyhteydessäpienenuomankautta.AhveͲ
nenpoikastiheydetFlatskärsgrynnornassaolivatkesällä2017alhaisetverrattunamuihintutkittuihin
kluuveihin(taulukko2).Hauenpoikasiakluuvistaeisaatusaaliiksilainkaan.
Vesikluuvissaontummaajakesäisinrunsaidenkasviplanktonkukintojensamentamaa.Allasitsessään
onhyvinreheväjamatala(keskisyvyysonnoin20cm)(kuva20A).HappamoitumisongelmiataiepäͲ
tavallisenkorkeitapHͲarvojakluuvissaeihavaittu.Vesikluuvissaeiolevielämakeaa,jotenmerivesi
ilmeisesti nousee ajoittain altaaseen asti. Lämpötilamittauksia kohteesta ei ole, mutta sen ominaiͲ
suudet huomioon ottaen kevään lämpösumman voidaan arvioida olevan hyvin korkea, ainakin yli
1450päiväastetta.
KunnostusFlatskärsgrynnornassavaikuttaisiolevanhyvintoteutettu.Uomaonluonnonmukainenja
mitoitukseltaan sopiva. Suistoalueelle kaivettu lampi ja mutkitteleva rakenne tasaavat todennäköiͲ
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sestihyvinvirtaamavaihteluitajaauttavatnäinpitämäänuomanvesitettynäahvenenlisääntymisen
kannaltakriittisinäajankohtina(kuva20BjaC).VaellusyhteyttäsaattaahaitatarunsasruovikkokasͲ
villisuus uomassa, mikäli sitä ei ennen kevään kutuaikaa niitetä pois. Ilman patoamista kluuvi olisi
todennäköisestijoluontaisestihävinnyt,kunotetaanhuomioonsenmataluusjakorkeusmerenpinͲ
nasta.



Kuva19. Flatskärsgrynnornan ilmakuva (MML Ͳavoimet aineistot 2019) ja syvyyskäyrät (Hynninen 2019). KirͲ
jaimetkertovatkuvan20valokuvienottopaikat.

Kluuvinallasonkuitenkinhyvinmatalajarehevä.RehevyydestäjohtuvasameussaattaahaitatapoiͲ
kasten saalistusta kluuvissa. Veden lämpötilavaihtelut voivat olla tilavuudeltaan hyvin pienessä alͲ
taassahuomattavia.Myösliiankorkeatlämpötilatsaattavataiheuttaapoikaskuolleisuutta,silläpoiͲ
kasillaeiolemahdollisuuttapaetasyvempiinjaviileämpiinvesiin(Hokanson1973).MaastohavaintoͲ
jen perusteella näyttäisi, että onnistuneelta vaikuttavasta kunnostuksesta huolimatta kluuvi toimii
lähinnäsärkikalojenkutualueena.
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Kuva20. Kuvia Flatskärsgrynnornan kluuvista. Tarkemmat kuvienottopaikat löytyvät kuvasta 19. A) Kluuvin
allas.B)Uomaankaivettupienilampi.C)Uomanalaosaa,jokasuojattuyläpuoleltametalliverkolla.(Kuvat:MikͲ
koHynninen)

