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1 JOHDANTO

Turun vesi— ja ympäristöpiirin toimialueella inventoitiin kesän 1989 aikana 69
pienvesikohdetta ja kesällä 1990 30 kohdetta. Työ liittyy vesi— ja ympäristöhallituksen
käynnistämään valtakunnalliseen kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkai
den pienvesien selvitystyöhön. Selvityksestä saatua aineistoa voidaan käyttää vesien—
ja luonnonsuojelun, kalatalouden, maatalouden ja metsätalouden suunnittelussa.

Pienvesien inventoinnin tarpeellisuus on todettu usein 1980—luvun aikana muun
muassa maa— ja metsätalousministeriössä sekä ympäristöministeriössä. Vesi— ja
ympäristöhallituksen kehotuksesta perustettiin pienvesiselvitystä varten yhteistyöorga—
nisaatio, johon kuuluivat Turun ja Porin lääninhallituksen, Varsinais—Suomen Seutu—
kaavaliiton (nyk. Varsinais—Suomen Liiton), Satakunnan Seutukaavaliiton (nyk.
Satakuntaliiton), Turun kalastuspiirin (nyk. Turun maaseutuelinkeinopiirin kalata—
lousyksikön), Satakunnan kalatalouseiirin (nyk. Satakunnan kalatalouskeskus), Var
sinais—Suomen Kalastajaliitto ry:n, Abolands Fiskarförbund rf:n, Varsinais—Suomen
Luonnonsuojelupiiri ry:n, Satakunnan Luonnonsuojelupiirin, Satakunnan metsälauta—
kunnan ja Lounais—Suomen metsälautakunnan sekä Turun vesi— ja ympäristöpiirin
edustajat.

Pienvesiä ovat purot, lähteet, lammet, pikkujärvet ja rannikon maankohoamisalueiden
erikoisuutena fiadat ja glo—järvet. Puroiksi luetaan virtaavat vedet, joiden leveys on
korkeintaan 5 m ja keskivirtaama alle 2 m3/s, ja joissa ei pysty liikkumaan veneellä
kuin korkeintaan tulva—aikana. Lammet ja pikkujärvet samoin kuin fiadat ja gio—
järvetkin on tässä yhteydessä jaettu pinta—alan perusteella kahteen luokkaan: alle 10
hehtaarin ja 10—100 hehtaarin vedet. Lähteet voivat olla joko avolähteitä tai tihkupin—
toja.

Kalataloudellisesti arvokkaita pienvesiä ovat ne, joissa on luontaisesti lisääntyviä
taimen—, harjus—, siika—, nahkiais— tai rapukantoja. Tällaisia kohteita ovat pääasiassa
purot. Pienillä puroilla on erityistä merkitystä poikastuotantoalueina. Arvokkaita voivat
olla myös vedet, joihin on mahdollista saada aikaan mainittujen lajien luontaisesti
lisääntyviä kantoja esimerkiksi istutuksin tai vesistöä kunnostamalla. Pienvesillä voi
olla merkitystä myös eri kalalajien lisääntymispaikkoina sekä uhanalaisten lajien
esiintymispaikkana. Pienvesissä tavattavia uhanalaisia kalalajeja ovat muun muassa
vimpa, meri—, järvi— ja purotaimen sekä harjus.

Luonnonsuojelullisesti arvokkaita pienvesiä ovat luonnontilaiset tai lähes Iuonnontilai—
set vedet. Luonnontilaa muuttaneista tekijöistä tärkeimpiä ovat metsä—, maa— ja
turvetalouteen liittyvät toimenpiteet. On kuitenkin otettava huomioon, että myös
luonnontilansa menettäneillä pienvesillä voi olla arvoa. Kohteen luonnonsuojelullinen
arvo voi perustua uhanalaisten kasvi— ja eläinlajien esiintymiseen alueella. Kasveista
voidaan mainita esimerkkinä lähdesara (Carex paniculata) ja purosätkin (Ranunculus
trichophylius) ja eläimistä saukko, kaakkuri ja jokihelmisimpukka (Margaritifera
margaritifera).

Mainittujen seikkojen lisäksi työssä on otettu huomioon myös pienveden maisemalli—
nen arvo sekä mahdollinen merkitys opetus— ja tutkimuskohteena.
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2 MITÄ OVAT PIENVEDET?

Pienvesillä tarkoitetaan lampia, pikkujärviä, puroja ja lähteitä sekä maankohoamisran—
nikon fiadoja ja gio—jarvia Pienvedet ovat olennainen osa suomalaista maisemaa, ja
viime aikoina on tiedostettu niiden luonnontilan olevan uhattuna Taman tutkimuksen
yhteydessä pienvedet on jaettu seuraaviin ryhmiin:

1. Purot
2. Järvet ja lammet, pinta—ala alle 10 ha
3. Järvet, pinta—ala 10—100 ha
4. Lähteet
5. Fladat ja glo—järvet, pinta—ala alle 10 ha
6. Fiadat ja gio—järvet, pinta—ala 10—100 ha

2.1 Purot

Puroiksi on määritelty virtaavat vedet, joiden leveys on enintään 5 m ja keskivirtaarna
alle 2 m3 ja valuma—alueen pinta—ala korkeintaan 200 km2. Käytännössä puron voi
erottaa joesta siten, että veneellä liikkuminen purossa on mahdollista korkeintaan
kevättulvan aikana.

Purot saavat alkunsa suoalueilta, pohjaveden purkautumispaikoista eli lähteistä,
lampareista tai jarvista Purojen veden laatu riippuu paaasiassa ylapuolisen vesiston
veden laadusta, valuma—alueen kallio— ja maaperasta seka maankaytosta Nainollen
valuma—alueen maa—, metsä— ja turvetaloudella, asutuksella sekä teollisuudella on
suuri vaikutus puron luopteeseen.

Kaiken kaikkiaan virtaava vesi on elinympäristönä suhteellisen vakaa, sillä eliöstö ei
ehdi vaikuttaa ohivirtaavan veden laatuun, joka siten pysyy mejico tasaisena. Veden
virtaus säätelee uoman pohjalle sedimentoituvan aineksen laatua, kasvillisuuden ja
eläimistön lajikoostumusta ja esiintymistä.

Koska vesi liikkuu puroissa suhteellisen ohuena kerroksena ja on jatkuvasti tekemisis
sä ilman kanssa, veden happipitoisuus on korkea. Sen vuoksi puroissa esiintyy
runsaasti happea vaativia lajeja.

Virtaus, joka on voirnakkaimmillaan koskissa, lisää eliöiden ravinnon, ravintejden ja
hapen saantia Toisaalta elioilla on erilaisia sopeutumia, jotta ne eivat lahde ajelehti—
maan virtauksen mukana. Virtaavien vesien eläinten niuoto on litteä ja virtaviivainen.
Irtoamisen estamiseksi muun muassa useat hyonteiset tarttuvat kiviin teravilla
kynsillään ja kotilot erittämänsä liman avulla. Monet eläimet kaivautuvat pohjasoraan.

Virtauksen vuoksi planktonlevillä ei ole suurtakaan merkitystä puron perustuotannossa,
vaan tuotannosta vastaavat lahinna paallyslevat eli epifyyttilevat (penfyton) Suomessa
ei ta’~ ata kasvilajeja, jotka esiintyvat pelkastaan virtaavassa vedessa Lajistossa on
lujasti pohjaan kiinnittyvia kasveja, ja koskissa esijntyy vain levia ja sammalia
(Suomen eläimet 5, 1986).

Puroilla on usein kalataloudellista merkitystä. Kalalajiston koostumukseen vaikuttavat
veden laatu, virtausnopeus ja mahdolliset vaellusesteet. Kosket ovat lohen ja tajmenen
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kutupaikkoja. Etelä— ja Keski—Suomen koskissa tavataan lisäksi kivisimppuja,
kivennuoliaisia ja mateenpoikasia. Siika ja harjus kutevat useissa koskissa. Muuhun
kalastoon kuuluu mutuja, ahvenia, salakoita ja särkiä. Pikkupuroissa voi esiintyä myös
pikkunahkiaisia ja töröjä (Suomen eläimet 5, 1986).

22 Lähteet

Lähteet ovat pohjaveden purkautumispaikkoja, joissa vesi pulppuaa maanpintaan tai
vesistön pohjalle. Maanpimialle purkautuessaan vesi muodostaa vettyneitä tihkupintoja
tai avolähteitä, jotka voivat’ olla myös lampimaisia.

Lähteet ovat elinympäristönä ainutlaatuisia veden tasalämpöisyyden vuoksi. Lähteen
pinnan lämpötila vaihtelee sääolojen mukaisesti, mutta syvemmällä vesi on aina
tasalämpöistä. Lähteen olosuhteet riippuvat muun muassa alueen maaperästä. Purkau—
tuvan pohjaveden happipitoisuus on yleensä alhainen ja biilidioksidipitoisuus korkea.
Suifaatteja saattaa olla enemmän kuin pintavesissä.

Kuva 1. Kotkansiipi (a), käenkukka (b) ja suokeltto (c) kertovat lähteen hyvästä tilasta.

Itse lähteensilmissä kasvisto ja eläimistö on yleensä niukka, mutta ympäristön lajisto
on runsas ja omaleimainen. Ympärillä kasvaa usein varjostavia lehtipuita, ja aluskas—
villisuus on rehevää. Veden kylmyyden, nopean vaihtuvuuden ja valon puutteen takia
lähteessä ei kehity kasviplanktonia merkittävässä määrin, vaikka veden ravinnepitoi—
suus mahdollistaisi voimakkaankin leväntuotannon. Perustuotannosta huolehtivat
lähinnä reunuksen sammaleet ja epifyyttilevät, ja lisäenergiaa lähteeseen tuovat maalta
tulevat lahoavat lehdet. Lähteiden tuntumassa esiintyy vaateliaita uhanalaisia kasvila—
jeja, kuten lähdesara (Carex paniculata) ja useita sammalia. Lähdesara vaatii kasvu—
paikan, jossa maa ei routaannu. Sen vuoksi sen ainoat kasvupaikat Suomessa ovat
lähteiden läheisyydessä. Lisäksi esiintyy kasvilajeja, jotka kasvavat monenlaisissa
ympäristöissä, mutta lähteikössä kasvaessaan kertovat sen hyvästä tilasta. “Hyvien”
lähteiden lajeja ovat esimerkiksi kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris), käenkukka
(Lychnis flos—cuculi) ja suokeltto (Crepis paludosa) (Suomen Luonnonsuojeluliitto
1989).

‘4
(a) (b) (c)
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Lähteiden eläimistö käsittää pääasiassa hyönteisiä ja pikkuäyriäisiä (Suomen Luon—
nonsuojeluliitto ry 1989). Vesisiiralla on tärkeä merkitys lähteeseen tulevan orgaanisen
aineksen hajottamisessa. Tunnusomaisia lajeja ovat myös vesiperhosten, sudenko—
rentojen ja surviaissääskien toukat sekä sukeltajat, vesikirput ja hänkajalkaiset. Katkoja
(Pallasea, Gammarus ja Gammaracanthus) voi löytyä relikteinä paitsi järvien syvän—
teistä, myös vanhoista lähteistä tai kirkasvetisistä, oloiltaan vakaista lammikoista.

Lampimaisia lähteitä on enimmäkseen harjuseuduilla. Elinympäristöinä ne ovat
monimuotoisempia kuin pienet lähteet. Lajiston tunnuspiirteenä on rehevien ja karujen
vesien tyyppilajien rinnakkainen esiintyminen.

Kuva 2. Vesitiira (a) huolehtII orgaanisen aineen hajoituks’e~ta lähteissä. Vanhoista
lähteistä voi löytyä relikteinä katkoja (kuvassa b suku Pallasea).

2.3 Lammet ja pikkujärvet

Suomen järvistä kuuluu 98 % lampiin ja pikkujärviin, jos niiden pinta—alan ylärajana
pidetään sataa hehtaaria. Ravinteisuuden perusteella Suomen järvet jaetaan eutrofisiin
ja oligotrofisiin. Eutrofiset järvet ovat runsasravinteisia, ja tuotantö on niissä runsasta.
Oligotrofiset ovat niukkaravinteisia ja niukkatuottoisia. Tämän tutkimuksen yhteydessä
käytetään myös termiä mesotrofinen niistä kohteista, joiden vesi on kohtalaisen ravin—
teikasta. Suurin osa Suomen järvistä on dystrofisia eli ruskeavetisiä.

Järvet voivat olla luonnostaan eutrofisia esimerkiksi maaperän takia. Useimmiten
järvet ovat kuitenkin rehevöityneet hajakuormituksen tai pistemäisen jätevesi—
kuormituksen seurauksena. Oligotrofiset, kirkasvetiset järvet ovat kaikkein al.ttiimpia
happamoitumiselle. Dystrofisten järvien tummuus johtuu humuksesta, jota huuhtoutuu
veteen valuma—alueen soilta ja metsämailta.

Veden laadulla on luonnollisesti suuri vaikutus järven eliöstöön. Eutrofisten ja meso—
trofisten vesien tyypillisiä kasvilajeja ovat esimerkiksi kilpukka ~Hydrocharis morsus—
ranae), limaskat ~Lemna sp. ja Spirodela sp.), saijarimpi ~Buto,nus umbellatus), kiei~—
kuraärviä ~Myriophyllum verticilatum), ratamosarpio ~Aiisma plantago—aquatica) ja
osmankäämit (Typha sp.). Oligotrofisissa vesissä esiintyy tiettyjä kasvilajeja, jotka
eivät siedä veden laadun huonontumista, ja näinolien niiden esiintyminen kertoo veden
puhtaudesta. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi pohjalehtiset nuottaruoho ~Lobelia

(a) (b)
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dortmanna) sekä vaalea— ja tummalahnanruoho (Isoi~tes echinospora ja L lacustris)
(ks. liite 2).

Tummavetisissä järvissä valo ei pääse tunkeutumaan kovin syvälle, ja tuottava
vesikerros jää tämän takia ohueksi. Lähes ainoita tuottajia ruskeavetisissä lammissa
ovat pienlevät. Suurin osa tällaisen ekosysteemin energiasta tulee ympäröivästä
rahkasammaireunuksesta ja valuma—alueelta tulevasta humuksesta.

Kuva 3. Tyypillisiä eutrofisten vesien kasvilajeja ovat esimerkiksi kilpukka (a) ja
ilmaskat (b). Nuottaruoho (c) ja lahnanruohot (d) ovat ollgotrofisten hiekkapohjaisten
järvien lajeja.

Parhaat lintuvetemme ovat reheviä ja ruoikkoisia järviä ja kosteikkoja, jollaisia
lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvat kohteet pääasiassa ovat. Pesivien vesilintujen
parimäärä ja lajisto ovat vähäisiä karuilla pienvesillä. Kaakkuri on mieltynyt pieniin
metsälampiin, mutta se kärsii muun muassa mökkiasutuksesta.

Suomalaisten järvien olosuhteisiin merkittävästi vaikuttava tekijä on niiden lämpötila—
kerrosteisuus kesäisin ja talvisin. Vesi on raskainta noin neljän asteen lämpötilassa.
Syksyllä neliasteiseksi jäähtynyt vesi painuu pohjaan ja pysyy siellä läpi talven, jolloin
järvi ei pääse jäätymään pohjaan asti. Jääpeitteen alapinnalla veden lämpötila on
lähellä nollaa. Välissä on harppauskerros, jossa veden lämpötila muuttuu syvyys—
suunnassa. Keväällä kun jää on sulanut, pintavesi alkaa lämmetä ja saavutettuaan
neljän asteen lämpötilan painuu pohjaan, jolloin kevättäyskierto alkaa. Tällöin
vesimassa sekoittuu, ja siihen liukenee ilmasta happea. Kesäkerrosteisuus alkaa, kun
pintavesi lämpenee yli neljän asteen ja se tulee muuta vesimassaa kevyemmäksi.
Lopulta lämpötilaero pinnan ja syvänteiden välillä tulee niin suureksi, etteivät tuulet
pysty rikkomaan kerrosteisuutta. Pinnassa on tällöin lämpimin vesi, sen alapuolella
harppauskerros ja alimpana viileän veden kerros. Kesäkerrosteisuus purkautuu
syksyllä, kun lämmin pintavesi viilenee ja lämpötilaero päällysveden ja alusveden
välillä pienenee. Voimakas tuuli sekoittaa veden ja syystäyskierto alkaa.

Pienien, matalien järvien ja metsälampien vesi ei aina kerrostu. Toisaalta kerros—
tuneissa lammissa ei pääse tapahtumaan aina täyskiertoa, jos lammet ovat tuulilta

(a)

(b) p
(d)

(c)
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suojassa. Tällaisissa huonosti tuulettuneissa lammissa ongelmana on yleensä happika—
to, mikä voi aiheuttaa muun muassa kalakannan tuhoutumisen.

2.4. Fiadat ja gio—järvet
Fiadat ja gio—järvet ovat rannikolle ominaisia pienvesiä. Maankohoarnisen seurauksena
merestä kuroutuu mataii3 merenlahtia, joita kutsutaan fladojksi. Fiada on matala,
suurimmalta osalta maan tai r~ioikon merestä rajaama allas. Fiada on yhteydessä
mereen yhden tai useampien salmien kautta Syvemmista fiadoista kehittyy glo—jarvia,
kun merestä ~r~ttava kynnys nousee maanko~ioarnisen takia m~r~n keskiveden tason
yläpuolelle. Glo—järvi on yhteydessä mereen vain meriv~den. ollessa no~maaiia
korkeammalla (Keynäs 1977). Suomen kielessä glo—järviä sanotaan myös kluuv~iksi.

Fiadojen veden suolapitoisuus on lähes sama kuin merialueen, s~ilä meriveden pinnan
noustessa fiadaan tulee murtovettä. Meriveden mukana aitaaseen kulkeutuu kuollutta
orgaanista ainesta, joka laskeutuu pohjalle tai tarttuu kiiflni kas.vil:lisuuteen. Fiadat
toimivat nain sedimentoitumisaltaina, jotka vahitellen mataloituvat ja kasvavat umpeen
(Keynäs 1977). Mataluudesta ja luontaisesta runsasravinteisu.udesta johtuen. kasvilli—
suus on runsasta. Rantoja reunustaa usein tiheä ruoikko, joka tukahduttaa alleen muun
kasvillisuuden Avovetta on vain fiadan keskella Fladoissa viihtyvia kasvilajeja ovat
järviruoko (Phragmites austraiis), karvalehti (Ceratophyilurn demersum~, ahvenvita.
~Potamogeton perfoliatus), merivita ~P. pectinatus) ja merihapsikka ~Ruppia maritima)
sekä näkinparta~slevät (chara. sp..) (Suom~~en~ Luomionsuojeluliitto ry 1989)..