Onotettavahuomioon,ettäkyseisenkaltainenkunnostusmenetelmäolisinykyisenvesilainmukaan
laiton.Eiolemyöskääntietoasiitä,kuinkaaiemminpaikallasijaitsevafladaontoiminutkutualueena
jamitensenluonnollinenkehitysolisiedennyt.Kluuvionkuitenkinhuomattavanmatala,jotenilman
kunnostustoimenpiteitä se saattaisi olla jo kasvanut umpeen ja hävinnyt kokonaan. Kunnostuksella
on siis todennäköisesti hankittu kohteelle lisäaikaa toimia kutualueena, vaikka sen ominaisuudet
eivät olekaan enää nykyään ahvenen tai hauen kutuͲ ja poikasalueena toimisen kannalta parhaat
mahdolliset. Vuonna 2019 toteutetussa hauen poikasten esiintymisen lisäkartoituksessa haukia ei
kluuvistatavattu.PääsääntöisestikluuvistajäihaaviinsärkikalanpoikasiasekävähäisissämäärinahͲ
venenpoikasia.
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5. Kunnostusten toteuttamisesta
Fladan,kluuvintaikluuvijärvenkunnostaminenonkalataloudellisestanäkökulmastaperusteltuasilͲ
loin, kun kohteen poikastuotannon arvellaan heikentyneen joko ihmistoiminnan vaikutuksesta tai
luontaisistasyistä.Syitäsaattavatollaesimerkiksisuojaisuudenjakevätlämpötilojenlaskusuuaukon
ruoppauksen seurauksena, happamoituminen metsäojituksien vaikutuksesta tai vaellusyhteyden
heikentyminen maankohoamisen ja umpeenkasvun seurauksena. Suoria vaikutuksia kevätkutuisten
kalojenlisääntymiseenonetenkinmaankohoamisenkaltaisten,hitaastietenevienprosessienseuraͲ
uksena vaikea arvioida luotettavasti lyhyellä aikavälillä. Siksi huolen herätessä onkin syytä selvittää
kutualueenatoimivankohteenpoikastuotannonnykytilannejasiihenvaikuttavatseikathuolellisesti.
Parhaaseentulokseenpäästäänkohteissa,joissakutevaakalakantaaonvieläjäljellä.
Poikastuotannonpalauttaminen kohteisiin,joistaseonjoehtinythävitävoiollahyvinhaastavaaja
saattaa edellyttää erilaisia tukitoimia, kuten kutukalojen siirtoja tai istutustoimenpiteitä. Ahven ja
haukiovatmolemmathyvinpaikallisiajauseinmyöskutupaikkauskollisia(Böhling&Lehtonen1984;
Engstedtym.2015;Kåras&Hudd1993).SiksikutukalojenpalaamisentodennäköisyysjanopeusuuͲ
siin kunnostettuihin kohteisiin riippuu myös alueellisten kantojen koosta. Toimivaksi kunnostetulla
poikastuotantoalueellavoiollasuurimerkitysalueellisillekalakannoille,mikäliniidenelinedellytykset
alueellaovatmyösaikuisillekaloilleriittävät.Tähän vaikuttavat mm.mahdollistensyönnösalueiden
määräjalaatuläheisillämerialueillasekämyöskalastuspaine.
Kunnostuksissaonhuomioitavakohteenkehitysvaiheenerityispiirteet.Kun kohteenyhteysmereen
maankohoamisen myötä heikkenee, muuttuvat usein myös poikastuotannon kannalta tärkeimpiä
ominaisuuksiamäärittelevättekijät,kutenlämpötilaolosuhteet,vedenlaatujavaellusyhteydenavoiͲ
muus.Kohteidenkunnostuksissamuodostuusiksierityisentärkeäksihuolellinenennakkosuunnittelu
esiselvityksineen.Fladat,kluuvitjakluuvijärvetovatuseinsuhteellisenpieniäjaherkkiäympäristöjä,
joissa väärin kohdennetut ja mitoitetut toimenpiteet saattavat aiheuttaa epähaluttuja muutoksia.
Tällöintavoitteisiinpääseminenvaikeutuujatäyttähyötyäkunnostuksistaeisaavuteta.Pahimmassa
tapauksessakohteenpoikastuotantoavoidaanjopaheikentääentisestään,esimerkiksifladanlämpöͲ
tilaolosuhteitataikluuvinuomanvirtaamaolosuhteitaheikentämällä.
Jotta kunnostukset voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla, on koko kunnostusprosessia
tarpeellistatarkastellasenkeskeisiinvaiheisiinjaoteltuna(kuva21).JärvienjavirtavesientapauksesͲ
sa kunnostuksista on olemassa hyviä kotimaisia oppaita, joissa näihin paneudutaan huomattavasti
syvemmin, kuin tämän raportin pohjalta on mahdollista (esim. Eloranta 2010; Ulvi & Laakso 2005).
Monettässäosiossakäsitellytasiatpohjaavatkyseisiinteoksiin.SeuraavanaesitelläänkunnostusproͲ
sessinkeskeisetvaiheetlyhennetystijafladaͲkluuviͲjakluuvijärvikunnostuksiinsovellettuina.
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Kuva21. Kunnostusprosessinkulkuvaiheittankuvattuna.


Esiselvitykset,tavoitteetjatoimenpiteidensuunnittelu
Ensimmäisenäkunnostuksensuunnitelussaontarpeellistaselvittääkalojenkutumahdollisuuksienja
poikastuotannon nykytilanne yhdessä niihin haitallisesti vaikuttavien tekijöiden kanssa. PoikastuoͲ
tannon tutkimiseen voidaan käyttää esim. kutukalojen pyyntiä, mätihavainnointia tai poikaspyyntiä
(kuva 22). Kutualueen olosuhteita voidaan selvittää lämpötilaseurannalla, vedenlaatumittauksin,
vaellusyhteydenkartoituksillasekälisäksimahdollistenkutualustojenjapoikasalueidenkartoituksilla.
Vaellusyhtedentoimivuuttaarviodaankeväälläkutuaikaan,jokaajoittuuahvenellaͲjahauellahuhtiͲ
kesäkuuhun, sekä poikasten alasvaellusaikaan kesäkuun lopusta alkaen. Vedenlaatutekijöitä, kuten
pH:ta, seurataan erityisesti keväällä kevättulvien aikaan sekä kesällä poikasten kuoriutumisen jälͲ
keen.Lämpötilaolosuhteidenkehitystävoidaanseuratakutuajanalustakesänloppuunasti.Sopivien
kutualustojen määrää, kuten kasvillisuutta (esimerkiksi järviruoko ja uposkasvillisuus), voidaan karͲ
toittaakeväälläennenkutuajanalkamistajakudunaikana.
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Kuva22. Ulosvaeltavien ahvenenpoikasten määrää arvioitiin ajehaavipyynnillä Käringsundin kluuvissa kesällä
2018.(Kuva:MikkoHynninen)

Kunnostuksen tavoitteet asetetaan havaittujen ongelmakohtien pohjalta. Päätavoitteena voi olla
esimerkiksi ahvenen ja hauen poikastuotannon edellytysten parantaminen vaellusyhteyttä parantaͲ
malla. Tarkempi tavoite voi olla esimerkiksi vaellusesteenä toimivan kasvillisuuden poisto kalojen
kulkuväylältä.TavoitteitavalittaessatuleeottaahuomioonkäytettävissäolevatvoimavaratjatavoitͲ
teidenyleinenhyväksyttävyysjalainmukaisuus.Kunnostuksen tavoitteiden toteutuminentuleeolla
jälkikäteenarvoitavissajollainkäyttökelposellaasteikollajanetuleekirjatakunnostussuunnitelmaan
mahdollisimmanselkeästi.
Toimenpiteet valitaan asetettujen tavoitteiden pohjalta. Fladojen, kluuvien ja kluuvijärvien kunnosͲ
tuksissaonhyvänoudattaaainans.varovaisuusperiaatetta.Tämätarkoittaasitä,ettätoimenpiteet
valitaanniin,ettähaluttuvaikutussaavutetaanmahdollisimmanpienillämuutoksillakohteennykytiͲ
laan.TällöinvähennetäänmyösriskiätoimenpiteidenaiheuttamilleepätoivotuillevaikutuksillekohͲ
teessa (taulukko 4). Toimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida myös kohteen luontoͲ, maiseͲ
maͲjavirkistyksellisetarvotsekälainsäädännönasettamatvaatimuksetjarajoitteet.JoissainkohteisͲ
sa toimenpiteeksi saattavat riittää esimerkiksi yksinkertainen kulkuesteiden poisto tai turojen tarͲ
joaminenkutualustoiksi.
MittavammissajakoneellistavoimaavaativissatoimenpiteissäkutenuomankaivamisessataipatoraͲ
kenteidenrakentamisessariskienmääräkasvaa.EsimerkiksikluuveissajakluuvijärvissäuomanvesiͲ
tykseen ja altaan pinnankorkeuteen liittyviä vaikutuksia voidaan arvoida myös laskennallisin meneͲ
telmin.Tässätarvitaankuitenkinjoasiantuntijan,kutenhydrologinapua.MallinahalutullelopputuͲ
loksellevoidaankäyttäämyöslähialueeltalöytyväämahdollisimmansamankaltaistavertailukohdetͲ
ta,jossapoikatuotantotoimiihyvin.Poikastuotantotietojenkerääminenedellyttääalueellatehtäviä
erillisiäselvityksiä,elleisoveltuvaaaiempaakartoitusͲtaimallinnustietoaolesaatavilla.
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Taulukko4. Esimerkkejäerilaistenkunnostustoimenpiteidenmahdollisistalisävaikutuksista.
Tavoite

LämpötilaͲjasuojaisuusolosuhͲ
teidenparantaminen

Toimenpide

Mahdollisetlisävaikutukset

FladanpatoaminenjamuutͲ
taminenkluuviksi

Vaellusyhteydenheikentyminen,veͲ
denlaadunheikentyminen

Uomanperkaus

Virtausvastuksenmuutos,kynnyksen
madaltuminenjne.їUomanvirtaaͲ
manjaaltaanvedenkorkeudenmuuͲ
tokset

Suuaukonruoppaus

Lämpötilaolosuhteidenheikentyminen
erityisestiuloimmillarannikkoalueillla.
VedenkorkeudenjavedenlaadunmuuͲ
tokset

Happamoitavaavalumaa
tuottavienmetsäojientukkiͲ
minen

ValunnanmuutoksetїUomanvirͲ
taamanjaaltaanvedenkorkeuden
muutokset

Kalkitseminen

Rehevöityminenjasärkikalakannan
kasvu

Vaellusyhteydenparantaminen

Vedenlaadunparantaminen


Luvat,rahoitusjayhteistyökumppanit
Kunnostustoimenpiteitäsuunniteltaessaonotettavahuomioonasiaanlittyvälainsäädäntö.VesistöisͲ
säkunnostustoimenpiteitäsääteleeensisijaisestivesilaki.Lisäksihankkeentotetuttamiseensaattavat
vaikuttaaesimerkiksiluonnonͲjaympäristönsuojelulaki,kalastuslaki,taimaankäyttöͲjarakennuslaki.
NeuvojajaopastustalupienhakemiseenkannattaakysyäensisijaisestiomankunnanympäristönsuoͲ
jeluviranomaiseltatairakennusvalvojalta.LupaneuvontaatarjoavatmyösELYͲkeskuksetjaAluehallinͲ
tovirasto.Vesilainmukaanalle10hakokoistenfladojentaikluuvijärvienluonnontilanvaarantaminen
on kielletty (27.5.2011/587 11 §). Tästä poikkeamiseen tarvitaan lupaviranomaisen (AluehallintoviͲ
rasto)myöntämäerityislupa.
Lupatarvitaanmyössilloin,kunhankeessamuutetaanvedenkorkeuttataivirtaamaa,mikäonusein
kluuvienjakluuvijärvienkunnostustentavoitteena.LupatarvitaanmyösmikälitoimenpiteetaiheutͲ
tavatkalojenkululletaivesiliikenteellehaittaa,toimenpiteissäkäytetäänkemikaalikäsittelyätaisuoͲ
ritetaanyli500m³ruoppauksia.Lupaasaatetaantarvitamyös,mikälikunnostusaiheuttaamerkittäͲ
väämaisemallistahaittaataiheikentääkohteenvirkistysominaisuuksia.Luvanvoihakeasähköisesti
ELYͲkeskuksen ruoppausͲ ja niittoilmoituksella (https://www.elyͲkeskus.fi/web/ely/lomakkeetͲ
ymparisto),muttasenyhteyteentarvitaanmyöskuvausjasuunnitelmatoteutettavastatyöstä.YmͲ
päristöviranomainen voi tarvittaessa asettaa kunnostukselle lisärajoituksia. Viranomaisluvan lisäksi