Ongelmana fiadoissa on talyin~n, hap~n niukkuus. Hajotessaan pohjan orgaaniuen aines
kuluttaa happea, ja talyiai~cana happi vähenee myös. vapaasta vedestä (Lundegårdh—
Ericson. 1972). Hapen. niukkuus rajoittaa muun muassa monien eiä~jniaj:ien to~meentu—
loa fladoissa Pohjaelaimiston huomattavimman ryhman muodostavat surviaissaaskien
toukat Fladat ovat tarkeita kalojen, etenkin hauen ja sayneen hsaantymispaikkoina
Tyypillisia fiadoissa pesivia lintuja ovat sin~sorsa nokikana, tavi ja silkkiuikku
(Keynäs 1977).

Glo—j~rveen pääsee suolaista vettä ajoittain merestä,. Suprim~ osai~ ajasta, pintavesi
on makeaa Suolainen vesi painuu raskaanipana pohjalle ja syvapteisnn, eika helposti
sekoitu pintaveden kanssa Vain pinnalla oleva kevyempi, makea vesi kiertaa syksylla
ja kevaalla Tallaista pysyvasti kerrostunutta jarvea sanotaan meromiktiseksi Kerros—
teisuuden takia alusvesi voi olla hapetonta jopa kymmenia vuosia, minka vuoksi elaina
loppuu pohjalta, ja. p~hj~eläim~t siirtyvät iantp~vyöhykkeese~n. (K~ynäs 19.77).

Maankohoamisen edetessä, gio—järven yhteys, mereen katkeaa ~ol~pn~an ja. siitä tulee
taysin makeavetinen jarvi Kehitys on tapahtunut seuraavien vaiheiden kautta
merenlahti, flada, glo—jarvi ja jarvi, jQista flada—vaihe voi jaada pois Jos glo—jarvi on
matala, se soistuu ja kasvaa vahitellen umpeen Talloi~i kehitysvaiheet ovat merenlahti,
fiada, gio—järvi: ja suo (vit. Biskopsön g~o—järv~t).
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3 PIENVESIÄ UHKAAVAT TEKIJÄT

3.1 Metsätalous

Metsätalouden toimenpiteistä pienvesiin vaikuttavat etenkin uudistushakkuut, metsän—
viljelyyn liittyvä maanpinnan käsittely, metsänlannoitus ja metsäojitus.

3.1.1 Uudistushakkuut

Uudistushakkuiden yhteydessä poistetaan hakkuualueelta kaikki tai lähes kaikki puut.
Puuston merkitys haihduttamisessa on suuri, joten sen hävittämisen seurauksena veden
valunta maan pinnassa lisääntyy. Veden mukana maasta huuhtoutuu humusta ja
ravinteita alapuoliseen vesistöön.

Puuston varjostavan vaikutuksen poistuessa maahan tulevan säteilyn määrä lisääntyy
ja lumen sulaminen keväällä nopeutuu. Toisaalta maa myös routaantuu helposti.
Näiden tekijöiden vuoksi etenkin kevätvalunta kasvaa. Säteilyn lisääntymisen
seurauksena maan lämpötila kohoaa vähitellen, ja näinollen myös valumavesien ja
edelleen purovesien lämpötilat nousevat. Puron ekologia muuttuu veden lämmetessä,
ja esimerkiksi lohikalojen lisääntyminen ja poikasten menestyminen vaikeutuu.

Kivennäismailla avohakkuut voivat lisätä typen huuhtoutumista runsaasti, mutta
huuhtoutumien määrät vaihtelevat tapauskohtaisesti. Runsaan typen huuhtoutumisen
yhtenä edellytyksenä on nitrifikaatio, joka on lehtimetsissä voimakkaampaa kuin
havumetsissä. Nitrifikaatiota on todettu tapahtuvan havumetsissä merkittävässä määrin
vain avohakkuiden jälkeen. Typpihuuhtoutumien lisääntymisessä saattaa olla kuitenkin
jopa 10 vuoden viive avohakkuun jälkeen (Komiteanmietintö 1987:62).

Fosforin huuhtoutumiseen ei kivennäismailla tehdyillä hakkuilla ole todettu olevan
suurtakaan vaikutusta, sillä happitilanteen ollessa hyvä kivennäismaa pidättää hakkuu—
tähteistä mobilisoituvan fosforin. Turvemailla kuivatustilanne muuttuu hakkuun
yhteydessä, sillä pohjaveden pinta nousee. Aerobisessa (hapekkaassa) tilassa olevia
kerroksia joutuu anaerobiseen (hapettomaan) tilaan, mikä johtaa sekä typpi— että
fosforihuuhtoutuman kasvuun (Suomen Luonnonsuojeluliitto ry 1989).

Hakattujen alueiden eroosio on voimakkaampaa kuin luonnontilaisten metsien. Etenkin
puunkorjuun yhteydessä kiintoaineshuuhtoutumat lisääntyvät kasvipeitteen tuhou—
tumisen tai rikkoutumisen seurauksena. Samoin humuksen huuhtoutuminen lisääntyy.

Hakkuiden vaikutus happamuuteen vaihtelee. Kivennäismailla muutokset perustuvat
lämpöolojen muutokseen, sillä maahan kertyvän karikkeen ja humuksen hajotustoi—
minta vilkastuu lämpötilan nousun seurauksena. Hakkuutähteistä tulee maahan lisää
uutta hajotuskelpoista orgaanista ainesta. Hajotuksen voimistumisen seurauksena
vapautuu kationeja, mikä johtaa maan pH—arvon nousuun eli happamuuden vähene
miseen (Nykvist ja Rosen 1985). Avohakkuun jälkeen voimistuva nitrifikaatio tuottaa
vetyioneja, joiden konsentraation kasvaminen lisää happamuutta. Myös pohjavesipin—
nan nousu saattaa laskea valumaveden pH—arvoja lisäämällä pintavaluntaa sekä
humuksen huuhtoutumista (Komiteanmietinto 1987:62).
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Avohakkuut voivat lisätä myös eräiden metallien, kuten raudan, mangaanin ja
alumiinin huuhtoutumista (Koiniteanmietintö 1987:62).

Vesiekologisista vaikutuksista tärkein on mainittu lämpöölojen muutos, joka vaikuttaa
etenkin kalojen elinölosuhteisiin vesistössä. Puröjen laiteiden varjostava puusto ja
pensaikko tulisi säilyttää lämpöolojen muutoksen välttämiseksi tai ainakin tasoittami—
seksi.

3.1.2 Maanpinnan käsittely

Maanpinta käsitellään aina ietsänviljelyn yhteydessä, jotta istutettavien taimien
kehitys lähtisi hyvin käyntiin. Toisinaan maata muokataan myös luontaisen uudistami—
sen yhteydessä.

Etelä—Suomessa maanpinta käsitellään tavallisesti äestämällä tai mätästämällä.
Äestyksessä paljastetaan kivennäismaa vetämällä maahan vakoja parin metrin välein.
Mätästys on raskaampi menetelmä, ja sitä käytetään etenkin veden vaivaamilla
alueilla. Se sopii myös turvemaille. Mättäitä tehdään nöstamalla kaivurilla maata
samalla kaivettavasta ojasta sen molemmille puolille. Niitä tehdään noin 2 000
hehtaaria kohti.

Maanpinnan käsittely vaikuttaa sekä kiintoaineen että liuenneiden yhdisteiden huuh—
toutumiseen. Humuskerroksen ja kasvipeitteen rikkoontumisen vuoksi haihdunta
vähenee ja vahinta lisääntyy ja sen myötä eroosio lisääntyy. Typen huuhtouman on
todettu lisääntyvän maanpinnan käsittelyn takia, mutta fösfori pidättyy kivennäismaa—
han. Käsittelyn vaikutuksesta pH—arvoihin on saatu hyvin ristiriitaisia tuloksia. Maan—
pinnan käsittelyn merkitystä metallien huuhtoutumisessa ei tunneta (Komiteanmietintö
1987:62).

3.1.3 Metsänlannoitus

Metsänlannoitus on 1970—luvun puolivälistä vähentynyt huomattavasti. Metsä 2000
—ohjelmassa on esitetty lannoitusalojen nostamista 190 000 hehtaariin vuodessa eli
suurinpiirtein 1970—luvun alkupuolen tasolle. Ohjelma ei ilmeisesti tule kuitenkaan
lannoituksen osalta toteutumaan.

Kivennäismailla lannoitus tehdään tavallisesti metsissä, joissa puusto täyttää vähintään
kuitupuun mitat. Turvemailla lannoitus on ollut suurelta osin heikkopuustoisiin
karuihin soihin kohdistuvaa peruslannoitusta. Tärkeimmät lannoitteena levitettävät
ravinteet ovat kivennäismailla typpi sekä turvemailla fosfori ja kalium (Komitean—
mietintö 1987:62). Lannoitus voidaan tehdä käsin, koneellisesti tai lentolevityksenä.

Metsänlannoituksessa käytettävän typen huuhtoutuminen vaihtelee alueittain, ja sen
määrä riippuu sääoloista. Lannoitetypen huuhtoutumismääristä Suomen oloissa ei ole
tarkkoja tuloksia. Typpilannoitus saattaa vaikuttaa myös valumaveden happamuuteen.
Välittömästi lannoituksen jälkeen valumavesi saattaa hetkellisesti happamoitua
kationinvaihdon takia. Sillä on myös pitkällä tähtäimellä happamoittava vaikutus, mikä
perustuu siihen, että ammoniumtyppi nitrifioituu ja nitraatti huuhtoutuu vieden
mukanaan emäskationeja (maata happamoittava prosessi) tai vetyioneja (valumavettä
happamoittava prosessi) (Kömiteanmietintö 1987:62).
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Metsissä käytettävät fosforilannoitteet sisältävät pääasiassa hidasliukoista fosforia.
Lisäksi fosfori muodostaa niukkaliukoisia yhdisteitä esimerkiksi alumiini— ja rautayh—
disteiden kanssa (Larsen ym. 1959, ref. Komiteanmietintö 1987:62). Tämän takia
fosforia pidättyy kivennäismaahan tehokkaasti. Sen sijaan karut turvemaat, etenkin
rahkavaltaiset suot, pidättävät fosforia vain niukasti (Karsisto 1970). Happamat
olosuhteet edistävät voimakkaasti fosforin huuhtoutumista, sillä lannoitteen liukoisuus
lisääntyy pH—arvon laskiessa. Toisaalta karuilla, happamilla soilla on myös niukasti
fosforia sitovia alkuaineita, kuten rautaa, alumiinia ja kalsiumia. Fosforin normaalia
suurempi huuhtoutuminen metsänlannoituksen seurauksena on pitkäaikaista, ja se
saattaa kestää jopa kymmeniä vuosia (Komiteanmietintö 1987:62). Suomessa on
kuitenkin ollut useita vuosia käytössä helppoliukoista fosforia sisältänyt suometsien
PK—lannoite, joka on aiheuttanut selvää rehevöitymistä useissa metsälammissa
(Suomen Luonnonsuojeluliitto ry 1989).

3.1.4 Metsäojitus

“Metsäojitus on perusparannustoimenpide, jolla on tarkoituksena säädellä maan
kuivatustilaa puuston kasvun kannalta edulliseen suuntaan” (Komiteanmietintö
1987:62). Metsäojituksessa voidaan erottaa uudisojitus ja kunnostusojitus. Uudisoji—
tuksella tarkoitetaan kokonaan uusien ojien kaivamista. Kunnostusojitukseen sisältyy
täydennysojitus, metsäojien perkaus ja ojituksen uusiminen.

Metsäojituksen seurauksena etenkin valunta tehostuu, mikä on voimakkainta jonkin
aikaa välittömästi ojituksen jälkeen. Eroosio lisääntyy: kaivutyö itsessään irrottaa
kiintoainesta, ja kaivupinnat ja irronnut aines ovat älttiita sekä virtaavan veden että
sadeveden eroosiovaikutuksille. Eroosion suuruus riippuu ensisijaisesti maalajista ja
ojassa virtaavan veden nopeudesta.

Eroosion lisääntymiseen liittyvät ekologiset vesistövaikutukset ovat vakavimpia
pienvesistöissä. Esimerkiksi kalaston ja ravun elinolosuhteet voivat heikentyä suoja—
paikkojen täyttyessä irtoaineksella ja kutualustojen liettyessä. Myös niiden ravin—
toeläimet saattavat tuhoutua. Etenkin suo—ojista kulkeutuu vesistöihin orgaanista
ainesta, jonka hajoaminen kuluttaa happea. Tämän seurauksena happitilanne heikkenee
varsinkin talvella, mikä voi olla kohtalokasta vesieliöstölle.

Metsäojituksen vaikutukset vesistöjen happamuuteen ovat Metsä— ja turvetalouden
vesiensuojelutoimikunnan mietinnön (1987) mukaan kolmenlaisia:

1. Karuilla paksuturpeisilla soilla valunnan lisääntyminen johtaa happamuuden
väliaikaiseen lisääntymiseen suoalueen alapuolisessa vesistössä.

2. Pintaturpeeltaan happamilla soilla, joilla ojat yltävät saraturpeeseen tai kiven—
näismaahan, valumaveden pH—arvot kohoavat etenkin alivalumakausina ojituksen
jälkeen.

3. Rehevillä, runsasrikkisillä soilla tai rannikon alunamaa—alueilla kuivatuksen
tehostuminen saattaa johtaa valumavesien voimakkaaseen happamoitumiseen
kuivakausien jälkeisinä ylivalumakausina.

Metsäojituksen merkityksestä ravinteiden huuhtoutumisessa on olemassa vaihtelevia
tutkimustuloksia. Huuhtoutumismekanismia ei tarkkaan tunneta, mutta etenkin epäor—
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gaanisen typen huuhtoutumisen on todettu lisääntyvän välittömästi ojituksen jälkeen.
Samoin kokonaisfosforin huuhtoutuminen lisääntyy, vaikka ojitusalaa ei olisi lannoi—
tettu (Suomen Luonnonsuojeluliitto 1989).

3.1.5 Muut metsätalouteen liittyvät tekijät

Kuiotus liittyy metsän uudistaniiseen. Sen avulla hakkuuaiueeita poistetaan jättöpuus—
to, hakkuutähteet ja pintakasvillisuus tarkoituksena muuttaa kasvupaikan ravinne—,
lämpö— ja kosteussuhteita edullis~ksi, helpottaa metsän.viljelytyötå sekä uuden puuston
kehittymistä. Lisäksi kuiotus rajoittaa monien tuhohyönteisten ja —sienien eiinmah—
doilisuuksia. Ku~otukselia on todettu olevan vain vähäisiä vesistöväjkutuksia (Komi—
teanmietintö 1987:62).

Myös heinän— ~a vesalcontoijuntaa käytetään uudistusalaile syntyvän taimikon
kehityksen turvaamiseksi. Menetelmät ovat mekaanisia,, kemiallisia tai mekaanis—
kemiallisia. Kemiallisten menetelmien eli torjunta—aineiden käytöllä voi olla vesistö—
vaikutuksia, mikäli torjunta—aineita huuhtoutuu. vesistöihin-. T~isaaita kasvillisuuden
tuhoutuminen~ lisää ravinteiden j~ kii-ntoaineksen huuhtoutumista pitkittäen näin
avohakkuun ja maanmuokkauksen vaikutusaikaa ravinnekuormittajina.

Metsäteitä; rakennetaan lähinnä puutavaran kuljetusten takia. Niiden vesistövaikutukset
liittyvät tienvarsiojien aiheuttamaan eroosioon. Töisaalta liikenne voi häiritä vesistöjen’
eläimistöä esimerkiksi rikkomalia pesirnisrauhan.

3.2 Maatalous .

Maatalouden, vesist~vaikutukset liittyvät lähinnäravinteiden ja. kiintoaineksen huuh—
toutumiseen vesistöihin. Ravinnekuormitustä aiheuttavat pääasiassa karjatalous ja
peltoviljely.

3.2.1 Karjatalous

Kaijatalouden aiheuttarnana ongelmana vesiensuojelun kannalta ovat karjanlanta ja
säil~rehun puiistenes-te~ jotka. ovat tärkeitä- rn-aanparannusaineita. Karjatalouden
aiheuttama kuonnitus~ on~ lisääntynyt lietelantajärjestelmän yl~istymisen seurauksena.
Väärin- mitoitetut: ja huonosti hoidetut lan-talat ovat osasyy kuormitukseen:. Lisäksi
vesistöihin joutuvien: aineiden määrä riippuu muun-muassa lannan levitysajankohdasta,
—tavasta ja —määrästä. Routaantuneelle maalle ja. toisaalta myös syksyllä sulalle maalle
levitetty lietelanta- kuormittaa voimakkaasti ves-istöj-ä.

Säil~r~ht~a- valmistetaan muun muassa: nurmikas-veista. ja sokerijuurikikaan- naateista. -

Sen vairni~tamisen: yhteydessä syntyy puristemehua, jolla on ves-istöön päästess-ään
erittäin- suuri kuormittava vaikutus.

Sekä karjanlanta. että. säilörehu.n puristem-ehu sisältävät~ runsaasti orgaanis-ta ainetta ja
kasvinra-vinteita, pääasiassa typpeä,. fosforia ja kaliumia- (Mussaari 1974); Vesistöihin
joutuessaan ravinteet aiheuttavat- rehevöitymistä, ja orgaanisen aineen hajoaminen
kuluttaa happea~ Hapan puristenes-te: saattaa aiheuttaa ojaan tai pieneen puroon
joutuessaan myös äkiliisen pH—arvon alenemiseri..
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3.2.2 PeltoviLjely

Peltoalueilta huuhtoutuu ravinteita ja kiintoainesta etenkin keväällä lumen sulamisen
yhteydessä sekä voimakkaiden sateiden seurauksena. Ravinteita voi joutua pelloilta
vesistöihin huuhtoutumalla maan läpi suotautuvan veden mukana, kiintoaineksen
mukana, pintavalumavesiin liuenneena tai pieniä määriä myös tuulieroosion vaikutuk
sesta (Mussaari 1974).

Valuma—alueen pellon osuuden on todettu korreloivan sekä typen että fosforin
vuotuisten huuhtoutumismäärien kanssa (Mussaari 1974). Typpi on peltomaassa
suurimmaksi osaksi orgaaniseen ainekseen sitoutuneena. Pieneliöiden hajottaessa
orgaanista ainesta typpeä vapautuu ammoniummuodossa, joka edelleen muuttuu
nitraatiksi. Kasvit voivat käyttää hyväkseen sekä ammonium— että nitraattityppeä.
Ammoniumionit voivat pidättyä maahiukkasten pinnalle, mutta sidokset eivät ole
kovin vahvoja. Nitraatti ei pidäty maahan, vaan se liikkuu helposti maaveden mukana
ja on näin huuhtoutumiselle alttiina.