37

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 57/2019

tarvitaanainavesialueenomistajanlupajajoissaintapauksissamyösrannanomistajanlupa.Luvaton
syytäpyytääkirjallisenamahdollistenepäselvyyksienvälttämiseksi.
Mahdollistenyhteistyökumppanienkartoittaminen kannattaaaloittaajovarhaisessavaiheessakunͲ
nostuksensuunnittelua,kunhanprojektinsuuntaviivatovatselvillä.OmakalatalousalueontärkeimͲ
piäyhteistyökumppaneitakalataloudellisissakunnostuksissajavoiparhaimmillaantarjotaasiantuntiͲ
jaͲapuakunnostustensuunnitteluunjatoteutukseen.KunnostuksettoteutetaanuseimmitentalkooͲ
työnä,mikäonosallistavajakustannustehokastoimintatapa.TalkootyöläisiäsaadaanuseinpaikalliͲ
sesta osakaskunnasta ja esimerkiksi kunnostuskohteen lähialueella asuvista tai vapaaͲajan asunnon
omistavista asiasta kiinnostuneista asukkaista. Yrityksillä saattaa myös olla kiinnostusta tukea kunͲ
nostuksia esimerkiksi materiaalilahjoituksin tai välineitä lainaamalla. Myös ympäristöalan opetusta
tarjoavatoppilaitoksetsaattavatollamahdollisiayhteistyökumppaneitakunnostuksissa.
Kunnostuksenkustannuksetkoostuvatuseinmateriaaleista,välineidenjatyökoneidenkustannuksisͲ
ta, tiedottamisesta ja ruokaͲ, sekä majoituskuluista. Kustannuksia nostavat ammattilaisten, kuten
kaivinkoneenkuljettajanpalkkaus.Kustannuksistaonlaadittavaetukäteeneriteltyarvio,jossarahaa
onvarattumyösyllättäviinlisäkustannuksiin.Kustannusarvioontarpeellinen myösrahoitustahaetͲ
taessa. EU:n tarjoamia avustuksia ja valtionavustuksia vesistöͲ ja kalataloushankkeisiin hallinnoivat
ELYͲkeskukset. Tuettavia kalataloudellisia kunnostuksia ovat hankkeet, joissa pyritään edistämään
kalojen kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantamaan mahdollisuuksia kestävään
kalastukseen.
ValtionavustustavoidaanmyöntääsuunnitteluͲ,toteutusͲjahallinnointikustannuksiinsekälupamakͲ
suihinjamuihinsääntelykustannuksiin.PääsääntöisestiavustusvoikattaakorkeintaanpuolethankͲ
keen kokonaiskustannuksista. Talkootyönä tehtävissä hankkeissa avustusta voidaan myöntää myös
talkootyöntekijöidentaimoottorityökoneentyötuntienperusteella.Muitarahoituslähteitävoivatolla
esimerkiksikuntarahat,joitamyönnetäänuseitahyödynsaajiaauttaviinkehittämishankkeisiinkattaͲ
enyleensänoin20%kokokonaiskustannuksista.Kuntarahaavoihakeahankkeentoteuttamiskunnan
kautta.LisäksimahdollisiarahoituslähteitävoivatollaesimerkiksisäätiöidentaitukiyhteisöjenvesisͲ
töͲjakalatalouskunnostuksiinmyöntämätapurahat.
Kunnostustentoteutusjajälkiseuranta
Toteutusvaiheessakunnostussuunnitelmapannaankäytäntöön.Useinjoudutaankuitenkintekemään
kompromisseja ja muuttamaan tai jopa hylkäämään joitain suunniteltuja toimenpiteitä. Tähänkin
voidaankuitenkinvarautuaainakinosittainmyössuunnitteluvaiheessa.FladoissajakluuveissavaroͲ