Maassa on luonnostaan niukasti kasveille käyttökelpoisessa muodossa olevaa fosforia.
Se on suurelta osin maahiukkasiin ja orgaaniseen ainekseen sitoutuneena. Lisäksi se
muodostaa niukkaliukoisia yhdisteitä raudan, alumiinin, mangaanin ja kalsiumin
kanssa. Tämän takia fosforin pidättyminen kivennäismailla on tehokasta, mutta
turvemailta se huuhtoutuu helpommin. Suuri osa vesistöön kulkeutuvasta fosforista
onkin maa—ainekseen sitoutuneena, joten eroosion merkitys fosforin huuhtoutumisessa
on merkittävä (Mussaari 1974).

Peltoalueilta huuhtoutuvien ravinteiden määrä riippuu muun muassa maalajista, maan
vesitaloudesta, viljelytekniikasta ja viljeltävästä kasvilajista. Suomessa pellot ulottuvat
usein vesirajaan, ja ojat on usein vedetty pellolta suoraan alapuoliseen järveen pellon
kuivatustilanteen parantamiseksi. Tällöin valumavesien mukana huuhtoutuvat aineet
joutuvat suoraan vesistöön.

Karkeilta, hyvin vettä läpäiseviltä mailta ravinteita huuhtoutuu helpommin kuin
hienojakoisilta mailta. Toisaalta huonosti vettä läpäisevät maat, kuten tiiviit savimaat,
voivat liettyä. Pintavirtailun mukana valuu tällöin vesistöön kiintoainesta ja ravinteita.
Nykyinen suurten, raskaiden koneiden käyttö peltoviljelyssä huonontaa maaperän
rakennetta tiivistäen sitä. Huokostilavuuden pienetessä kasvien kasvu ja kyky sitoa
ravinteita heikkenee, jolloin huuhtoutumismäärät kasvavat.

Viljelykasvin vaikutus perustuu pääasiassa kasvuston tiheyteen: kesantopellolta
huuhtoutuu enemmän ja nurmelta vähemmän ravinteita kuin viljapellolta (Suomen
Luonnonsuojeluliitto ry 1989).

Ravinteiden huuhtoutumiseen vaikuttavat myös pellon kaltevuus, ojitus ja maan
muokkaustekniikka. Salaojituksen on todettu lisäävän typpihuuhtoumia mutta vähentä—
vän fosforihuuhtoumia.

3.2.3 Ravinnekuormituksen vaikutuksista vesistöissä

Suomen luonnontilaisissa sisävesissä fosfori on yleensä tuotantoa rajoittava minimi—
ravinne, minkä vuoksi vesistöön tuleva fosforikuorma aiheuttaa rehevöitymistä.
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Fosforikuormituksen aiheuttama rehevöityminen on huolestuttavaa pienissä lammissa,
joiden vesitilavuus on pieni ja veden viipymä pitkä.

Vesistön rehevöityminen on havaittavissa veden samenemisena, kallioiden, rantakivien
ja kalanpyydysten limoittumisena, kasvillisuuden lisääntymisenä, pohjan liettymisenä
ja leväkukintoina.

Ravinteet lisäävät mikroskooppisten levien kasvua vesistössä. Kuolleet levät vajoavat
alusveteen ja pohjaan, jossa niiden hajoaminen kuluttaa happea. Alusvedestä loppuu
happi vähitellen kokonaan, sillä varsinkaan kerrostuneiden järvien alusveteen ei pääse
liukenemaan happea kesä— ja talvikerrosteisuuden aikana. Hapettomissa olosuhteissa
alkaa järven sisäinen kuormitus, eli pohjalietteeseen sitoutunutta fosforia vapautuu
veteen hapettomuuden seurauksena. Näin on jouduttu noidankehään, sillä fosforin
liuetessa sedimenteistä levien tuotanto kiihtyy, mistä edelleen seuraa entistä nopeampi
hapenkulutus.

Ihmiselle leväkukinnoista on haittaa virkistyskäytön kannalta, ja viime vuosina on
havaittu vesistöissä muun muassa terveydelle haitallisia sinileväkukintoja. Hapet—
tomuuden seurauksena pohjan läheinen elämä häviää, ja seurauksena voi olla kala—
kuolema. Rehevöityminen saattaa aiheuttaa myös makuhaittoja kaloihin.

3.2.4 Vesistöjen rakentaminen ja tulvasuojelu

Suurin ~sa pienvesistöjä muuttavista rakentamis— ja säännöstelytoirnenpiteistä on tehty
maa— ja metsätalouden tehostamisen vuoksi. Pengerryksillä estetään tulvia ja perkauk—
silla parannetaan veden juoksua. Seuraukset ovat melko samanlaisia kuin kappaleessa
3.1.4 kuvatulla metsäojituksella.

Eroosioja humuksen sekä ravinteiden huuhtoutumat lisääntyvät aiheuttaen alapuolisten
vesistöjen rehevöitymistä. Humuksen huuhtoutuminen aiheuttaa myös pH—arvon
alenemisen valumavesissä.

3.2.5 Turkistarhaus

Turkistarhaus liittyy maatalouteen sivuelinkeinona. Sitä harjoitetaan Suomessa 1500—
2000 maatilaila, joista suurin osa on Pohjanmaalla (Suomen Luonnonsuojeluliitto ry
1989). Turkiseläinten ulosteet ovat erittäin ravinnepitoisia, ja pilaavat sen takia
helposti sekä pohja— että pintavesiä.

3.3 Turvetuotanto

Turvetuotannon vesistövaikutukset ovat suurelta osin samanlaisia kuin esimerkiksi
metsäojituksen. Metsätalouden kuorinitus on pääosin hajakuormitusluonteista, mutta
turvetuotannon vaikutuksia voidaan pitää pistekuormituksena.

Turvetuotantoon käytettyjen soiden tulee olla paksuturpeisia ja hyvin maatuneita,
minkä vuoksi ne sijaitsevat melko korkealla meren pinnan yläpuolella vesistöjen
latvaosissa. Tuotailtoalueet kuivataan ojittamalla, minkäseurauksena soilta huuhtoutuu
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valumavesien mukana humusta ja ravinteita. Kasvipeite poistetaan alueelta, mikä lisää
eroosiota.

Rahkasoiden vesi on melko hapanta, joten valunnan lisääntymisen seurauksena myös
alapuolisten vesistöjen pH—arvo laskee. Toisaalta Etelä—Suomen polttoturvesoilla on
ojien vaikutuspiirissä myös pintaturvetta neutraalimpaa minerogeenista turvetta, jolloin
ojituksen yhteydessä valumaveden pH—arvo voi myös nousta (Suomen Luonnonsuoje—
luliitto ry 1989).

Humuksen ja muun kiintoaineksen lisäksi turvetuotantoalueilta valuu vesistöihin
ravinteita. Osa ravinteista on humukseen ja kiintoainekseen sitoutuneena, mutta
vesistöön joutuessaan ne ennen pitkää vapautuvat hajotustoiminnan seurauksena.
Ravinteiden ja humuksen määrän lisääntymisen takia turvetuotanto aiheuttaa bioaktii—
visuuden lisääntymistä vesistössä. Ravinnekuormitus aiheuttaa rehevöitymistä, ja
lisääntynyt orgaanisen aineen määrä tehostaa hajotustoimintaa. Eläinplankton—,
pohjaeläin— ja kalatuotanto lisääntyvät, mutta lajisto muuttuu.

Kiintoainekuormitusta voidaan vähentää laskeutusaltain ja kuivatusojien tarkoituk—
senmukaisella suunnittelulla. Teollista turvetuotantoa harjoittavien on toimitettava
ennakkoilmoitus suunnitteilla olevasta tuotannon aloittamisesta vesi— ja ympäristöpii—
rille, joka antaa hankkeesta lausunnon. I.ausunnossa voidaan esittää mahdolliset
vaadittavat vesiensuojelutoimenpiteet.

Turvetuotannon vesistöjä kuormittava vaikutus on keskittynyt Pohjois—Suomeen, sillä
yli 75 % turvetuotantoon soveltuvista soista sijaitsee Vaasan, Oulun ja Lapin lääneis—
sä. Etenkin Pohjois—Pohjanmaalla eräät rapu— ja kalavedet ovat köyhtyneet turve—
tuotannon takia. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei havaittu turvetuotannolla olleen
vaikutuksia inventoituihin kohteisiin.

3.4 Happamoituminen

3.4.1 Yleistä

Happamuus ilmoitetaan pH—arvolla, joka Suomen vesistöissä on yleensä välillä 5—7.
Kun pH—arvo alenee yhdellä yksiköllä, happamuus kymmenkertaistuu. Vesistöjen
happamuuteen vaikuttavat valuma—alueen maaperä sekä ilman kautta tuleva rikki— ja
typpiyhdisteiden muodostama hapan laskeuma. Maassamme selvää vesistöjen happa—
moitumista on todettu muun muassa Etelä—Suomen karuilla, pienillä vesistöalueilla,
Pohjanmaan rikkipitoisilla alunamailla sekä teollisuuden jätevesien päästöalueilla.
Veden pH—arvot voivat vaihdella eri vuodenaikoina useitakin yksikköjä. Happamim—
millaan vesi on yleensä keväällä, kun lumen sulamisvedet kulkeutuvat vesistöihin.

Veden puskurikapasiteetilla tarkoitetaan sen kykyä estää pH—arvon muutoksia.
Puskurikapasiteettia mitataan alkaliniteettiarvona, joka kuvaa veden kykyä sitoa
happoja. Luonnonvesien happamoitumisen vastustuskyky määräytyy lähinnä veden
bikarbonaattisysteemin perusteella. Humusyhdisteet muodostavat bikarbonaattisystee—
min jälkeen tärkeimmän puskurijärjestelmän (Johanessen 1980 Kämärin (1984) mu
kaan). Tässä esityksessä veden kykyä vastustaa happamoitumista on tarkasteltu
Isotalon (1986) alkaliniteettiarvoihin perustuvan luokituksen pohjalta, joka on esitetty
liitteessä 4.
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Valuma—alueen ominaisuuksista veden pH—arvoon vaikuttavat etenkjn kallioperän ja
maaperän ominaisuudet, topografia, kasvipeite ja hydrogr~ifia. Happamoiturniselle
herkkiä ovat ensi sijassa kirkasvetiset, karut metsäjärvet, joiden valuma—alueella ei ole
neutraloivia maalajeja, ja maaperä on ohut tai puuttuu kokonaan. Myös harjualueiden
järvet ovat alttiita happamoitumaan (Kämäri 1984).

Järven hydrografia vaikuttaa happamoitumisalttiuteen. Happamoitumisherkkyys on
suurin järvillä, joilla on pieni valuma—alue ja pitkä veden viipymä (Kämäri 1984).

Suuret vesistöalueet eivät ole niin herkkiä happamoitumiselle kuin pikkujärvet.
Rehevien järvien, humusjärvien ja hienorakeisten savimaiden vesistöjen puskurikyky
happamoitumista vastaan on suhteellisen hyvä (Puornio 1985).

3.4.2 Happamoitumisen eteneminen ja vaikutukset

Happamoitumisen vaikutuksista suurin merkitys lienee ihmisen kannalta kalakantojen
muuttumisella tai tuhoutumisella. Herkimpiä happamoitumiselle ovat särki ja lohikalat.
Kestävimpiä ovat hauki, ahven ja ankerias (taulukko 1).

Taulukko 1. Aihaisen pH—arvon vaikutukset kaloihin. (Lähde: Suomen eläimet 3,
1986~.

pH—alue Vaikutus

6,5—6,0 Turvallinen alue, ellei hiilidioksidin määrä yhtä 100 mg/l.
6,0—5,0 Tuskin häiriöitä aikuisissa kaloissa, ellei vesi sisällä vastasaostunutta

ferrihydroksidia tai vapaan hiilidioksidin määrä kohoa yli 20 mg/l.
Alueen alapää saattaa olla haitallinen sopeutumattomille lohikaloille.
Särjen lisääntyminen häiriintynyt.

5,0—4,5 Haitallinen lohikalojen mädihle ja poikasille sekä aikuisillekin pehmeässä
vedessä.

4,5—4,0 Haitahlinen lohikaloille, suutarille, ruutanalle ja karpihle, elleivät ole
sopeutuneet matalaan pH—arvoon. Kalat voivat sopeutua tälle p11—
alueelle, mutta yleisimmistä ruokakaloista todennäköisesti vain hauki
kykenee lisääntymään.

4,0—3,5 Lohikalat kuolevat. Suutari, ahven ja hauki saattavat selviytyä, jos pH—
arvon lasku tapahtuu hitaasti.

3,5—3,0 Epätodennäköistä, että mikään kalalaji kykenisi selviytymään muutamaa
tuntia kauemmin.

Happamoitumiskehitys alkaa siten, ‘että veden puskurikapasiteetti alenee eli alka—
liniteettiarvo pienenee. Bikarbonaattisysteemi estää kuitenkin pH—arvon alenemisen,
eikä biologisia muutoksia ole havaittavissa (Puomio 1985). Seuraavassa vaiheessa
puskurikyky heikkenee merkittävästi. Alkaliniteetti on yleensä alle 0,1 mmol/l, ja pH
saattaa vaihdella äkilhisesti. Biologisia muutoksia, kuten kalakuolemia, voi tapahtua.
Kun bikarbonaattisysteemi häviää, järven voidaan sanoa happamoituneen. Aika—
liniteetti on tällöin alle 0,05 mmol/l ja pH—arvot ovat läpi vuoden alle 5. Biologisia
muutoksia on selvästi havaittavissa (Puomio 1985).

Happamoitumisen lisääntymisen myötä vedessä tapahtuu myös muita kemiallisia
muutoksia. Veden elektrolyyttipitoisuus lisääntyy, metallipitoisuudet kasvavat ja
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ravinnepitoisuudet sekä orgaanisen aineen määrä vähenee. Tämän seurauksena
vesi kirkastuu ja näkösyvyys kasvaa (Pätilä 1982).

Happamoituminen muuttaa koko vesiekosysteemiä merkittävästi. Eliöiden lajisuhteet
muuttuvat ja lajilukumäärä vähenee. Kiinnittyvät levät ja varsinkin rahkasammal
lisääntyvät. Eräät pohjaeläimet, kuten kotilot ja simpukat sekä ravut ovat herkkiä
happamoitumiselle (Puomio 1985).

4 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT

4.1 Selvitystyön kohteiden valinta

Pienvesien inventointiin liittyvän aineiston kerääminen aloitettiin kirjallisuudesta ym.
jo olemassaolevasta aineistosta. Turun vesi— ja ympäristöpiirin toimialueen kuntiin (74
kpl) sekä eräille viranomaisille ja yksityishenkilöille lähetettiin lisäksi kysely, jossa
tiedusteltiin mahdollisia kalataloudellisesti tai luonnonsuojelullisesti arvokkaita
pienvesiä selvitystyön kohteeksi. Näin kertyi noin 400 pienvesikohteen luettelo. Koska
maastotöihin oli käytettävissä vain yksi henkilö, työryhmä pyrki karsimaan luettelon
noin 100 kohteeseen, jossa käytäisiin paikan päällä. Ehdotettujen 400 kohteen joukosta
karsittiin ensimmäisenä ne, joita ei voitu luokitella pienvesiin kuuluviksi tai joiden
tiedettiin menettäneen luonnontilansa. Jo ennestään suojelun piirissä olevat, esimer
kiksi soidensuojeluohjelmaan liittyvät arvokkaat vedet poistettiin listalta.

Kohteita valittiin toimialueen eri osista, ja ne pyrittiin valitsemaan niin, että mukana
olisi tasapuolisesti erityyppisiä pienvesiä. Lopulta päädyttiin 183 keskenään tasaver—
taisen kohteen luetteloon. Todettiin, että määrä on liian suuri inventoitavaksi yhden
kesän aikana ja kohteista valittiin 99. Valinnan perusteena käytettiin paikallistunte—
musta, ja erityyppisiä kohteita pyrittiin valitsemaan samassa suhteessa kuin niitä oli
alkuperäisessä noin 400 kohteen luettelossa. Kesän 1989 aikana käytiin paikan päällä
69 kohteessa ja kesällä 1990 30 kohteessa. Yksi todettiin tuhoutuneeksi asutuksen
levittäytymisen takia. Inventoidut vedet on lueteltu taulukossa 2 ja niiden sijainti on
esitetty kuvassa 5.

Vesi— ja ympäristöhallituksen pienvesien inventoinnin valtakunnallinen seurantaryhmä
laati työtä varten inventointilomakkeet, jotka Turun vesi— ja ympäristöpiirin työryhmä
muokkasi olosuhteisiin sopiviksi. Lampien ja pikkujärvien inventointia varten muo—
toiltiin oma lomake, jota käytettiin myös fiadojen ja gio—järvien inventoinnissa. Puroja
ja lähteitä varten laadittiin omat lomakkeensa. (Lomakkeet ovat liitteessä 1.)

4.2 Työn toteutus

Perustiedot kohteista, kuten sijainti, järvien pinta—alat ja rantaviivojen pituudet,
purojen lähtö— ja laskuvesistöt, kokonaispituudet ja putouskorkeudet määritettiin
peruskartalta. Syvyyssuhteista kerättiin olemassa olevat tiedot.

Selvitystyön yhteydessä määritettiin valuma—alueet ja mitattiin niiden pinta—alat.
Valuma—aluejita selvitettiin hakkuutilanne lähettämällä tiedustelu toimialueen metsän—
hoitoyhdistyksille. Yhdistyksiä pyydettiin ilmoittamaan toimialueensa pienvesikohtei—
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deh vah~n~a—aiu~i11a vihn~isen kymmenen vuoden aikana tehdyt uudistushakkuut ja
merkitsen~ään n~ ~eru~katttapohja11e.

Lampien ja järvien rantojen ~naaperä tutkittiin maaperäka~toi1ta (1:100000). Maaperä—
ka~toitnsta ~ ol~ tehty Turun ve~’i— ja yPipärist~p~irin koko toiiniaiueefla. Osa
saa~st~a1uee~ta ~ bitoittamatt ~ rnaaperäka.rttoja ole kaikist~ Dragsfjärdin
k~hte~~ta.

Köhtei&ii däfruistö~ä :k~rät’~jjn o1~n~assa .otev:a tieto muun muassa kirjatilsuudesta.
Rii~tanhoitt~piireilIe läI~etettiin tiedustetu i~ahd~1lisista s:aukko•~, piis~mii—, majava—
ym. ~äinh~ah~oista. L~ eJNis~ltä ~1 ~t~k~iitä~ieduteJ[tiinmahdollisia lintuha—
vaintoja. Tunin k~i~pifri ~nyk.ttm~n seunkeini~a)1atakmsyksikkö) ~cn
selvittänyt ~eitsemän kd~teen kaI~taio ei1ti~ta arvaa ~h~en ult

M~aastotyöt tehtiin vuonna 1~989 kesä kuu~a ~a vu~mn~a 1~990 ~ke~ä—heinäkuussa.
rojen ~ a otarkaste~i ~ rit~tti~in k~’~Eä~nu~n ~a~t~t~ta ~e~h~en sama~lla havain

toja ventavi~ta t kij~stä. Suin~in ~a ~a ii~ta ~a pI~ujä~istä utkiftiin 1&ei~täen
n~e jalal :raWtoj~a ~nyör~. ~m~i~11ki rvflhi r~t~ti4n ~ab~ suu~ien mukaan
~yös v~ftä. Ve~i~~ ae~sa ~j~ä~rve~tä sa~ Tpare~mmän konaisv~itaisen
ktwau kuin jal~~~siIilä ~i~nf~ikihi 1~i~ t~ewm~t~a in ~iin ~i3heä ruoko—
~vyöhyke, että T~nnaiTa ~n v~ikua tehdä wiitoj~a ~ ~Ici~jsa~ta. iLäteikk~jen
~ti1~kt~pinn~t ja 4äht~i~i~i ~ i-~i~tön ~vc~tyt~yt m~ta~to ~on ~t1~iT1 ~k~1&~aista.

Maa~tossa vi~teftiin ~iaffipi~n ja~ en~jär~ppi ((~1~o~en, ~eutrofihen ~iai
d~f~trYfineu)~ ~Pttrojen ja, ärvienra~’ta ~k1~en~50—il~J0rn rannasta)
maast~ityypit j. .~_~ittiOn ~ka~rttaan ja ~ar~vk%iViin ‘nfi&n ~prosei~ituaa1iset ~osuudet. Tätkeim—
i~i~it ~a~t~t~/34pit ~&v~t ~niä’tsä, ~i~n~tsä, ~1~ht~imdt~ä, s~kam~t~ä, ~pensaik1co,
niift’y, p~Ito i~5uo.~ ~s~ita äitet~iinw~kunn~llisun ~metsien iinveiltohinin
mtikai~e~t ~k~hi.t3~itwik~ft, j~Itka ~on ~iueteitu ktathikossa 3.

Avd1ähtei~tä tfliääritettiin maastossa ~1~hteen ~1~Øiiiiitta ja ~syv~yys. fOsa dähteistä on
tihktpiiitojä, j~i’~ta ~ei rmainittuja ii i~tnrksia ~1:uonnd’FFises~i ~y~t~iä ~määritfämään.
Tiä~hteiden äntoi~nt~s ~a ylivittaaman ~suurtius arvdr~1tiin ~iimän~varaisesti, ja ~niiden
~kuvaaniisessa ~käytetttin terniejä 4fliktiu, fi.~i’ee ~tai ~vittaa.

Taulukko .3. Metsän ~kehityshidkat ~L~hde: Tapion ~ta~kttkii~ja~

Kehitysluokka ‘Selitys

ÄÖ Aukea .iiudistus~ia
SO ~Siernpuusto
Ti/Yl Taimikko/ylispuustoinew~taimikko
2 Nuori ~kasvatusnietsiidö
3 Vatttun~t~kasv~tnsni~tsikkö
4 ~Uudistu5ky~pm~t~il&ö
5 f~paunI~tsil&ö
6 Vajaatuottoinen metsikko
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Taulukko 2. Kesällä 1989 ja 1990 Turun vesi- ja ympäristöpiirin toimialueella inven
toidut pienvedet. Tyyppi: 1=purot, 2=järvet ja lammet, alle 10 ha; 3= järvet, 10-100
ha; 4=lähteet; 5=fladat ja glo-järvet, alle 10 ha; 6=fladat ja glo-järvet, 10-100 ha.

Nro Kohde Tyyppi Kunta Peruskartta

1 Myfiylammi 4 Alastaro 2111 03
2 Lähde ja lähdeoja 4, 1 Alastaro 2111 06
4 Lahnaoja 1 Aura 2022 02
5 Västersundet ja Ladan 5 Dragsfjärd 1033 11
7 Biskopsön gio-järvet 6 Dragsfjärd 1034 13
8 Träskars träsket 2 Dragsfjärd 2012 01
11 Maren 2 Dragsfjärd 1033 11
12 Kvarnbäcken 1 Dragsfjärd 1034 10
14 Rosendalsträsket 2 Dragsfjärd 2012 02
19 Lemnästräsket 3 Dragsfjärd 1034 15, 2012 15
23 Saarikonjärvi 2 Eura 1134 04
24 Vähäjärvi 2 Eura 1134 08
25 Myllyojan suuosa 1 Eura 1134 07
26 Isosuon Suolammi 2 Eura 1133 08
28 Ketunpesänahteen puronotko (tuhoutunut) Halikko 2021 09
29 Kuusjoen jokiserpentiini 1 Halikko 2021 09
30 Alivenlampi 2 Harjavalta 1143 07
32 Friskan 2 Iniö 1041 05
33 Juopinkrotti 1 Kaarina 1043 11
36 Skogträsket 3 Kemiö 1034 15, 2012 15
40 Hossojan lähde 4 Kiikala 2023 09
41 Herakkaan lähde 4 Kiikala 2023 09
45 Pitkälammi 2 Kisko 2014 06
49 Äijälampi 2 Kisko 2023 04
50 Siojoki (osa) 1 Kodisjoki 1133 03
51 Kannusjärvi 2 Kokemäki, Kullaa 1143 08
53 Takajärvi 2 Kokemäki 1143 10
54 Silmälähde 4 Kokemäki 1134 11
57 Palojärvi 2 Kokemäki 1134 09
58 Rukajoki (osa) 1 Kokemäki 1143 11
60 Retais träsk 3 Korppoo 1032 12
63 Hevonlinnan lähteikkö 4 Koski TI 2022 09
65 Hepo-oja 1. Häijynoja 1 Koski Ti 2022 11
68 Vaskunnevan Isolampi 2 Kullaa 1143 09
70 Kourinoja 1 Kullaa 1143 06, 1143 09
72 Ahmaus, puron osa 1 Kullaa 1143 09
73 Hoopinjärvi 2 Kustavi 1042 05
75 Kluuvi 5 Kustavi 1042 04
76 Petosjärvi 2 Kuusjoki 2022 10
82 Vahevesi 2 Laitila 1131 12
84 Kullerjärvi 2 Laitila 1131 08
87 Lammijärvi 2 Laitila 1044 03
90 Pappisten Isolähde 4,1 Loimaan kunta 2111 04
91 Aaltsuon puro 1 Luvia 1141 10
94 Kakarlammi 2 Meillä 2022 09
95 Kave-Rytkö 2 Muurla 2023 02
96 Tammaron puro 1 Muurla 2021 11
101 Ruskilankoskeen lask. purot 1 Nakkila 1143 05
102 Takaveräjänoja 1 Nakkila 1143 04
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Nro Kohde Tyyppi Kunta Peruskartta

104 Haverö träsk 6 Nauvo 1043 04
106 Kankaanrannan lähdelampi 4 Oripää 2111 03
107 Paimion lohioja 1 Paimio 2021 03
110 Tervaleppälähteet 4 Paimio 2021 02, 2021 03
111 Myllytyry 1 Paimio 2021 03
112 Siperian rautalähde 4 Parainen 1043 10
113 flolanlampi 2 Perniö 2012 11
116 Kirakan Myllyoja 1 Perniö 2012 09
117 Piilioja 1 Perniö 2012 09
118 Lähdesuon lähde ja puro 4, 1 Perniö 2012 09
120 Hamarjärvi 3 Pemiö 2012 11
121 Jaaijärvi 2 Perniö 2012 02
122 Kylmässuon lähde ja oja 4, 1 Perniö 2021 07
123 Syöspotinjärvi 2 Perniö 2012 11
125 Hamaroja 1 Perniö 2012 11
129 Mustalampi 2 Pertteli 2023 02
130 Syväoja 1 Pertteli 2023 03
133 Viikerinoja 1 Pori 1143 03, 1143 06
134 Isosuon lähteikkö ja puro 4, 1 Pori 1141 11
135 Haventojärvet ja Kerinjärvi 2 Pori 1141 09
136 Rottajärvi 2 Pori 1143 03
137 Kuuminaisten lounaisrannan 5 Pori 1141 09

merestä kuroutuneet lahdet
138 Kuuminaistenniemen kärjen 5 Pori 1141 09

merestä kuroutuneet lahdet
139 Pihlavaluodon merestä kurout. 1. 5 Pori 1141 08, 1141 09
140 Nurmeksen järvi 2 Rauma 1132 08
143 Köyhittenperä 5 Rauma 113207
144 Latokari—Pihlavakari 5 Rauma 1132 05
146 Ruoninjärvi 2 Rymättylä 1043 04
147 Sianpäänjärvi 2 Rymättylä 1043 04
148 Hämmäisten puro 1 Salo 2021 11
149 Myllyoja 1 Salo 2021 11
153 Rajalahden puro 1 Salo 2021 07
154 Koorlanjärvi 2 Sauvo 2021 05
155 Mustatlammet 2 Suornusjärvi 2023 08
157 Rautalampi 4 Suomusjärvi 2023 09
159 Taksiammen lohioja 1 Suomusjärvi 2023 05
160 Puro Kolvaassa 1 Säkylä 1133 11
161 Lohensuon lähteiköt 4 Säkylä 2111 03
163 Pyhäjoen iatvat 1 Säkylä 1133 12, 2111 03
165 Brinkhallin lähteikkö 4 Turku 1043 08
167 Haukijärvi 2 Ulvila 1143 05
171 Korsaarenjärvi 3 Uusikaupunki 1131 04
172 Mustajärvi 2 Uusikaupunki 1042 09
173 Tapiolan lähde 4 Uusikaupunki 1042 09
176 Kourajoki (osa) 1 Vampula 2112 04
177 Lohilähteenoja 1 Vampula 2111 03, 2111 06
178 Hankasjärvi 2 Vehmaa 1044 03
180 Pirttijärvi 2 Yläne 1133 08
181 Ruuhijärvi 2 Yläne 1133 10
182 Merijoen yläosa 1 Yläne 1133 08
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O Iammetja järvet
Å purot
~ lähteet

Kuva 5. Inventoitujen pienvesien sijainti Turun vesi— ja ympäristöpiirin toimialueella.
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Kailds;~ ~cohtejs~a ja ps~ain fljjdpfl ymp~ris~Ö~t~ ~m tpftj~g Syi1ljs~ws kes~cittyen
makrofyytteihin e~i suur~casveihin Havaiti.~t vesi— ja r~r~takasy~ 1~irjattun luettelopn,
jos~a pohjan~ käytettiir~ ta~1UkkQa “Suomen ye~i~i s~yi~ ~1o g~oittain ryhmi—
teltyna” (hite 2) Taulukoss~ on kasvi~aji1uet;e1on lisaksi tietoja lajien elomuodoista,
vaateliaisuudesta, es~iritymis~sta murtovedessa ja vir~aavassa vedessa seka 1evinr~ei—
syyclesta ja y1eisy~desta Suomessa Hav~$ifl harvipaiset ja ~ihaiiahiiset lajit kirjattiin
eri~cseer~ 4nv~tointi1om4k~1s11n Yhtenaiset vesikasvillisuusvyohykkeet, esimerkiksi
jarvinioko— ja u1pu~ckavyohyk1~et, merkitt~n katttaan ja/tai nhista on maininta inven—
toptUi41e~p, kohdassa i~nu~It Qr~iiot.

Luqim~nt~laa mut~neist4 t~ldjØ~tä t~i~jn ~yainffij~ ~ sto1~ygr~n yh~py~ssä, ja
n1~en vaik~ituksen squru~~sl~iokka ~rvIjnt~4n sihpanva~qsesti li~y~ksi, 1cohta1ais~ksi tai
huopattavaksi Lamp4en ja jarvien osalta ta4ceimpia tekijqita qy~t yeder~pinnan lasku
ja posto, tio— ja~ p~1~aus,~ maata1o~ sekä rantarakentami—
nen Metsata1oude~ toir~npite~s~~ otettim ~ri~yis~sti hl4omiqqp m~saoj1tus, rantamet—
sien halckqut ja~ pipIia~ ~itte1y, jq1~ Iiiajs—Suomessa on
lahuina a~stysta ja matastysta Purojen tilaan mer~cittavasti vaikuttavat uoman perkaus,

~cW~ m~B~t i~uc~ep tq up~t~t, ~~pta~t~iwu ja muut
rakentee~ (esimerki~csi sillat ja padot) B*enteilla, m~ts~pj~tuks~lla ja hak~cuilla on
niinikaan mer1citys~a 1ahteid~en luonnontilaisuudelle

Kohte~clen maisemaj1~ses~ta p~st~i tCI41~p n~yös omalohtainen arvio. paikan
paalla Kusta~qn ~cohteesta otettiin lisaks~ valoku~ ia Selvitystyon yht~yd~ssa keratty
aine~s~ (ipyentointiloipaklceet, k~at ja valqkuyat) sailytetaan Turun vesi— ja ympa—
r~pji~is4

~fl~t 1k1 y~det ~ L~141I U~ Y~dep ~ac1In i~aj1un piiriin. Tietoja
ve~n .1aacji~ista 91i ~n~estään vain i4~deJqas~~ t~jc1us~ ~l~sta. Sy1~sy1lä 1989
P0~tti~P vy~t~ ~a~1daai~ 61 iWht~Sta ja 199.Q 25, l4ohteesta, ja näytteet ana—
lysoitpp TWun ‘~ ~si— ja ymparistopiirin labora1tonossa

Ka~sta~ p~goi~t~ ei s~at14 vesjn~ytettä, sillä ~s rkiksi ~ ki1an~oskeen laskevista
puroista Nak~i~assa 911 ~al~si kuivilla~in v~hasate~sen k~san ja syksyn seurauksena
~ra1sta suorantalsista lammista, kuten Ko1c~maen Takajarvesta, ~i paasty noutamaan
i~:ytett~ ralutan up~tt~y~uden takia. T~11aist~n kohteiden v~sinäytteet no~i&taan
wakdo1sunksi~n mu~~au tajvella, ~un alueela kulkeminen on he’pompaa maan
~ytt~.

Purojen vesin~ytteet o.te*tiin 0,1—0,2 rn~trin syvyyd~s~tä riippuen purossa virtaavan
veden maarasta Lampien ja jarvien naytt~et otettiin Ruttner—vedennoutimella kohteen
arviqidusta syvimmasta kohdasta metrin syvyydelta, mikali kaytettavissa oli vene
M~issa tapauksessa näyte, o1~.ttijn ranna1ta~, j0~Qin näyfleenottosyvyy~ksi tuli noin 0,5
metriä.

Ysinäytteistä an~iysoitiin hape~ määrä (mg/l~ ja kyU~stys~ste, ~ähkönjohtayuus
(~mS/m), happamuus, alkaliniteetti (mmol/l) seka kokonaisfosforin ja —typen maarat
(~.ig/l) Nakosyvyys mitattiin mahdollisuuksien mukaan naytetta noudettaessa Tiedot
kQeiden ye4en 1aad~ust~.. es~itetty liitteessä, 3..
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5 INVENTOITUJEN PIENVESIEN NYKYTILA

Tässä luvussa esitetään 98 inventoidun kohteen olennaisimmat piirteet tuhoutunutta
kohdetta lukuunottamatta. Kohteesta ilmoitetaan ensiksi kohteen nimi ja numero
sekii sijaintikunta, vesistöalue ja peruskarttalehti. Vesistöt on numeroitu 183 koh—
detta sisältävän listan perusteella, jossa kohteet on lueteltu kunnittain. Uhteistä ei
ilmoiteta valuma—aluetta lukuunottamatta lähdelampia, sillä lähteeseen tulevan
pohjaveden alkuperää on vaikea paikallistaa. Järvistä ilmoitetaan pinta—ala ja
puroista arvokkaiden osien pituus sekä molemmista lisäksi valuma—alueen pinta—
ala.

Kustakin kohteesta esitetään yleiskuvaus, jossa on tietoja veden laadusta, kasvi!—
lisuudesta, eläimistöstä, maisemallisesta arvosta sekä luonnontilasta ja luonnontilaa
mahdollisesti uhkaavista tekijöistä. Lampien ja järvien veden laatua käsiteltäessä on
alkaliniteetin sekä typpi— ja fosforipitoisuuksien osalta perustana käytetty Isotalon
(1986) laatimia luokituksia. Alkaliniteetti kertoo veden kyvystä vastustaa happamoitu—
mista. Typpi— ja fosforipitoisuudet kuvaavat veden rehevyystasoa. Luokitukset on
esitetty liitteessä 4.

5.1 Kohteiden kuvaus

1. Myllylampi 1. Myllylähde

Alastaro
Vesistöalue: Pyhäjoki/Eurajoki (34.06)
Peruskarttalehti: 2111 03
Pinta—ala: 0,01 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,68 km2

Myllylampi on pieni ja kirkasvetinen, mielenkiintoisen muotoinen, kolmisakarainen
lampi Virttaankankaan lounaisreunalla. L.ammen ympäristö ei ole alkuperäisessä
luonnontilassa, sillä lounaisrannalla on asutusta ja peltoviljelyä. Muilla rannoilla on
lehti—, havu— ja sekametsää.

Vesi on hyvälaatuista, vähäravinteista, ja vesikasvillisuus on niukkaa. Rannalla kasvaa
saroja, kuten harvinainen lähdesara (Carex paniculata) ja muun muassa raatetta
(Menyanthes trifoliata) ja suovehkaa (CaIIa palustris). Koillisrannalla esiintyy
humalaa (Humulus lupulus).

Maisema on edustava ja luonnonkaunis, ja lounaisrannan rakennuskanta sopeutuu
varsin hyvin luonnonmaisemaan. Lammen erikoinen apilanlehtimäinen muoto lisää
maiseman monipuolisuutta.

2. Virttaan lähde ja Lähdenoja

Alastaro
Vesistöalue: Loimijoen alaosa/Kokemäenjoki (35.91)
Peruskarttalehti: 2111 06
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Lähdepuro saa alkunsa Virkamäenkankaalta tihkuvista lähdepinnoista ja laskee
Isoniäen lähistÖllä Vittaojaan. L.ähdcptim myötäile~ aiajuoksulla pellonlaitoja ja on
osittain menettänyt luonnontilansa ruoppausten vuoksi. Yläjuoksulla sitävastoin on
luonnontilaista kuusikorpea. Uihteen tihkupinnat muodostavat avonaisemmalla alueella
upottavan hetteikön, josta puro saa alkunsa. Lähdepuron vesi on kirkasta ja hyvälaa—
tuista (pH 7,7).