matontyöskentelyvoiaiheuttaasuuriakinepätoivottujavaikutuksia,etenkinkuntoimenpiteetkohͲ
distusvatsuuaukonͲjauomanalueelle.Siksitoimenpiteitätoteutettaessaonhyvänoudattaaerityistä
varovaisuutta ja huolellisuutta. Myös kunnostustoimenpiteiden toteutukseen liittyvät käytännön
asiatonhyväsuunnitellaetukäteenhuolellisesti.TalkootyöläisetjamyösmahdollisestityöhönpalkaͲ
tuttyöntekijättarvitsevatainakohteentoteutuksestavastaavienhenkilöidenohjeistustajatoimenpiͲ
teidentoteuttamisenvalvontaa.Kunnostuksentavoitteet,toimintavatjaaikataulutusonhyväselvitͲ
tääjokaisenatoteutuspäivänäkaikillekunnostukseenosallistuvilleennentöidenaloittamista.
Jälkiseurantavaiheessa kunnostuksen vaikutuksia seurataan ja sen tavoitteiden täyttymistä arvioiͲ
daan. Näin kunnostustoimenpiteitä voidaan tarvittaessa jälkikorjata, mikä ei ole lainkaan tavatonta
vesistökunnostuksissa.Poikasalueenkunnossapitosaattaavaatiamyösjatkuvaaylläpitoa,kutenesiͲ
merkiksivuosittaistakasvillisuudenpoistoataipadotuissakohteissavedenkorkeudenjavaellusmahͲ
dollisuuksien säätelyä. Jälkiseurantamenetelmien tulisi vastata ennen kunnostusta toteutetussa nyͲ
kytilanarvioinnissakäytettyjämenetelmiä.Tällöinsaadaanvertailukelpoistaaineistoa,jollakunnosͲ
tustoimenpiteiden vaikuttavuus voidaan luotettavasti arvioida. Jälkiseurantaa tulisi jatkaa tarpeeksi
kauan, jotta kunnostuksen vaikutukset tulevat kunnolla näkyviin. Erityisesti alueilla, joissa on muuͲ
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tenkinharvaahvenͲtaihaukikanta,voipoikastuotannonpalautuminenkestääpitkään.OnhuomatͲ
tava, että ahvenella ja hauella sukukypsyysikään kasvaminen kestää noin 4Ͳ6 vuotta. Kunnostusten
vaikutus näkyy kalakannassa siten vasta useiden vuosien viiveellä. Samaan aikaan kalojen lisääntyͲ
mistulokseenvaikuttavatmuutkintekijät,kutenvuosienväliseterotkeväänjakesänlämpötiloissa.
Huolellisesti toteuteuttuun esiselvitykseen pohjautuva ja hyvin dokumentoitu seurantatieto antaa
myös arvokasta tietoa erilaisten kunnostusten toimivuudesta erityyppisissä kohteissa. Tälle tiedolle
ontulevaisuudessatarvettalisääntymisalueidenkunnostustarpeidenkasvaessa.
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6. Kiitokset
KiitoksetSannaKuninkaallekommentoinnistajakorjausehdotukista.KiitosmyösFLAGOstrobothnia/
KustaktionsgruppenAktionÖsterbotteninJonasHaraldilletaustatiedoistajavalokuvista,sekäÖsterͲ
bottens Fiskarförbundenin Claes Björkholmille osakakaskunnilta saaduista kunnostustiedoista. Paju
Ylämaalle kiitokset raportin oikoluvusta. Lisäksi kiitokset kaikille Kvarken flada ja Rannikon kutuͲ
aluekunnostuksetͲhankkeisiinosallistuneillejamuilletämänraportinmahdollistaneilletahoille.