Lähteessä kasvaa runsaslukuisena harvinainen lähdesära (Carex paniculata). Paikalla
esiintyvät myös mm. maariankämmekkä (~aaylorhiza rnaculata), kevätiinnunsilmä
(chry~ospleniurn alternifolitiin), muurain (Rubus chainaemorus) ja lähdetåhtimö
~Stellaria uliginosa).

Peitoalueella puron varressa esiintyy mm. harakankelloa (C’atnpanula patula) ja kiijo—
pillikettä (Galeopsis speciosa).

Varsinkin lähteen ti’hkupinnat ovat kauniit ja edustavat. Koko lähdepuron tuntumassa
olevalla korpimaisemaosuudella tulisi välttää hakkuita.

Eläimistöön kuuluu puroon laskevassa suo—ojassa havaittu piisami.

4. Lahnaoja

Aura
Vesistöahie: Aurajoki (28)
P~ruskarttalehti: 2022 02
Puron pituus: Inventoitu osa 1,5 km
Vaiuma—ahieen pinta—ala: 24,77 km2

Lahnaoja saa alkunsa lähellä Auran keskustaa sijaitsevalta Suolasuolta ja virtaa
pääasiassa tasaisen peltoaukean keskellä. Kupparinalhon köhdalla puron uoma on
huomattavasti peltoja alei pana ja Sen varrella on kaunis puronvarsilehto. Alueen
maaperä on savea, ja savivyörymät ovat tavallisia.

Lähnaojan veden fosfori— ja typpipitoisuudet ovat verrattain korkeat, fosf~ria 230 ~tg/l
ja typpeä 1300 pg/l, mikä jdhtunee pelloilta tulevasta valuinasta ja alajuolcsun
suursikalasta.

Kasviliisuus on erittäin monirnuotoista ja rehevää. Alueella esiintyviä lajeja ovat
myskimalva ~Malva moschata), kevätesikko (Primula vetis), vaahtera, rantaminttu
(M~rn*a arvensis), peltokierto (Convolvulus arvensis), tesmayrtti (Adoxa
nosch~t~llina) ja käenrieskat (Gagea sp~.

Alueella pesiviä lintulajeja ovat mm. pikkutikka, uuttukyyhky, sirittäjä ja satakieli.

Alueen todellisena uhkana on jääminen Halikko — Kustavi—tien eli ns. Haku—tien alle;
päättäjiä on tiedotettu runsaasti alueen arvosta. Kupparinalho~sa on myös yksi
suurehko hakkuualue.

Alue on todella edustava ja upea opetus— ja retkeilykohde, joka on Osittain suojeltu
seutukaavassa MM—Z merkinnöin.
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5. Bodön Västersundet ja Ladan

Dragsfjärd
Vesistöalue: Dragsfjärdin saaristoalue (82.045)
Peruskarttalehti: 1033 11
Pinta—ala: Västersundet 0,03 km2, Ladan 0,01 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 1,9 km2

Bodön saaren eteläosassa sijaitsevat Västersundet ja Ladan edustavat biologisesti
mielenkiintoista ekosysteemityyppiä. Ne edustavat kahta eri vaihetta kehityslinjassa
merenlahdesta saaristojärveksi. Ladan on merestä kuroutunut lahti, jolla on yhteys
mereen ojan kautta; toisin sanoen Ladania voidaan sanoa gio—järveksi. Västersundet
on fiada: se on kuroutumassa merestä, mutta sitä yhdistää vielä mereen kapea salmi.
Molemmat ovat hyvin matalia, ja ruoikko on vallannut ne lähes kokonaan. Väster—
sundetissa on pieni saari. Rannat ovat suurimmaksi osaksi kalliorantoja. Ympäristö on
mäntymetsää lukuunottamatta Ladanin rannan alavia kallioiden välissä olevia kohtia,
joissa kasvaa lehtipuuta.

Järviruo’on lisäksi kasvistossa esiintyy muun muassa meriratamo (Piantago maritima),
suolavihvilä (Juncus gerardii), rantakukka (Lythrum salicaria) ja merinäkinruoho
(Najas marina).

7. Biskopsön gio—järvet

Dragsfjärd
Vesistöalue: Dragsfjärdin saaristoalue (82.045)
Peruskarttalehti: 1034 13 ja 2012 13
Pinta—alat: Storträsket 0,19 km2, Södergloet 0,13 km2, Norrgloet 0,07 km2, Stor—
mosträsket <0,01 km2
Valuma—alueiden pinta—alat: Storträsket 1,31 km2, Södergloet 2,77 km2, Norrgloet
0,79 km2, Stormossträsket 0,33 km2

Biskopsön saaren länsiosalla (linjan Grönstrand—Munken länsipuolella) Kroksundet ja
Långspäran mukaanlukien on kansainvälistä merkitystä. Alueella on nähtävissä
mielenkiintoinen geologinen ja biologinen kehityssarja: salmi (Kroksundet) — le—
veäsuinen merestä kuroutuva lahti eli fiada (Långspäran) — kolme kapeasuista, osittain
merestä eronnutta lahtea eli gio—järveä (Lillgloet, Norrgloet ja Södergloet) — järvi
(Storträsket) — umpeenkasvava suojärvi (Stormossträsket).

Alueella on lisäksi simpukkamaaesiintymiä sekä kalkki— ja ultraemäksisten kivilajien
esiintymiä. Kasvi— ja eläinlajisto on niinikään rikas. Kasvistossa esiintyy muun
muassa leppä, haapa, saami, pähkinäpensas ja koiranheisi sekä mustakonnanmarja
(4ctaea spicata), soikkokaksikko (Listera ovata) ja harvinainen hentokiurunkannus
(Corydalis intermedia). Linnustoon kuuluu esimerkiksi uuttukyyhky, palokärki, useita
tikkoja ja käenpiika (Stjemberg ym. 1974). Alueella on merkitystä myös retkeilykoh—
teena.

Pienvesien inventoinnin yhteydessä 1989 tarkastelun kohteena olivat Storträsket,
Södergloet, Norrgloet ja Stormossträsket.
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Storträsket on saaristoalueen suurimpia järviä. Se on pääosin kalliorantainen,
oligotrofinen erämaajärvi, jonka länsiosassa on pieni saari. Ympäristö on topogra—
fialtaan vaihtelevaa maastoa, jossa jyrkkien kaihoiden vahssa on alavampia soistuneita
alueita.

Vesi on kohtalaisen ravinteikasta. Happamuudeltaan järvi on normaalitasoa, mutta altis
happamoitumiselle.

Kasvillisuuden perusteella Storträsket on Equisetum—Phragmites—tyypin eli korte—
ruokotyypin jarvi Kalliorannat ovat paljaita, mutta paikoitellen lahdissa esiintyy
jarviruokoa (Phrcigmites australis) ja jarvikortetta (Equzsetum fiuviatile) seka jou—
hisaraa (Carex Iasiocarpa) ja pullosaraa (C. rostrata). Ulompana on muun muassa
siimapalpakkoa ~Sparganzurn gramineum).

Eläimistöstä on mainittu rapu, hauki, ahven, särki, lahna ja järvisimpukka sekä järvellä
pesivä kuikka (Stjernberg ym. 1974).

Järvi on tällä hetkellä luonnontilainen, mutta nykytilaa uhkaavana tekijänä on mahdol—
unen happamoiturninen.

Södergloet on~ Storträsketin tapaan pääosin kal1iorantainei~ erärnaajärvi, jota ympäröi
mänty— ja kuusivaltainen metsä. Lahtien rannoilla on myös lehtipuuta. Alueen
kallioperässä on emäksisiä mineraaleja, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että järven
kasvi— ja eläinlajisto on erikoinen (Stjernberg ym. 1974).

Vesi on vähäravinteista ja happamuudeltaan normaalia. Kyky vastustaa happamoitu—
mista on tyydyttava Sodergloetin etelapaasta lahtee laskuoja mereen, jota kautta jarvi
saa suolaista vetta meriveden ollessa korkeimmillaan Tama sehttaa jarviveden
korkean sähl4önjohtavuuden.

Kasvilajisto on erikoinen, ja siinä on havaittavissa sekä makean veden että murtove—
den vaikutus. Järviruo’on (Phragmites australis) esiintymisampiitudi on suolapitoisuu—
den suhteen laaja, ja sita on runsaasti Sodergloetissa Jarviruokoa esiintyy etenkin
lahdissa ja alavilla rannoilla, muun muassa pohjoispaan lahti on kokonaan jarvlruo’on
valtaama. Makean veden lajeja edustaa kapeaosmankäämi (Typha angustifolia) ja
suolaisen veden lajeja merikaisla (Sczrpus maritimus) Levalajeista esiintyy
Cladophora—viherlevää, joka on tyypillinen gio—järvissä.

Eläimistöön kuuluu muun muassa kuikka ja rapuja (Stjernberg ym. 1974).

Järvi on kaiken kaikkiaan varsin luonnontilainen. Ympäristön ainoa rakennus on
pohjoisrannalla oleva lähes lahonnut lato. Järvi liittyy Biskopsön retkeilyalueeseen.

Norrgloet on mesotrofinen, luonnontilainen gio—järvi Biskopsön pohjoisosassa. Sen
lansipaassa on Jarviruo?on (Phragmztes australzs) valtaama rimpineva ja itapaassa
lepikko. Muutoin Norrgloet on havumetsän ympäröimä. Alavilla paikoilla puusto on
kuusivaltaista ja korkeilla paikoilla mantyvaltaista Jarvi kasvaa vahitellen umpeen,
silla sita ymparoi kauttaaltaan useita metreja levea jarviruokovyohyke, ja myos kes
kellä järveä on yksittäisiä pieniä ruokokasvustoja.

Vesi on kohtalaisen ravinteikasta, happamuudeltaan normaalia, ja järven kyky vastus
taa happamoitumista on hyvä. Norrgloet on niinikään selvästi meriveden vaikutuspii—
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rissä, sillä sähkönjohtavuus on varsin korkea ja näinollen suolapitoisuus on suuri.
Ilmeisesti järvi saa suolaisen veden lisäystä sen koillisosasta lähtevän ojan kautta
meriveden ollessa korkeallä.

Järviruo’on lisäksi kasvistossa on muun muassa merikaisla (Scirpus maritimus), joka
on murtoveden laji sekä luhtaisilla, rehevillä lammilla viihtyvä nevaimarre (Thelypteris
palustris). Pohjoisrannalla kasvaa harvinaista lännenhanhikkia (Potentilla anglica),
joka on rauhoitettu.

Stormossträsket on pieni umpeenkasvava suolampi laajahkon suon keskellä. Lammen
vesi virtaa suojuottia pitkin Storträsketiin. Suo on osittain ojitettu, mutta ojat ovat
lähes ummessa ja johtavat vettä melko heikosti.

Lammen, samoin kuin ympäröivän suon, kasvilajisto on melko köyhä ja ravintei—
suuden suhteen vaatimatonta. Lammessa kasvaa esimerkiksi ulpukkaa (Nuphar lutea)
ja suolla muun muassa leväkköä (Scheuzeria palustris), karpaloa (Vaccinium oxycoc—
cos) ja suokukkaa (Andromeda polifolia) sekä useita sammallajeja.

Suon läpi kulkevaa sähkölinjaa ja lähes tukossa olevia ojia lukuunottamatta alue on
luonnontilainen.

Biskopsön länsiosa fiadoineen ja glo—järvineen on geologisesti, kasvitieteellisesti,
eläintieteellisesti ja maisemallisesti ainutlaatuinen ja edustava alue, jolla on kansain—
välistäkin merkitystä.

8. Träskars träsket

Dragsfjärd
Vesistöalue: Dragsfjärdin saaristoalue (82.045)
Peruskarttalehti: 2012 01
Pinta—ala: 0,02 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,07 km2

Träskars Träsket on Bergön saaren pohjoisosassa sijaitseva mesotrofinen pikkujärvi.
Rannoilla on sekä mäntyä että lehtipuuta siten, että moreeni— ja savirannalla kasvaa
lehtipuuta ja kallioisilla rannoilla mäntyä. Lampi sijaitsee melko korkealla meren
pinnan yläpuolella (6,3 m) suhteessa etäisyyteen merestä (noin 100 m).

Vesi on kohtalaisen ravinteikasta, fosforin määrä on kohtalainen ja typen melko
runsas. Happamuus on normaalitasoa, ja kyky vastustaa happamoitumista on hyvä.

Kasvistossa esiintyy muun muassa lumme (Nymphaea candida) ja kurjenmiekka (Ins
pseudacorus).

Lammella ympäristöineen on maisemallista merkitystä, vaikkakaan alue ei ole täysin
luonnontilainen. Rannalla on kaksi kesämökkiä, joista toinen on aivan veden rajassa.
Lammesta on kaivettu laskuoja lammen pohjoispuolelle Träskvikiin, ja vettä on
ilmeisesti myös pumpattu lammesta, sillä laskuojassa on vanha pumppu.
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11. Maren

Dragsfjärd
Vesistöalue: Dragsfjärdin saaristoalue (82.045)
P~i1iskatttalehti: 1033 11
Pinta—ala: 0,01 km2
Vamma—alueen pinta—ala: 0,11 km2

Trollön on ulkosaaristossa sijaitseva kallioinen saari, jonka keskellä on pieni metsä—
lampi, Maren. Lampea ympäröivät korkeat kalliot, joilla kasvaa heikkokasvuista
mäntyä, ja rannalla on rahkasammal—sarareunus.

Lampi on karu, lähinnä ‘dys—o’ligotrofinen. Kasvistossa esiintyy muun muassa lumme
t~Nymphaea sp.) ja uistinvita Q’otamogeton natans).

Trollön saarella on merkitystä myös eläimistön suhteen ‘~Stjernberg ym. 1974).

Koko saari on edustava ja luonnontilaine~ ulkosaariston kohde. Korkeat jyrkät kalliot
ja niiden välissä olevat soistuneet painanteet sekä luonnontilainen ‘lampi tekevät
maisemas~a monipuolisen. Saari on merkittävä retkeilykohde, ja se kuuluu maisemal
lisesti ja luonnonsuojeluilisesti arvokkaaseen Troll’ön—Snåldön saaristoalueeseen
~Stjernberg ym. 1974).

12~ Kvarnbäckeh

Dragsfjärd
Vesistöalue: Dragsfjärdin saaristoahie (82.045)
Peruskarttalehti: 1034 10
Valuma—alueen pinta—ala: 5,98 km2
Puron pituus: 0,7 km

Kvarnbäcken on tuonnontilainen., maisemallisesti erittäin kaunis puro. Sen ala—
juoksu’lla on Dragsfjärdin ainoa puronvarsile’hto, jonka arvoa ‘lisää 1700—luvun
myllyraunio ja 1800—h~vun taäliiitehdasrakennuksen raunio. Yläjuöksu oli inven—
toitaessa lähes ‘kuiviliaan, ~nutta lehtoalueella on lähteitä, joista vesi valuu ojaa pitkin
nor~ina Purupään lahteen. Syvällä ~‘urokanjonissa on ‘vedenottopaikka, joka on
päikailisen ‘asukkaan mukaan vieläkin joskus käytössä.

Purnn varrella kasvaa komeaa tervaleppää ja vaahteraa. Lisäksi ‘kasvistossa ‘esiintyy
mm. val’kovuokko (Anemone nernorosa), sinivuokko ~Hepatica nobilis) ja kapealehti—
nen Ösmanicäämi (Typha angustifolia).

Eiäiiikunnasta mainittakoon talv~lla havaittu ~koskikara. Purossa on ollut myös hauen—
pöikasten h’automo, joka ei ‘inventointikesänä ollut ‘ollut käytössä enää 4—5 vuoteen.

Puronvarsialueet edustavat vanhaa ~kulttuurimaisemaa, joka on vain osittain otettu
huomioon ‘seutukaavassa. Puron laskuk~hdassa puron yli ‘kulkee rumannäköinen
metsääutotie, mutta ‘tmmten lehto on alajuoksun purokanjonialueeIia luonnontilainen.
Opetuskohteena -alue on ~polkujensa ja raunioidensa vuoksi ‘erinomainen.
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14. Rosendaisträsket

Dragsfjärd
Vesistöalue: Dragsfjärdin saaristoalue (82.045)
Peruskarttalehti: 2012 02
Pinta—ala: 0,02 ~2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,26 km2

Rosendalsträsket on pieni, oligotrofinen, osittain suo— ja osittain kalliorantainen
erämaalampi. Ympäristö on mäntymetsää.

Vesikasvillisuus käsittää ulpukkaa (Nuphar lutea), järvikortetta (Equisetum fiuviatile)
ja järviruokoa (Phragmites australis) pieninä kasvustoina. Rannalla kasvaa muun
muassa rahkasammalia (Sphagnum sp.) ja saroja (Carex sp.).

Maisema on viehättävä ja lampi on täysin luonnontilainen. Pohjoisrannan kalliolta
avautuu kaunis näköala, ja ympäristö sopii varsin hyvin retkeilyyn.

19. Lernnästräsket

Dragsfjärd
Vesistöalue: Dragsfjärdin saaristoalue (82.045)
Peruskarttalehti: 1034 15 + 2012 15
Pinta—ala: 0,98 km2
Valuma—aluee~ pinta—ala: 5,77 km2

Lemnästräsket on tutkimuksen yhteydessä inventoiduista kohteista pinta—alaltaan
suurin. Se on erämaaluonteinen karu ja kirkasvetinen eli oligotrofinen järvi. Järvi on
suurimmaksi osaksi kalliorantainen, ja lahdissa on paikoitellen hiekkaa. Ympäris
tön maasto on pääosin mäntymetsää, mutta pieniä kuusi—, lehti— ja sekametsälaikkuja
tavataan rannoilla. Järven eteläpuolella on suurehko suoalue, Stormossen.

Niin vesianalyysien kuin kasvillisuudenkin perusteella Lemnästräsket on karu,
vähäravinteinen järvi. Happamuus on normaalitasoa, mutta veden puskurikyky
happamoitumista vastaan on välttävä.

Kasvillisuuden perusteella järvi on Lobelia— eli nuottaruohotyyppiä, jolle on tyypillistä
helofyyttien eli ilmaversoisten esiintyminen vain harvoina kasvustoina ja isoetidien
eli pohjalehtisten esiintyminen tiheinä puhtaina kasvustoina. Tyyppilajeja ovat nuotta—
ruoho (Lobelia dortmanna), lahnanruohot (Iso~tes sp.) ja järviruoko (Phragmites
australis). Näiden lisäksi järvessä esiintyy muun muassa rentovihvilää (Juncus
buibosus), ulpukkaa (Nuphar lutea), uistinvitaa (Potamogeton natans) ja palpakoita
(Sparganium sp.). Rannan kasveista mainittakoon harvinainen ruskopiirtoheinä
(Rhynchospora fusca), joka sisältyy paikallisena suojelukohteena Maailman luonnon—
säätiön esitykseen Suomen uhanalaisista kasvilajeista.

Järvessä esiintyy rapuja, mutta rapukanta on heikentynyt ilmeisesti minkin takia
(Stjemberg ym. 1974).
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Järvi on säilynyt lähes ‘luonnontilaisena. Rannalla on yksi kesähuvila, ja Smeds—
kulivikenin rannalta on louhittu kiveä. Järven pintaa on aikoinaan nostettu patoamalla,
mutta sittemmin taas laskettu suunnilleen alkuperäisel’le tasolle (Stjernberg ym. 1974).

Maisemaltaan järvi on monipuolinen ja luonnonkaunis. Vähäravinteisena kirkas—
vetisenä järvenä Lemnästräsket on herkkä muutoksille, minkä vuoksi va’Iuma—aiueella
ei tulisi esimerkiksi lannoittaa metsiä.

23. Saari’konjärvi

Eura
Vesistöalue: Juvajöki/Eurajoki (34.07)
Peruskarttalehti: 1134 04
Pinta—ala: 0,02 ‘km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,50 km2

Saarikonjärvi on diabaasialueen metsälampi. Lammefle on järven laskun myötä
kehittynyt laaja rantaluhta, joka käsittää suurimman osan järveä. Avovesipinta—alaa on
suhteellisen vähän (alle 50 % järven pinta—alasta). Järveä ympäröi pääosin havumetsä.
Kaakkoisrannalla on korneaa ‘vanhaa kuusimetsää ‘Qce~hitys’1uokka ‘4) ja muualla
mäntymetsää ~kehitysluokkia 1, 2 ja 3) ‘sekä .väh:än ‘se’kametsää.

Järvi voidaan ravinteisuuden perusteella luokitella ‘mesotrofiseksi. Happarnuus on
normaalitasoa, ja kyky vastustaa happamoitumista on välttävä.

Luhta—alueen kasvistossa on rahkasammalia ~Sphagnum ~sp.), kui~enja1ka ~Potenti11a
palustris), raate ~Menyanthes trifol’iata~ ‘sekä laajalle levinnyt järviruoko ~Phragmites
australis). Mukana on ‘myös esimeikiksi karpaloa (Vaccin’irtm oxycoccos). Vesialueella
kasvaa muun muassa ulpukkaa .~Nuphar lutea).

Maisemaltaan järvi on rauhallinen, luonnontilainen ja edustava. Järven rannalla on
yksi kesämökki, joka sopeutuu sekä sijainniltaan ‘että rakenn’ustyy’liltään hyvin
maisemaan.

Järven luonnontilaisuutta uhkaavat inähdolliset rannoilla ja vaiuma—a’lueella ‘tehtävät
uudistushakkuut, sillä puusto on alueella suurelta osin järeää. Lisäksi järven itäpuolella
kulkevaa metsätietä levennetään ‘pai~ha~iflaan.

24. Vähäjärvi

Eura
Vesistöalue: Eurajoen keskiosa/Eurajoki (34~02~
Peru~karttalehti: 1134 08
Pinta—ala: 0,02 km2
Väluma—alueen pinta—ala: 1,28 km2

Vähäjärv’i on diabaasialueella ‘sijäitseva kaunis, jyrkkärantainen nietsälampi. Sitä
ympäröi kapeahko rahkasammalreunus. Ympäröivä ~metsä on jykevää ‘kuusi— ja
mäntymetsää lukuunottamatta länsirantaa, jossa puusto on nuorempaa ja käsittää sekä
lehti— että havupuuta.
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Järvi on kohtalaisen ravinteikas eli mesotrofinen. Happamuudeltaan järvi on normaali,
ja puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä.

Lievä rehevöityminen ei näy kasvillisuudessa eikä kasvistossa. Kasvillisuus on
niukkaa, ja kasvilajisto on ravinteisuuden suhteen vaatimatonta. Rannan rahkasam—
malien (Sphagnum sp.) ja järviruo’on lisäksi runsaimpia ovat sarat (esimerkiksi
pullosara, Carex rostrata) sekä järvikorte (Equisetum fiuviatile) ja ulpukka (Nuphar
lutea).

Itärannan jyrkkä rinne komeine mänty— ja kuusimetsineen tekee maisemasta mielen—
kiintoisen. Lampi on luonnontilainen, mutta valuma—alueella on useita uudistushak—
kuualueita (pinta—alaltaan 0,5 hehtaaria kukin).

25. Myllyojan suuosa

Eura
Vesistöalue: Pyhäjärvi/Eurajoki (34.03)
Peruskarttalehti: 1134 07
Puron pituus: 0,5 km
Valuma—alueen pinta—ala: 2,78 km2

Myllyoja laskee Kiperjärvestä, joka nykyään on peltoa, Pyhäjärven Myllyojanlahteen.
Ojan yläosa on miestyövoimin kallioon kaivettu syvä kanjoni, joka on jyrkkine
kallioseinämineen ainutlaatuinen paikallinen nähtävyys. Oja virtaa diabaasialueella,
ja diabaasin vaikutus näkyy muun muassa kasvillisuuden rehevyytenä. Myllyojan
suuosissa onkin rehevä lehto. Puron vedessä on melko runsaasti fosforia ja typpeä,
mikä selittynee sillä, että Kiperjärven peltoalueen vedet valuvat Myllyojaan.

Purossa esiintyvät muun muassa purovita (Potamogeton alpinus), vesitähti (Caiiitriche
sp.), rantaleinikki (Ranuncuius reptans), purolitukka (Cardamine amara) ja rantapun—
tarpää (Alopecurus aequaiis). Ojan suuosassa on rehevää lehtokasvillisuutta. Putkilo—
kasveista esiintyvät muun muassa lehtopalsami (Impatiens noli—tangere), mustakon—
nanmarja (Actea spicata), säderusokki (Bidens tripartita), lehto—orvokki (Viola
mirabiiis) ja särmäkuisma (Hypericum macuiatum) sekä koiranheisi, lehtokuusama ja
lehmus. Itiökasveista mainittakoon kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris), korpi—
imarre (Theiypterisphegopteris), palmusammal (Ciimacium dendroides), ruusukesam—
mal (Rhodobryum roseum) ja lehväsammal (Piagiomnium sp.).

Myllyojan kallioon kaivetun osan kohdalla on vanha kivisilta, joka valitettavasti on
huonossa kunnossa. Ojan reunalta sillan pielestä on kaivettu soraa, mikä rumentaa
maisemaa.

26. Isosuon Suolammi

Eura
Vesistöalue: Lapinjoki (33)
Peruskarttalehti: 1133 08
Pinta—ala: 0,04 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,48 km2
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Isosuo on kaunis, melko luonnontilaisena säilynyt keidassuo Euran Honkilahdella
Lellaisten kylässä. Suolammi on nimensä mukainen karu ja dystrofinen suolampi.

Vesianalyysien perusteella vesi on kuitenkin melko ravinteikasta. Järven kyky
vastustaa happamoitumista on huono, ja vesi on hapanta.

Vesikasvillisuus on hyvin niukkaa ulpukan (Nuphar lutea) ollessa parhaiten edustettu—
na. Pääosa avosuosta on lyhytkörtista nevaa, jolla kasvaa muun muassa suokukkaa
(Andromeda polifolia), leväkköä (Scheuzeria palustris), kihökkeja (Drosera sp.),
karpaloa (Vaccinium oxycoccos) ja hillaa ~Rubus chamaemorus).

Lampi on luonnontilainen, ja myös Isosuo on lähes luönnontilainen, sillä suota on
ojitettu vain luoteisreunalta.

Isosuo on mielenkiintoinen ja edustava esimerkki lounaissuomalaisesta keidassuosta.
Alueella on myös virkistyksellistä merkitystä, sillä ympäristö (mäntykangasta) sopii
hyvin retkeilyyn, ja suolta saadaan karpaloä ja hillaa.

29. Kuusjoen jokiserpentiini

Halikko
Vesistöalue: Halikonjoki (26)
Peruskarttalehti: 2021 09
Joen mv. pituus: 1 km
Valuma—alueen pinta—ala: 118,73 km2

Kuusjokea inventoitiin hevosenkengänmuotoinen mutka Pertteli — Koski—tien sillalta
alaspäin. Jöki on tällä alueella uurtanut itselleen syvän, paikoin hyvin jyrkkärinteisen
kanjonin. Joen varsi on pääosin niittyä ja iäkästä havumetsää. Varsinkin “hevosenken—
gän” sisäpuolella on jykevää ja synkkää kuusikkoa, jossa aluskasvillisuus on valon
puutteen vuoksi vähäistä. Joen mutkan pohjukassa kasvaa komea haavikko.

Veden fosfori— ja typpipitoisuudet ovat korkeat, mikä johtunee valuma—alueen
pelloilta valuvista ravinteista. Veden sähkönjohtavuus on korkea ilmeisesti maaperän
takia.

Vesikasvillisuus on inventoidulla alueella melko niukkaa: jonkin verran ulpukkaa
(Nuphar lutea) ja heinävitaa (Potamogeton gramineus).

Uoma on nykyisellään maisemallisesti arvokas; jyrkät kanjonin seinämät järeine
puustoineen, eteläosan edustava haavikko ja joen varren niityt tekevät maisemasta
monipuolisen. Joenmutkan ympäristön metsät ovat osittain uudistuskypsiä (kehitys—
luokka 4), mutta hakkuut pilaisivat luonnontilaisen maiseman ja lisäisivät rinteiden
eroosioalttiutta.
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30. Ahveniampi

Harjavalta
Vesistöalue: Kokemäenjoki (35)
Peruskarttalehti: 1143 07
Pinta—ala: alle 0,01 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,49 km2

Pinta—alaltaan vajaan hehtaarin laajuinen Ahvenlampi sijaitsee keskellä vaikeah—
kokulkuista rahkanevaa. Lampea reunustaa rahkasammalpatja, ja lampi on kasvamassa
pinnanmyötäisesti umpeen. Suon ympärillä on iäkästä kuusimetsää sekä ojitettua
suomännikköä.

Kasvisto on lammessa vähälajinen: rahkasammalien (Sphagnum sp.) lisäksi tavataan
suovehkaa (Calla palustris) sekä ulpukkaa (Nuphar lutea) ja leveäosmankäämiä
(Typha latifolia). Suolla, etenkin sen reunoilla, kasvaa järviruokoa (Phragmites
australis) runsaana sekä ruokohelpiä (Phalaris arundinacea) ja useita saralajeja
(esimerkiksi jouhisara, Carex Iasiocarpa ja pullosara, C. rostrata). Rahkasammalpatjan
päällä esiintyy pyöreälehtikihokkia (Drosera rotundifolia) ja runsaasti karpaloa
(Vaccinium oxycoccos).

Linnustoon kuuluvat muun muassa liro, keltavästäräkki, niittykirvinen, taivaanvuohi
ja kurki. Neva on myös teerien soidintantereena (Kalinainen & Hakila 1985). Lammen
eteläpuolella on eläinten ruokintapaikka.

Maisemaltaan ~alue on arvokas, yhä harvinaisemmaksi käyvä lähes luonnontilainen,
ojittamaton avosuo. Itse avosuon ympärillä on ojitettuja alueita, ja suon itäpuolella on
lisäksi laajahko uudistushakkuualue. Suolla on merkitystä niinikään opetuskohteena ja
virkistyskäytön kannalta.

32. Friskan

Iniö
Vesistöalue: Iniön saaristoalue
Peruskarttalehti: 1041 05
Pinta—ala: 0,12 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,65 km2

Friskan sijaitsee Iniössä Keistiön saarella. Se on karu, kirkasvetinen lampi. Ympärillä
on kalliomännikköä.

Lammen kasvillisuus ja kasvilajisto on niukka. Lajistosta mainittakoon pullosara
(Carex rostrata), järviruoko (Phragmites australis) ja järvikaisla (Schoenoplectus
Iacustris) sekä Batrachospermum —punalevä.

Lampi on erämaisuutensa ja luonnontilaisuutensa ansiosta arvokas pienvesikohde.
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33. Juopinkrotti

Kaarina
Vesistöalue: Kaarinan saaristoalue (82.056)
Peruskarttalehti: 1043 11
Puron pituus: inv.pituus 1,8 km
Valuma—alueen pinta—ala: 1,1 km2

Kaarinan Kuusistossa sijaitseva Juopinkrotti laskee Kuusistonsalmeen. Maaperä on
pääasiassa moreenia. Puro oli inventointihetkellä 11.7.1990 kuivillaan.

Alajuoksulla on vaateliasta lehtokasvillisuutta. Inventointikäynnillä löytyivät mm.
sinivuokko (Hepatica nobilis), valkolehdokki (Platanthera bifolia) ja jänönsalaatti
(Mycelis muralis) sekä puista saarni ja vaahtera. Ylempänä niittyalueella olevan
jätteenkuormauspaikan ympärillä kasvaa runsaasti kirjopillikettä (Galeopsis speciosa).

Puron alajuoksulla on erittäin kaunis kivikkoinen lehto, ja puron varrella on
kumpuilevaa mustikkatyypin metsää. Alue sopii hyvin virkistys— ja opetuskohteeksi.

Juopinkrotin luonnontilaa häiritsee niittyalueen laidassa oleva vanha rautaromujen
kaatopaikka ja yläjuoksulla sijaitseva turkistarha. Viimeksi mainittu voi olla syynä
puron veden korkeisiin fosfori— ja typpipitoisuuksiin.

36. Skogträsket

Kemiö
Vesistöalue: Västanfjärdin ja Kemiön saaristoalue (82.046)
Peruskarttalehti: 1034 15 ja 2012 15
Pinta—ala: 0,28 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 5,58 km2

Skogträsket on Tolvsnäsin Sanduddenin pohjoispuolella sijaitseva harjulampi. Sand—
udden on yli 25 metriä korkea mereen työntyvä harjuniemi, jöka on yksi Turun
saariston geologisesti merkittävistä harjumuodostelmista. Järven ympäristö on pääosin
harjulle tyypillistä puolukka— ja kanervatyypin mäntykangasta, mutta järven rannalta
löytyy männikön lisäksi kuusikkoa ja lehtimetsää. Itärannalla on asutusta ja peltoa.

Veden laatu on melko hyvä. Ravinteita on kohtalaisesti, ja järveä voidaan sanoa sen
perusteella mesotrofiseksi. Vesinäytteet on otettu heinäkuussa 1974 ja syyskuussa
1989, ja veden laatu on ollut melko samanlainen kummallakin kerralla. Ravinteiden
pitoisuudet olivat tosin syksyllä 1989 hieman pienempiä kuin 1974. Veden pH—arvo
on lähellä neutraalia, ja puskurikyky happamoitumista vastaan on hyvä. Sähkönjohta—
vuuden perusteella järvi kuuluu runsassuolaisiin järviin.

Järven kasvillisuus on rehevää. Sen pohjoispäässä on runsaasti eutrofisia vesiä
suosivaa kapeaosrnankäämiä(Typha angustifolia). Rehevien vesien laji on niinikään
rantapalpakkö (Sparganium emersum). Rannan tuntumassa on järviruo’on (Phragmites
australis) ja järvikaislan (Schoenoplectus lacustris) muodostama kasvillisuusvyöhyke.
Järven etelä— ja lounaisosassa kasvaa runsaasti ulpukkaa (Nuphar lutea) ja uistinvitaa
(Potamogeton natans) runsaana.
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Maisema on luonnontilainen lukuunottamatta itärantaa, jossa on rantaan ulottuvia
peltoja, asuinrakennuksia ja lomamökkejä. Järven luonnontilaisuuden uhkana ovat
pelloilta valuvat ravinteet sekä mahdolliset hakkuut valuma—alueella ja maa—aineksen
otto, koska järvi sijaitsee harjualueella.

41. Herakkaanlähde

Kiikala
Vesistöalue: Uskelanjoki (25)
Peruskarttalehti 2023 09

Herakkaanlähde on pohjoisen Kiikalannummen keskiosassa sijaitseva avolähde, joka
on halkaisijaltaan lähes 50 metriä. Ylivirtaama on aiheuttanut puron, joka laskee
lähteen luoteispuolella olevaan Herakkaaseen.

Lähteen vesi on hyvälaatuista ja kirkasta. Rantaa reunustaa rahkasammal, ja rannalla
kasvaa muun muassa pyöreälehtikihokkia (Drosera rotundifolia) ja maariankämmek—
kää (Dactylorhiza maculata).

Linnuista mainittakoon koskikara paikan vakituisena vieraana (Sevola 1975).

L.ähdettä ei voi enää pitää luonnontilaisena, sillä rannalla on iso huvila ja lähteessä on
laituri.

40. Hossojanlähde

Kiikala
Vesistöalue: Karjaanjoki (23.07)
Peruskarttalehti 2023 09

Hossojanlähde eli Nummensillanlähde sijaitsee Someron, Nummi—Pusulan ja Kiikalan
kuntien rajojen risteyksessä. Lähde on melko vaatimaton ja lähes umpeenkasvanut,
mutta siitä alkava puro on edustava. Puro on uurtanut syvän kanjonin, jonka varrella
on tihkupintaa. Ympäristö on mäntymetsää (kehitysluokka 1).

Hossojanlähteen veden laatua seurataan säännöllisesti, ja vesinäyte noudetaan noin
kahden kuukauden välein. Vuoden 1989 analyysien perusteella veden pH—arvo on
vaihdellut välillä 5,1 ja 5,8. Puskurikapasiteetti happamoitumista vastaan on välttävä.

Puron varrella kasvaa lähde— ja lettokasvillisuutta. Kasvillisuutta ei syksyn 1989
käynnin yhteydessä inventoitu, mutta Olli Suominen on tutkinut aluetta aikaisemmin.
Suomisen mukaan purovarren kasvistossa esiintyy muun muassa lähdetähtimö
(Stellaria alsine), linnunsilmä (Chrysosplenium alternifolium), herttakaksikko (Listera
cordata), maariankämmekkä (Dactylorhiza macuiata), kalvassara (Carex pallescens)
ja purolitukka (Cardamine amara). Itiökasveista esiintyy muun muassa korpi—imarre
(Thelypteris phegopteris), hiirenporras (Athyrium fihix—femina), poimulehväsammal
(Plagiomnium undulatum) sekä useita rahkasammallajeja (Sphagnum sp.).