40

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 57/2019

Viitteet
BekliogluM.&MossB.1995.TheImpactofPhonInteractionsAmongPhytoplanktonAlgae,
ZooplanktonandPerch(PercaͲFluviatilis)inaShallow,FertileLake.FreshwaterBiology33:497–
509.
BergekS.,SundbladG.&BjörklundM.2010.PopulationdifferentiationinperchPercafluviatilis:
Environmentaleffectsongeneflow?JournalofFishBiology76:1159–1172.
BergströmU.,OlssonJ.,CasiniM.,ErikssonB.K.,FredrikssonR.,WennhageH.&AppelbergM.2015.
SticklebackincreaseintheBalticSeaͲAthornyissueforcoastalpredatoryfish.Estuarine,
CoastalandShelfScience163:134–142.
BryC.2013.Roleofvegetationinthelifecycleofpike.Pike:45–67.
ByströmP.,BergströmU.,HjältenA.,StåhlS.,JonssonD.&OlssonJ.2015.Decliningcoastalpiscivore
populationsintheBalticSea:Whereandwhendosticklebacksmatter?Ambio44:462–471.
BöhlingP.&LehtonenH.1985.Effectofenvironmentalfactorsonmigrationsofperch(Perca
fluviatilisL.)taggedinthecoastalwatersofFinland.FinnishFisheriesResearch5:31–40.
CernyK.&PivnickaK.Abundanceandmortalityoftheperchfry(Percafluviatilis,Linnaeus1758)
1973intheKlicavaReservoir.Vest.Cesk.Spol.Zool.,37(1):1Ͳ13
Eerola,Jenny2014.Pienvesienentisöintijasuojelu.Lopputyö.Tekniikanyksikkö,Vaasan
ammattikorkeakoulu.
ElorantaA.2010.Virtavesienkunnostus.Helsinki:Kalataloudenkeskusliitto.
EngstedtO.,EngkvistR.&LarssonP.2014.Elementalfingerprintinginotolithsrevealsnatalhoming
ofanadromousBalticSeapike(EsoxluciusL.).EcologyofFreshwaterFish23:313–321.
EngstedtO.,StenrothP.,LarssonP.,LjunggrenL.&ElfmanM.2010.Assessmentofnataloriginof
pike(Esoxlucius)intheBalticSeausingSr:Cainotoliths.EnvironmentalBiologyofFishes89:
547–555.
EngrömͲÖst,J.&Mattila,J.Foraging,growthandhabitatchoiceinturbidwater:anexperimental
studywithfishlarvaeintheBalticSea.MarineEcologyProgressSeries359:275Ͳ281.
EngströmͲÖstJ.,LehtiniemiM.,JónasdóttirS.H.&ViitasaloM.2005.Growthofpikelarvae(Esox
lucius)underdifferentconditionsoffoodqualityandsalinity.EcologyofFreshwaterFish14:
385–393.
FarrellJ.M.,MeadJ.V.&MurryB.A.2006.ProtractedspawningofStLawrenceRivernorthernpike
(Esoxlucius):Simulatedeffectsonsurvival,growth,andproduction.EcologyofFreshwaterFish
15:169–179.
FrostB.Y.W.E.&KiplingC.2019.AStudyofReproduction,EarlyLife,WeightͲLengthRelationship
andGrowthofPike,EsoxluciusL.,inWindermereAuthor(s):WinifredE.FrostandCharlotte
KiplingSourceථ:JournalofAnimalEcology,Vol.36,No.3(Oct.,1967),pp.651Ͳ6.36:651–
693.
GranqvistM.&MattilaJ.2004.Theeffectsofturbidityandlightintensityontheconsumptionof
mysidsbyjuvenileperch(PercafluviatilisL.).Hydrobiologia514:93–101.
Guma’aS.A.1978.Theeffectsoftemperatureonthedevelopmentandmortalityofeggsofperch,
Percafluviatilis.FreshwaterBiology8:221–227.
Hassler,ThomasJ.1982.EddectoftemperatureonsurvivalofofnorthernpikeembryosandyolkͲsac
larvae.TheProgressiveFishͲCulturist,44(4),174–178.
HeermannL.,ErikssonL.O.,MagnhagenC.&BorcherdingJ.2009.SizeͲdependentenergystorageand
wintermortalityofperch.EcologyofFreshwaterFish18:560–571.
HELCOM.2013.Redlistofbiotopes.
Hergenrader,G.L.&Hasler,A.D.1967.SeasonalchangesinswimmingratesofyellowperchinLake
MendotaasmeasuredbySonar.1967TransactionsofAmericanFisheriesSociety,96:373–82.
HildenM.&HirviJ.P.1987.Thesurvivaloflarvalperch,PercafluviatilisL.,underdifferent
combinationsofacidityanddurationofacidconditions,analyzedwithgeneralizedlinearmodel.
JournalofFishBiology,30(6),667–677.