Alue on maisemaltaan monipuolinen ja edustava.
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45. Pitkälammi

Kisko
Vesistöälue: Fiskarsinjoki
P~ruskarttalehti: 2014 Ö6
Pinta—alä: 0,17 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,74 km2

Pitkälammi on nimensä mukaisesti pitkä (lähes kaksi kilometriä) ja kapea (50—250 m)
lampi. Ympäristön mäasto on kallioista ja pääosin mäntymetsää. Vain kallioiden
våli~illä alävammilla alueilla bn lehtipuita.

Pitkälamnmesta vuosina 1986~ 1987 ja 1989 otettujen vesinäyttei’den perusteella järvi
on olig~trofinen: vesi on vähäravinteista ja kirkasta (näkösyvyyttä on yli seitsemän
metriä~. Happahmuden suhteen tilanne on huolestuttavampi, sillä veden pH—arvo ~li
vuoden 1989 syksyllä 64 ja aikaisemmissa niittauksissa 5,6 ja 5,7. Kyky vastustaa
happamoitumista on huoflo. Pitkälammi on tyypillinen happamoitumiselle herkkä järvi:
karu, kirkasvetinen, korkealla merenpinnasta sijaitseva (80,2 m) metsäjärvi, jonka
valuma—alue on pieni ‘eikä valuma—alueella ole neutraloivia maalajeja.

Pitkäjärven kasvillisuus on karulle järvelle tyypillisen niukka, kasvilajeja on vähän ja
kasvustot Övat pieniä: vain lahdissa on suppeita lumpeen ~Nymphaea sp.), ulpukan
(Nup~zar ~p.) jä jäMn~o’on ‘(Phrag»iites austrafl~) kasvustoja.

Maiseniallisesti järvi on luonnonkaunis ja arvokas. Pitkänomaisen muotonsa ja
kalliorai~t0jensa takia järvi on myös geologisesti mielenkiintoinen.

mrvi ~oh läh’e~ luonnontilainen. Rannalla ei ole yhtään ke~sämökkiä, mutta järven
eteläpäässä ~ linkkitorni. Suurimpana ~uhkana luo~nontilai~uude1ie näyttää olevan
järven hppamoitumin~n.

49. Äijäiampi

Kiskö
Vesistöälue: Kurkelanjöki/Kiskonjoki (24.03)
Petuskartta1e~hti: 2023 ~4
Pinta—ala: 0,03 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,92 ‘km2

Äijålarnpi on oligotrofinen, pääosin havumetsän ynpäröimä nietsälampi. Lammen
itäpäässä on myös kaunis :koivikko. Rantaa reuhustaa kapea rahkasammalpalle.

Lampi on vähäraviiItein~n ja melko kirkasvetinen, ja sen ‘kyky vastustaa happa—
noitumi~ta on huono. Veden pH—arvo on ‘1980—1uvun alussa käynyt alle viiden, mikä
ih~uttaa jo vakavia häiriöitä järven biologiassa.

Vesikasvillisuus on niukkaa kuten edellä mainitussa ~Pitkälarnmessa. Rannan ra’h—
kasarrimalpälteella esiii~tyy variksentr’arjaa ~EIn~petrum n’igrutn), ‘karpaloa ‘(Vaccinium
~ycocc~s), ja gu~ku~kkaa (Ahdroi’ eda polifolia).
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Lammella on linnustollista merkitystä, sillä se tunnetaan kaakkurin pesimälampena.
Inventointikäynnilläkin havaittiin kaakkuri poikueineen.

Maisemaltaan lampi on melko tyypillinen metsälampi. Länsirannalla on yksi kesähu—
vila ja sen vieressä on mäntytaimikko. Lammen kaakkoispuolella on myös hakkuu—
alue, jossa tällä hetkellä on noin kahdeksanvuotias taimikko.

Luonnontilaa muuttavia tekijöitä ovat happamoituminen ja mahdolliset hakkuut
ympäristössä. Myös kaakkurin pesintä voi vaarantua; mökkiasutus ja metsäautotiet
saattavat karkottaa linnun pesältään, jolloin esimerkiksi varikset voivat ryöstää pesän.

50. Silojoki (osa)

Kodisjoki
Vesistöalue: Ihodenjoki (83.012)
Peruskarttalehti: 1133 03
Valuma—alueen pinta—ala 27,46 km2
Puron pituus: mv. osa 1,8 km

Silojoen inventoidun osan varrella vuorottelevat lehtimetsä ja havumetsä. Peltojen
osuus inventoidusta puronreunasta on noin 20 %. Joki laskee Kodisjokeen.

Joenvarsikasvillisuus on lehtomaista. Inventointikäynnillä 4.6.1990 havaittiin kevät—
linnunherne (Lathyrus vernus), valkovuokko (Anemone nemorosa), kielo (Convallaria
majalis), punaherukka (Ribes rubrum) ja nuokkuhelmikkä (Melica nutans). Sammalista
alueella on havaittu näkinsammal (Fontinalis sp.), soukkalehväsammal (Mnium
hornum) ja purotierasammal (Racomitrium aciculare) (Hakila 1984).

Silojoki on maisemaltaan kaunis, mutta luonnontilaa on menetetty toisella rannalla
laajahkojen uudistushakkuiden takia. Hakilan luonnonsuojeluselvitys (1984) suositte
lee, ettei alueella tehtäisi avohakkuita, muokattaisi maaperää, ojitettaisi tai
rakennettaisi rannoille.

51. Kannusjärvi

Kokemäki
Vesistöalue: Kokemäenjoki (35)
Peruskarttalehti: 1143 08
Pinta—ala: 0,07 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,42 km2

Kannusjärvi on Kullaan ja Kokemäen rajalla sijaitseva erämaajärvi, jonka rannalla on
iäkästä, hyväpuustoista männikköä. Järveä reunustaa leveähkö ruoikko. Rannat ovat
paikoin jyrkkärinteiset ja louhikkoiset.

Kannusjärvi on eutrofinen, matala, sameavetinen järvi, jonka vedessä on lokakuun
1989 näytteen perusteella runsaasti fosforia ja melko runsaasti typpeä. Huhtikuussa
1980 vedessä oli erittäin runsaasti fosforia (120 ~g/1) ja typpeä (1200 ~ig/l), mikä
ilmeisesti johtui sekä kevättulvasta että ravinteiden vapautumisesta hapettomasta
pohjalietteestä.
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Kasvillisups on runsasta, mutta kasvilajisto ei kerro runsaasta ravinteisuudesta.
Ilmaversoiset ja kellulehtiset kasvit ovat clominoivia, ja tyyppilajeja ovat järvikorte
(Equisetum fiuviatile), järviruoko (Phragmires australis) ja ulpukka (Nuphar lutea).
Järvikortekasvustot ovat harvoja, ja kortteikkoja reunustavat pinnanmyötäisesti leviävät
rahkasammalkasvustot. Saroista tyypillisiä ovat pullosara (Carex rostrata) ja jouhisara
(C. Iasiocarpa). Dominoivana kasvina Kannusjärvellä on rantaa reunustava järviruoko,
jQnka esiintymisamplitudi on ravinteisuuden suhteen erittäin laaja ja joka on erittäin
voimakas lajien välisessä kilpailussa.

Maisemaa hallitsee ruoikko, mutta näköala rantojen kivikkoisilta rinteiltä järvelle on
kaunis. Komea rotupuumännikkö, jonka puusto on suorarunkoista ja järeää, tuo lisäksi
jyihyyttä maisemaan. Marjastusmaastona Kannusjärven ympäristö on otollinen, sillä
ainakin kesällä 1989 mustikka— ja puolukkasadot olivat alueella hyvät.

Luonnontilaisuutta ovat vähentäneet ympäristössä tehdyt hakkuut. Järven lounais—
rannalla on uudistushakkuualue, joka rikkoo järven luonnontilaisen maiseman.
Hakkuiden lisäksi järveä uhkaa umpeenkasvu.

53. Takajärvi

Kokemäki
Vesistöalue: Kokemäenjoki (35)
Peruskarttalehti: 1143 10
Pinta—ala: 0,04 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 1,27 km2

Takajärvi on pieni erämainen suolampi. Ranta on hyllyvää, vaikeakulkuista rahkasam—
malpatjaa, minkä vuoksi lammen tutkiminen on melko hankalaa.

Kasvilajisto on vähäinen ja koostuu lähinnä rahkasammalista (Sphagnum sp.),
pullosarasta (Carex rostrata), järviruo’osta (Phragmites australis) ja suovehkasta
(~alla paiustris).

Linnustollista arvoa lammella on kaakkurin vakituisena pesäpaikkana. Satakunnan
luonnonsuojeluselvityksessä Takajärvi mainitaan riistan lisääntymisalueena (Kali—
nainen & Hakila 1985).

Suo kokonaisuudessaan on edustava luonnonmaiserna, vaikka ympäristössä on tehty
jonkin verran hakkuita.

54. Silmä~ähde

Kokemäki
Peruskarttalehti: 1134 11

Silmälähde on kalliorinteestä pul:ppuava lähde lähellä Kokemäen. ja Köyliön rajaa.
Kallion kupeessa on koipi, jonka läpi. lähteestä puippuava vesi valuu. Korven puustos—
sa vaiii~sevat kuusi ja lehtipuut.
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Vesi on kirkasta ja hyvälaatuista, ja sen pH—arvo on 5,7. Lähteiden vesi on yleensä
varsin hiilidioksidipitoista, mikä aiheuttaa pH—arvon laskun. Paikallisten ihmisten
mukaan Silmälähteen vedellä on parantavaakin vaikutusta: aikaisemmin, kun ihmiset
ovat kärsineet “rähmivistä” silmistä, silmiä on huuhdeltu lähteen vedellä ja vaiva on
loppunut sen ansiosta.

Lähdekorvella on kasvitieteellistä merkitystä. Lähteen ympäristössä kasvaa muun
muassa purolitukka (Cardamine amara), korpikaisla (Scirpus sylvaticus), tuppisara
(Carex vaginata) ja tesma (Milium effusum) sekä lukuisia sammallajeja. Lehtipuista
mainittakoon tervaleppä, hieskoivu ja pihlaja.

Korven puustoa on harvennettu, ja lähteen ympäristössä on useita
uudistushakkuualueita, jotka tällä hetkellä ovat jo taimikoita. Luonnontilaisuuden
uhkana on hakkuiden lisäksi mahdollinen vettyneen lähdekorven ojitus.

57. Palojärvi

Kokemäki
Vesistöalue: Kokemäenjoen yläosa/Kokemäenjoki (35.12)
Peruskarttalehti: 1134 09
Pinta—ala: 0,07 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,80 km2

Palojärvi sijaitsee Kokemäellä Piikajärven lentokeskuksen itäpuolella. Ympäristö on
lähinnä kuivaa kangasmetsää, mutta itä— ja pohjoisrannalla on rämettä.

Vesi on tummaa ja humuspitoista, ja järvi on dystrofinen. Fosforia ja typpeä on
kohtalaisesti. Alkaliniteettiarvo on pieni, joten järven kyky vastustaa happamoitumista
on huono pH—arvon ollessa kuitenkin vielä normaalitasoa (6,4).

Kasvillisuus ja kasvilajisto on niukka, ja järvi on lähinnä oligotrofista Equisetum—
eli kortetyyppiä, jossa dominoivina ovat kellulehtiset ja ilmaversoiset kasvit. Järvikor—
tekasvustot (Equisetum fiuviatile) ovat harvoja, ja ulpukka (Nuphar lutea) sekä
kaitapalpakko (Sparganium angustifolium) muodostavat myös harvoja kasvustoja.

Maisema on luonnonkaunis ja erämainen ympäröivine mäntykankaineen ja rämeineen.
Järvellä on neljä kesämökkiä, jotka sopeutuvat kohtalaisen hyvin maisemaan. Lisära—
kentaminen kuitenkin rikkoisi maiseman sopusointuisuuden. Järven pohjoispuolella
olevan ojitetun Vuorenpäänsuon vedet laskevat Palojärveen, mikä on omiaan
lisäämään veden humuspitoisuutta. Järven kaakkoispuolella on maa—aineksen
ottopaikkoja. Metsäautoteitä ja polkuja risteilee ympäröivällä kankaalla runsaasti. Alue
sopii hyvin retkeilyyn ja virkistykseen.

58. Rukajoki (osa)

Kokemäki
Vesistöalue: Kauvatsanjoki/Kokemäenjoki (35.15)
Peruskarttalehti: 1143 11
Puron pituus: mv. pituus 1,5 km
Valuma—alueen pinta—ala: 63,34 km2
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Kokemäen Rukajoesta on inventoitu Piilijoenmaan tien ja Sääksjärven välinen osa.
Joessa on useita koskimaisia alueita ja monimuotoista sekametsää kuusi—, mänty— ja
koivuvaltaisuuden vaihdellessa. Joki kulkee myös usean suoalueen halki.

Rukajoen veden pH on lähes neutraali.

Kasvillisuus on enimmäkseen tavallista joenrantakasvillisuutta. Alueella esiintyvät
mm. suo—orvokki (Viola palustris), lillukka (Rubus saxatilis), ulpukka ~Nuphar lutea),
korpikaisla t~Scirpus sylvaticus), tupasvilla ~Eriophorum vaginatum), ratamosarpio
(Alisma plantago—aquatica) ja niittyaitovirna (Vicia sepium subsp. montana). Joen
pohjalla kasvaa monin paikoin runsaasti viherlevää.

Paikallisen asukkaan mukaan joesta ei saatu kalaa 1980—hivun puolivälissä. Jokea on
kalkittu ja uomaa syvennetty, ja nykyisin joessa viihtyvät ainakin hauki, ahven, särki
ja kuha. Joessa on ollut jonkin verran myös rapuja, ja täplärapujen istutuksia on
suunnit~itu.

Inventointihetkeilä uoma oli melko kuiva ja monin paikoin täynnä viherievää.
Alueella ei ole maatalouden kuormitusta juuri lainkaan, mutta Rukamaan
kalanviljelyaItaat aiheuttavat ravinnekuormitusta vesistöön. Ruoppausta on tehty ojan
syventämiseksi muutaman kymmenen metrin matkalta joen laskukohdassa aivan
Säälcsjärven tuntumassa. Alueella on myös kyläteitä ja siltoja, mutta ne eivät juurikaan
vaikuta luonnontilaisuuteen. Kohde on pitkä alue luonnontilaista metsämaisemaa.
Alueen hakkuita tulisi välttää ottaen huomioon luonnonkauniin jokimaiseman.

60. Retais ~räsk

~Koq!~poo
Vesistöaiue: Koippoon saaristoalue (82.058)
Peruskarttakhti: 1032 12
Pinta—ala: ~0,27 1cm2
Valuma—alueen pinta—ala: 1,73 km2

Retais iräsk on Korppoon itäosassa sijaitseva rakentamaton ja luonnonkaunis
saaristojärvi. ~Retais träski.n .ra:ntamaisemaa luonnehtivat ulpukkalahdet ja paljaat kai—
liörannat sekä rahkasammaireunus. Järveen laskee kolme ojaa.

Alueella esiintyvät tervaleppä, ruohokanukka (C~ornus suecica), raate ~Menyanthes
trzfoliata), järviruoko (Phragmites australis), ulpukka ~Nuphar lutea), luhtalitukka
(Cardamine pratense), suopursu ~Ledum palustre), muurain (Rubus charnaemorus~ ja
tei~ttuaIpi ~Lysimachia thyrsiflora).

Järvessä esiintyy ainakin ahventa, haukea ja särkeä, vaikka paikallisen asukkaan
mukaan ahvenen kanta on taantunut. Järvessä on myös sinisimpukoita ja rapuja.
Vesilinnuista paikalla on havaittu mm. kuikka.

‘Järven luonnontila on säilynyt melko hyvin, joskin sen pohjoispäässä on vesipumppu
ja lounaispuolella hakkuualue. Järvi on seutukaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi.
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63. Hevonlinnan lähteikkö

Koski Ti
Peruskarttalehti: 2022 09

Lähteikkö sijaitsee Mellilän ja Kosken 11 välisen rajan tuntumassa Hevonlinnankuk—
kulan juurella. Uhteikkö käsittää etupäässä tihkupintaa, jota on noin sadan metrin
matkalla kukkulan juurella.

Kasvilajisto on monipuolinen ja vaatelias. Lähteikköalueella esiintyvät muun muassa
lehtokuusama, lehmus ja tervaleppä sekä kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris),
lehtokorte (Equisetum pratense), maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata), veiho—
lehti (Circaea alpina), leskenlehti (Tussilago farfara) ja huopaohdake (Cirsium
helenioides).

Alueella on maisemallista merkitystä komeine lehtipuineen ja rehevine kotkansiipikas—
vustoineen. Luonnontilaisuus on heikentynyt ympäröivällä alueella, jossa on tehty
uudistushakkuita sekä kaivettu soraa.

65. Hepo—oja eli Häijynoja

Kosti TL
Vesistöalue: Paimionjoen keskiosa/Paimionjoki (27.02)
Peruskarttalehti: 2022 11
Puron pituus: Inv. pituus 5 km
Valuma—alueen pinta—ala: 13,59 km2

Hepo—oja eli Häijynoja sijaitsee n. 5 km:n päässä Koski Tl:n kirkolta ja laskee
Paimionjokeen. Puron varressa on kaunista kumpuilevaa niitty— ja metsälaidun—
maisemaa. Puroa ympäröivät useassa kohdassa peltotilkut ja se virtaa monin paikoin
syvällä notkossa.

Hepo—ojan vesinäytteessä oli syksyllä 1990 huomattavan korkea fosforipitoisuus (500
~g/1), mikä johtunee läheisten peltojen ravinnevalumista. Joen pH on korkea (7,8) ja
kyky vastustaa happamoitumista erittäin hyvä (1,96 mmol/l).

Puron kasvillisuus on monimuotoista. Niittykasvillisuus on vallitsevaa alajuoksulla,
kun taas nokkonen (Urtica dioica) ja mesiangervo (Filipendula ulmaria) ovat
valtalajeja yläjuoksulla. Lisäksi esiintyvät mm. virmajuuri (Valeriana sp.), kirjopillike
(Galeopsis speciosa), musta—apua (Trifoiium spadiceum) ja harvinainen hoikkaängel—
mä (Thalictrum simpiex).