41

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 57/2019

HokansonK.E.F.,MccormickJ.H.,JonesB.R.,HokansonK.E.F.,MccormickJ.H.,JonesB.R.,PikeN.,
LinnaeusE.,HokansonK.E.F.,HowardJ.&JonesR.1973.TemperatureRequirementsfor
EmbryosandLarvaeoftheNorthernPike,Esoxlucius(Linnaeus).102:89–100.
HuddR.,KjellmanJ.&UrhoL.1996.Theincreaseofcoincidenceinrelativeyearclassstrengthsof
coastalperch(PercafluviatilisL.)stocksintheBalticSea.AnnalesZoologiciFennici33:383–387.
HynninenM.(2019).Merenkurkunfladojen,kluuvienjakluuvijärvienmorfologia,
lämpötilaolosuhteet,sekämuutahvenen(PercafluviatilisL.)poikastiheyksiinvaikuttavat
ympäristötekijät.PrograduͲtutkielma.EkosyteemitͲjaympäristöͲtutkimusohjelma.Helsingin
yliopisto.
HärmäM.,AuvinenH.&HuddR.2008.Kunnostettujenmataloituneidenmerenlahtien
kalanpoikasyhteisöt.RiistaͲjakalatalousͲselvityksiä16.
HärmäM.,LappalainenA.,&UrhoL.(2008).Reproductionareasofroach(Rutilusrutilus)inthe
northernBalticSea:potentialeffectsofclimatechange.CanadianJournalofFisheriesand
AquaticSciences,65(12),2678–2688.
JägerT.,NellenW.,SchöferW.,andShodjaiF.1981.Influenceofsalinityandtemperatureonearly
lifestagesofCoregonusalbula,C.lavaretus,R.rutilusandL.lota.Rapp.P.ͲV.Reun.Cons.Int.
Explor.Mer,178:345–348.
JormolaJ.,HarjulaH.,&SarvilinnaA.2003.Luonnonmukainenvesirakentaminen.Helsinki:Suomen
ympäristökeskus.s.102–106.
Kallasvuo,M.,Vanhatalo,J.,&Veneranta,L.(2016).Modelingthespatialdistributionoflarvalfish
abundanceprovidesessentialinformationformanagement.CanadianJournalofFisheriesand
AquaticSciences,74(5),636Ͳ649.
KaråsP.1996.Basicabioticconditionsforproductionofperch(PercafluviatilisL)youngͲofͲtheͲyear
intheGulfofBothnia.AnnalesZoologiciFennici33:371–381.
KaråsP.&HuddR.1993.ReproductionareasoffreshͲwaterfishinthenorthernQuark(Gulfof
Bothnia).AquaFennica23:39–49.
KaråsP.&LehtonenH.PatternofMovementandMigrationofPike(EsoxluciusL.)intheBalticSea.
NordicJournalofFreshwaterResearch68:72–79.
KatopodisC.,DerksenA.J.&ChristiansenB.L.1991.AssessmentoftwoDenilfishwaysforpassageof
freshwaterspecies.In:FisheriesBioengineeringSymposium:AmericanFisheriesSociety
Symposium10,s.306.
KlinkhardtM.B.&WinklerH.M.1989.EinflussderSalinitätaufdieBefruchtungsͲund
EntwicklungsfähigkeitderEiervonvierSusswasserfischartenPlötz(Rutilusrutilus),Barsch(Perca
fluviatilis),Kaulbarsch(Gymnocephaluscernua)undZander(Stizostedionlucioperca).[Effectof
salinityonthefertilizationandontogenyoftheeggsoffourfreshwaterfishspeciesroach
(Rutilusrutilus),perch(Percafluviatilis),ruff(Gymnocephaluscernua)andpikeperch
(Stizostedionlucioperca).]Wiss.Z.Univ.Rostock,NͲReihe,38(5):23–30.[InGerman.]
KnaepkensG.,BaekelandtK.&EensM.2006.Fishpasseffectivenessforbullhead(Cottusgobio),
perch(Percafluviatilis)androach(Rutilusrutilus)inaregulatedlowlandriver.Ecologyof
FreshwaterFish15:20–29.
KoedA.,BallebyK.,MejlhedeP.&AarestrupK.2006.Annualmovementofadultpike(EsoxluciusL.)
inalowlandriver.EcologyofFreshwaterFish15:191–199.
KuningasS.,VenerantaL.,OjanenH.&KallasvuoM.2019.Ihmistoiminnanvaikutuksetrannikon
kalojenlisääntymisalueisiinjamahdollisuudetkunnostuksiin.LuonnonvaraͲjabiotalouden
tutkimus27.
KärnäOͲM.2014.Iskmosundeninluonnontaloudellinenesiselvitysjakunnostussuunnitelma.UPI.
Saatavilla(7.7.2019):http://www.iskmosunden.fi/wpͲcontent/uploads/2014/09/upiͲ
rapotti2014_finv2.pdf
KärnäO.ͲM.2011.PienvesientilajakunnostustarveMustasaarenjaVöyrinrannikkoalueilla.
LjunggrenL.,LjunggrenL.,SandstromA.,BergstromU.,MattilaJ.,LappalainenA.,JohanssonG.,
SundbladG.,CasiniM.,KaljusteO.&ErikssonB.2010.Recruitmentfailureofcoastalpredatory

42

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 57/2019

fishintheBalticSeacoincidentwithanoffshoreecosystemregimeshift.ICESJournalofMarine
Science67:1587–1595.
Malaxfiskargiller.f.RestaureringavFiskvandringslederIMalax.Saatavilla(7.7.2019):
http://www.malaxfiskargille.byar.fi/contentlibrary/B5_hafte.pdf
McCarraher,D.B.,&Thomas,R.E.(1972).Ecologicalsignificanceofvegetationtonorthernpike,Esox
lucius,spawning.TransactionsoftheAmericanFisheriesSociety,101(3),560Ͳ563.
Menshutkin,V.V.,Zhakov,L.A.andUmnov,A.A.,1968.Issledovanieprichinsmertnostimolodi
okunyametodommodelirovaniya.Vop.Ikhtiol.,8,881–891.
MingelbierM.,BrodeurP.&MorinJ.2008.Spatiallyexplicitmodelpredictingthespawninghabitat
andearlystagemortalityofNorthernpike(Esoxlucius)inalargesystem:theSt.LawrenceRiver
between1960and2000.Hydrobiologia601:55–69.
MooijW.M.&TongerenO.F.R.van.2008.Growthof0+Roach(Rutilusrutilus)inRelationto
TemperatureandSizeinaShallowEutrophicLake:ComparisonofFieldandLaboratory
Observations.CanadianJournalofFisheriesandAquaticSciences47:960–967.
MunsterhjelmR.1997.Theaquaticmacrophytevegetationoffladsandgloes,ScoastofFinland.
OceanographicLiteratureReview12:1527–1528.
NurminenL.,PekcanͲHekimZ.&HorppilaJ.2010.FeedingefficiencyofplanktivorousperchPerca
fluviatilisandroachRutilusrutilusinvaryingturbidity:AnindividualͲbasedapproach.Journalof
FishBiology76:1848–1855.
OvertonJ.L.,BayleyM.,PaulsenH.&WangT.2008.SalinitytoleranceofculturedEurasianperch,
PercafluviatilisL.:Effectsongrowthandonsurvivalasafunctionoftemperature.Aquaculture
277:282–286.
PerssonK.J.,StenrothP.&LegrandC.2011.EffectsofthefilamentouscyanobacteriumNodulariaon
fitnessandfeedingbehaviorofyoungͲofͲtheͲyear(YOY)Eurasianperch(Percafluviatilis).
Toxicon57:1033–1040.
PostJ.R.&EvansD.O.1989.SizeͲdependentoverwintermortalityofyoungͲofͲtheͲyearyellowperch
(Percaflavescens):laboratory,insituenclosure,andfieldexperiments.CanadianJournalof
FisheriesandAquaticSciences46:1958–1968.
RahelF.J.2010.Populationdifferencesinacidtolerancebetweenyellowperch,Percaflavescens,
fromnaturallyacidicandalkalinelakes.CanadianJournalofZoology61:147–152.
RohtlaM.,VetemaaM.,UrtsonK.&SoesooA.2012.EarlylifemigrationpatternsofBalticSeapike
Esoxlucius.JournalofFishBiology80:886–893.
Rosentau,A.,Harff,J.,Oja,T.&Meyer,M.2012.Postglacialreboundandrelativesealevelchangesin
theBalticSeasincetheLitorinatransgression.Baltica25,113–120.
SaatT.&VeersaluA.1996.TherateofearlydevelopmentinperchPercafluviatilisL.andruffe
Gymnocephaluscernuus(L.)atdifferenttemperatures.In:AnnalesZoologiciFennici,ss.693–
698.
SandströmO.,AbrahamssonI.,AnderssonJ.&VetemaaM.1997.Temperatureeffectsonspawning
andeggdevelopmentinEurasianperch.JournalofFishBiology51:1015–1024.
SaulamoK.,&NeumanE.(2002).LocalmanagementofBalticfishstocks–significanceofmigrations.
Fiskeriverketinformerar,9,1–18.
ScheininM.&MattilaJ.2010.Thestructureanddynamicsofzooplanktoncommunitiesinshallow
baysinthenorthernBalticSeaduringasinglegrowingseason.BorealEnvironmentResearch15:
397–412.
SnickarsM.,SundbladG.,SandströmA.,LjunggrenL.,BerqströmU.,JohanssonG.&MattilaJ.2009.
HabitatselectivityofsubstrateͲspawningfish:ModellingrequirementsfortheEurasianperch
Percafluviatilis.MarineEcologyProgressSeries398:235–243.
SundbladG.&BergströmU.2014.Shorelinedevelopmentanddegradationofcoastalfish
reproductionhabitats.Ambio43:1020–1028.
SutelaT.,VuoriK.&LouhiP.2012.Happamiensulfaattimaidenaiheuttamatvesistövaikutuksetja
kalakuolematSuomessaHappamiensulfaattimaidenaiheuttamatvesistövaikutuksetja
kalakuolematSuomessa.


43

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 57/2019

SverigessportfiskeͲochfiskevårdsförbund.2017.Fiskevårdförabborre.Åtgärderisötvattenförmer
abborrepåkusten.
SwiftD.R.1965.Effectoftemperatureonmortalityandrateofdevelopmentoftheeggsofthepike
(EsoxluciusL.)andtheperch(PercafluviatilisL.).Nature206:528.
TeleshI.V.&KhlebovichV.V.2010.Principalprocesseswithintheestuarinesalinitygradient:A
review.MarinePollutionBulletin61:149–155.
UlviT.&LaksoE.2015.Järvienkunnostus.Helsinki:Suomenympäristökeskus.
UrhoL.1996.Habitatshiftsofperchlarvaeassurvivalstrategy.AnnalesZoologiciFennici33:329–
340.
UrhoL.,HildénM.&HuddR.1990.FishreproductionandtheimpactofacidificationintheKyrönjoki
RiverestuaryintheBalticSea.EnvironmentalBiologyofFishes27:273–283.
VuorinenM.,VuorinenP.J.,HoikkaJ.&PeuranenS.1993.Lethalandsublethalthresholdvaluesof
aluminiumandaciditytopike(Esoxlucius),whitefish(Coregonuslavaretuspallasi),pikeperch
(Stizostedionlucioperca)androach(Rutilusrutilus)yolkͲsacfry.ScienceoftheTotal
Environment134:953–967.
WangN.&EckmannR.1994.Effectsoftemperatureandfooddensityoneggdevelopment,larval
survivalandgrowthofperch(PercafluviatilisL.).Aquaculture122:323–333.
WikströmJ.2004.EnanalysisavrestaureringaravsmåvattendragiÖsterbottenskustland1970–
2000.ExamensarbeteiNaturgeografiD,20poäng.UmeaUniversitet.(ruotsiksi)
WistbackaR.&SnickarsM.2000.RannikonpienvedetkalojenkutupaikkoinaPohjanmaalla1997–
1998.KalaͲjariistahallinnonjulkaisuja.


44

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 57/2019



Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki
puh. 029 532 6000



45