Alue edustaa hyvin kaunista kulttuurimaisemaa kumpuilevine maastoineen ja mäenrin—
teineen. Maatalous saattaa kuormittaa ojaa jonkin verran. Yläjuoksulla puronvartta on
käytetty autojen ym. romujen kaatopaikkana, mutta jätekuorma lienee tuotu paikalle
viimeksi vuosikymmen sitten. Maisemaa pilaavat romut tulisi siirtää kaatopaikalle.
Puron varrella on laajoja laidunalueita, mikä estänee joenrannan pensoittumisen.
Kohde on maisemaltaan arvokas ja harvinainen.
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68. Vaskunnevan Isolampi

Kullaa
Vesistöalue: Lassilanjoki/Karvianjoki (36.09)
Peruskarttalehti: 1143 09
Valuma—altAeen pinta—ala: 0,23 km2
Lammen phfla—ala: 0,0.1 ~cm2

Vaskunnevan Isolampi sijaitsee .Ku11aa~i kunran pohjoisosassa lähellä Lavian rajaa.
Suota yrnpäröi kuusivaltainen sekametsä.

Lammen veden alkaliniteettiarvo on huone ja vesi hapanta, joten lampi saattaa olla
happamoitumassa. Metsälannoit~kset voivat olla syynä veden korkeahkoon
fosforipjtoisuuteen.

Suolla kasvavat mm,. muurajn ~Rubu~ chamaemorus), pyöreäiehtikihokki ~Drosera
rotundifotia~, karpalo (Va,cciniu,n oxycoccos), suokukka ~Andromedapolifolia) ja raate
~Menyan.thes frifoliqta). Suon ravinteisuutta osoittavat mm. villapääluikka
(Trichophorum alpin~,n), beterahkasammal ~Sphagnum warnstorfifj ja keräpää—
~kasarnma~ ~Sphagnum. subsecundum).

Kaakk~i o~ pesinyt lammeila.

Lampi on kauniin eräma~n j~. luonnontilainen. Ympäröivä~ Vaskunneva tunnetaan.
karpalo.— ja muurainsuona, jonka maisemallista, arvoa lisäävät ympärillä olevat korkeat
moreenimäet. Su~ota on jonkin verran ojite~u..

~o,.~
Kultaa
Vesistöal~u.e: Ha~unpäänjoki/Kokemä~njoki (3’5.14~
Peruskarttalehtj: 1:143 09
Puron pituus: 1,4 km
Valurn~—alueen pin~a~a’l:a: 11,20 kfl~

Kourijärven laskuoja eli. Kourinoja~ virtaa Kourijärven länsipuolella noin seitsemän
kilometrin matkan ja laskee Palusjarveen Puroa inventoitun noin kahden kilometrin
matka yl~juoksu.lla,. Pumn. varren maasto on, vaihtelevaa. ~läjuoksun~ moreenimaalla
on louhikkoista mantymetsaa (kehitysluokka 3) Alempana on vettynytta lehtipuuval—
taista lettoa, joka edelleen. muuttuu mänt.yvaltaiseksi, rämeeksi; Inventoidun~ alueen.
aiaosassa on moreenipohjaista männikköä, ja savialueet on raivattu. pelloiksi. Seutu on
hyvin, kivikkoista ja louhikkoista.

Vesi oi, kohtalaisen, ravi.nteikasta. Sähkönjohtavuus on pieni. verrattaessa muihin
inventoitu.jhjn. puipihin.. Ionisoituvien suolojen. määrä, on. näinollen pieni.

Kasvillisuus on paikoin rehevä~ ja~ monipuolista. Vesikasvilajeista esiintyy muun
muassa purovita ~Potamogeton alpinus) isovesitähti (C’allitriche cophocarpa),
ulpukka. ~Nuphar lutea) ja. ratamosarpio ~Alisma plantago—aquatica) sekä palpakoita
(Sparganium sp.). Puron varressa on rehevillä paikoilla esimerkiksi lehmusta sekä
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rantakukkaa (Lythrum salicaria), lehtopalsamia (Impatiens noli—tangere) ja
kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris).

Maisema on ainutkertaisen vaihteleva ja edustava. Maisemassa vuorottelevat rehevät
kosteat alueet, joissa kasvillisuus on runsasta ja vaateliasta sekä kuivemmat kivikkoi—
set alueet. Paikoitellen puro kulkee lähes näkymättömissä valtavien lohkareiden alla.

Puroa on osittain perattu ja suoristettu, joten se ei ole täysin luonnontilainen. Puron
varrella on myös usean hehtaarin laajuinen ojitettu alue (räme), ja valuma—alueella on
useita laajahkoja uudistushakkuualueita.

72. Ahmauksen puro

Kultaa
Vesistöalue: Harjunpäänjoki/Kokemäenjoki (35.14)
Peruskarttalehti: 1143 09
Puron pituus: 3,5 km
Valuma—alueen pinta—ala: 29,1 km2

Ahmauksen puro alkaa Isosuolta, virtaa Lavian tien ali ja laskee Joutsjärveen.
Alueesta inventoitiin vain yläjuoksu. Puro on uurtanut pienen kanjonin vanhan
luonnontilaisen ja kivikkoisen kuusikorven keskelle.

Puron vesi on hapanta (pH 5,8), mikä johtuu suovedestä. Alkaliniteettiarvo (0,08
mmol/l) on v~1ttävä.

Puron rannalla kasvaa paikoin runsaasti rahkasammalta (Sphagnum sp). Välillä puroa
reunustaa mustikka—ketunleipätyypin metsä. Muita havaittuja kasveja ovat mm.
inventointiaikana runsaana kukkinut suo—orvokki (Viola palustris), muurain (Rubus
chamaemorus), vehka (Ca!ia paiustris) ja palpakot (Sparganium sp).

Puronvarren yläjuoksun kaunis aarniomaisema tulisi suojella aluetta uhkaavilta
avohakkuilta.

73. Hoopinjärvi

Kustavi
Vesistöalue: Kustavin saaristoalue (82.073)
Peruskarttalehti: 1042 05
Valuma—alueen pinta—ala 0,16 km2

Umpeenkasvava Hoopinjärvi on Kustavin Kaurissalon saaressa sijaitseva pieni erä—
maalampi. Alueella on tehty avohakkuu, ja järven rannalle on kasvamassa nuori
männikkö. Alue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa.

Järven alkaliniteettiarvo on välttävä (0,08), mutta pH—arvo on kuitenkin tyydyttävä
(6,5). Vedessä oli syksyllä 1990 melko runsaasti fosforia (31 ~Ig/l), mikä voi johtua
koko järven ympäristön avohakkuun aiheuttamasta valuman lisääntymisestä ja nuorien
istutusmäntyjen lannoituksista.
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Alueen kasvillisuudesta mainittakoon mm. myrkkykeiso (Cicuta virosa), jokseenkin
harvinainen matalakihokki Qirosera intermedia) ja irtokeijujiin kuuluva isovesiherne
(Utricularia vuigaris). Inventoinnin aikana pohjanlumme (Nymphaea aiba) kukki
järvellä näyttävästi. Järven rannalla kasvaa myös komeita kasvustoja muurainta (Rubus
chamaemorus) ja karpaloa (Vacciniurn oxycoccos).

Järven ympäristön luonnontila on häiriintynyt läheisten metsänrinteiden hakkuitten
seurauksena. Lisäksi järveä ympäröivää suota on jonkin verran ojitettu. Tallatusta
rahkasammalesta paatellen jarvella on kuitenkin merkitysta mm hirvielainten juoma—
paikkana.

75. Kluuvi

Kustavi
Vesistöalue: Kustavin saaristoalue (82.073)
Peruskarttalehti: 1042 04
Valuma—alueen pinta—ala: 0,97 km2
Lammen pinta—ala: 0,08 km2

Kluuvi on merestä irti kuroutunut glo—järvi, joka kuitenkin tulva—aikana on
yhteydessä Salmenperän merenlahteen. Kluuvin ympärillä kasvaa runsaasti tervalep—
paa ja koivua, ja kasvillisuus on paikoin lehtomaista Kluuvin itaosassa on myos
kaunis, korkea kalliorinne.

Kluuvin vesi on suolaista (sähkönjöhtavuus 660 mSIm), mikä johtuu kausittaisesta
yhteydestä mereen. Myös pH—arvo on meriveden vaikutuksesta korkea (7,3).

Kluuvin rannoilla on havaittavissa selvä kasvillisuuden vyöhykkeisyys. Metsän—
reunassa kasvaa tervaleppävyöhyke, jonka lammen puolella on tiheä terttualpikasvusto
(Lysimachia thyrsiflora). Niiden sisäpuolella on lammen rannoilla runsas järvi—
ruokovyöhyke ~Phragmites australis). Lammen ympäristössä on monimuotoinen
kasvillisuus, johon kuuluu metsälehmuksen lisäksi lehdolle tyypillisiä kasvilajeja,
kuten sinivuokko (Hepatica nobilis) ja kielo ((‘onvallaria majalis), sekä kallioketojen
kasveja kuten isomaksaruoho ~Sedum telephium) ja kallioimarre (Polypodium vuigare).
Erikoisuutena havaittiin merikaisla ~Bolboschoenus maritimus).

Kalastoon kuuluu ainakin hauki. Inventointiaikana (15.6.1990) lammen ja meren
välinen yhdysoja oli kuivillaan ja se oli paikoitellen täynnä erikokoisten haukien
ruotoja ja jäänteitä. Hauet olivat ilmeisesti jääneet ansaan vedenpinnan laskun
yllättäessä. Lounais—Suomen luonnonsuojeluselvityksen mukaan ~Sevola 1984)
alueella on myös rikas linnusto.

Alueen luonnontilaa rasittaa jonkin verran lammen eteläpäässä kalliorinteiden alla
oleva lomamokki ja aivan lammen tuntumassa kulkeva saanstotie Merenlahti—jarvi—
suosukkessiossa järvi muodostaa kuitenkin arvokkaan tutkimus—, opetus— ja
suojelukohteen.
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76. Petosjärvi

Kuusjoki
Vesistöalue: Halikonjoki (26)
Peruskarttalehti: 2022 10
Pinta—ala: 0,05 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,05 km2

Petosjärvi sijaitsee Nummijärven kupeessa Kuusjoen ja Someron kuntien välisen rajan
tuntumassa. Ympärillä on mäntyvaltaista hiekkakangasta. Lampea ympäröi rahkasam—
maireunus.

Järvi on karu ja ruskeavetinen eli dystrofinen. Petosjärvi on tyypillinen korkealla
meren pinnan yläpuolella sijaitseva (98,4 m), happamoitumiselle altis vesistö. Sen
hydrografia lisää edelleen happamoitumisherkkyyttä, sillä valuma—alue on pieni eikä
lammella ole laskuojaa. Veden viipymä on siten pitkä. Valuma—alueella ei myöskään
ole neutraloivia maalajeja. Lammen puskurikyky on erittäin huono (alkaliniteetti on 0
mmol/l) ja pH—arvo on 5,4 eli tasolla, jossa kalaston toimeentulo on vaarantunut.

Kasvillisuuden ja kasvilajiston vähäisyys kertoo myös lammen vähäravinteisuudesta.
Vedessä esiintyy pieninä kasvustoina ulpukkaa (Nuphar lutea), ja rahkasammal—
reunuksella kasvaa esimerkiksi riippasaraa (Carex mageilanica), vaivaiskoivua (Betula
nana), karpaloa (Vaccinium oxycoccos) ja kihokkeja (Drosera sp.).

Lampi edustaa karua, kaunista luonnonmaisemaa. Ympäröivä mäntykangas sopii hyvin
retkeilyyn. Läheisen Nummijärven rannoilla on paljon kesämökkejä sekä leirintäalue
ja yleinen uimaranta, joten alueen liikenne on kesäisin varsin vilkasta. Lähistöllä on
myös maa—aineksen ottopaikkoja.

82. Vahevesi

Laitila
Vesistöalue: Ihodenjoki (83.012)
Peruskarttalehti: 1131 12
Pinta—ala: 0,07 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 13,69 km2

Vahevesi sijaitsee lintujärvenä tunnetun Otajärven kaakkoispuolella, jonne sen vedet
myös laskevat. Vesi tulee Vaheveteen sen kaakkoispuolella olevasta Hilttiöjärvestä
Yläistä—Viivoa pitkin. Rannan maaperä on turvetta ja moreenia. Ympäristön metsä on
kuusivaltaista, mutta paikoitellen rannalla on myös lehtipuuvyöhyke (koivua).

Vesi on kirkasta ja hyvälaatuista. Fosforin ja typen määrät ovat kohtalaisia, ja järvi on
mesotrofinen. Vesi on neutraalia (pH 7,0) ja kyky vastustaa happamoitumista on hyvä.
Veden sähkönjohtavuus on korkea (19,5 mS/m), mikä johtunee maaperästä.

Järveä ympäröi kauttaaltaan yhtenäinen kasvillisuusvyöhyke. Eteläinen lahti on
kokonaan kasvillisuuden valtaama. Vyöhyke muodostuu lähinnä sammalista ja
järviruo’osta (Phragmites australis), ja seoslajeina on muun muassa tähkäalpia (Lysi—
machia thyrsiflora) ja rantamataraa (Galium palustre). Lajistossa tavataan useita
runsasravinteisia vesiä suosivia lajeja, kuten ratamosarpio (Aiismaplantago—aquatica),
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kurjenmiekka (Ins pseudacorus) ja rantapalpakko (Sparganium emersum). Ilma—
versoisista kasveista esiintyy lisäksi muun muassa järvikorte (Equisetum fiuviatile) ja
järvikaisla (Schoenoplectus lacustris), jotka ovat ravinteisuuden suhteen vaatimattomia
samoin kuin kellulehtiset ulpukka (Nuphar lutea) ja uistinvita (Potamogeton natans).
Uposlehtisistä kasveista esiintyy esimerkiksi ahvenvitaa (Potamogeton perfoiiatus) ja
ruskoärviää (Myriophyllum alternifiorum).

Vahevedellä on linnustollista arvoa, minkä vuoksi Sevola (1975) on esittänyt järven
muodostamista linnustonsuojelualueeksi.

Maisemassa dominoivana elementtinä on laaja järviruokovyöhyke. Vaheveden rannalla
on yksi kesämökki; muutoin järvi on luonnontilainen.

84. Kufleijärvi

Laitila
Vesistöalue: Sirppujoki (32)
Peruskarttalehti: 1131 08
Pinta—ala: 0,04 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,25 km2

Kullerjärvi on kuusi— ja mäntyvaltaisen metsän ympäröimä, noin neljän hehtaarin
laajuinen luonnontilainen järvi, joka on kasvamassa umpeen sekä pinnan— että
pohjanmyötäisesti.

Ravinteisuuden perusteella järvi on mesotrofinen. Vesi on lievästi hapanta (pH 6,3),
ja järvi on altis happamoitumiselle.

Kasvillisuus on runsasta, vaikkakin lajisto on suhteellisen niukka. Lajisto käsittää
lähinnä ravinteisuudesta riippumattomia kasveja. Rahkasammal (Sphagnum sp.) ja
järviruoko ~Phragmites australis) ovat muodostaneet leveän vyöhykkeen ympäri
lammen, ja keskellä on runsaasti ulpukkaa ~Nuphar lutea) ja uistinvitaa ~Potamogeton
natans). Irtokeijujista tavataan rimpivesihernettä (Utricuiaria intermedia).

Kullerjärven luöteispuolella on noin kahden hehtaarin laajuinen uudistushakkuualue,
joka on mäntytaimikkona. Muuten järvi on valuma—alueineen luonnontilainen.

87. Lammijärvi

Laitila
Vesistöalue: Velluanjoki (82.039)
Peruskarttalehti: 1044 03
Pinta—ala: 0,03 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 1,28 km2

Lammijärvi on Laitilan Kolisevassa sijaitseva dystroflnen erämaajärvi. Järvi on suo—
reunainen lukuunottamatta itärantaa, joka on jyrkähkö kallioranta.
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Fosforin määrä järvessä on kohtalainen, mutta typpeä on erittäin runsaasti. Veden pH—
arvo on 6,4 eli vesi on kohtalaisen hapanta. Järven kyky vastustaa happamoitumista
on erittäin huono, sillä alkaliniteetti on 0 mmol/1.

Kasvillisuus on niukkaa, ja lajeja on hyvin vähän. Rannan rahkasammaireunuksella on
runsaasti karpaloa (Vaccinium oxycoccos).

Järvi on maisemaltaan viehättävä, ja itärannan kalliolta avautuu kaunis näköala
järvelle. Itärannalla on kesämökki, mutta muuten lampi on luonnontilainen. Suurimpa
na uhkana lammella on happamoituminen.

90. Pappisten Isolähde ja puro

Loimaan kunta
Vesistöalue: Niinijoki/Kokemäenjoki (35.99)
Peruskarttalehti: 2111 04
Puron pituus: 1,3 km
Valuma—alueen pinta—ala: 0,04; 0,80 km2

Pappisten Isolähde sijaitsee Krekilänkankaan pohjavesialueen lähellä kahden
harjukumpareen välisessä laaksossa. Moreenikumpareet sisältyvät SU1—suojelu—
alueeseen seutukaavassa Kumparekohdat ovat kuivaa kangasmetsää ja lähdelaakso
harmaaleppäkorpea, jossa kasvaa lähteille tyypillisesti hyvin monimuotoinen
aluskasvillisuus. Vesi on kirkasta ja hyvälaatuista.

Monimuotoisessa kasvillisuudessa havaittiin inventointikäynnillä mm. kevätlinnun—
silmä (Chrysospienium alternifolium), ukontatar (Polygonum lapathifolium), muurain
(Rubus chamaemorus), luhtalitukka (Cardamine pratense) ja metsävima (Vicia
sylvatica).

Lähde ja siitä lähtevä vuolas puro muodostavat hyvin edustavan luonnonko—
konaisuuden. Lähteen luonnontila lienee turvattu, mutta myös pellon reunustama
lähdepuro tulisi säilyttää luonnontilaisena.

91. Aaltsuon puro

Luvia
Vesistöalue: Pinkjärvi (83.021)
Peruskarttalehti: 1141 10
Puron pituus: 1,3 km
Valuma—alueen pinta—ala: 3,53 km2

Aaltsuon puron varsi muodostaa kauniin, lähes luonnontilaisen maisemakokonaisuu—
den. Puro kiemurtelee paikoin mäntymetsän ja paikoin koivikon läpi. Kauempana
purosta on iäkästä kuusikkoa.

Kasvistossa on kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris) runsaana, ja lisäksi esiintyy
muun muassa maariankämmekkää (Dactylorhiza macuiata). Purossa kasvaa esimer
kiksi pikkupalpakkoa (Sparganium minimum) ja isonäkinsammalta (Fontinalis antipy—
retica).
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Puron alaosa ja myös keskijuoksua on oikaistu. Maata on kaivettu kahdesta kohdasta,
ja puron varrella on tehty maisemaa rumentavia harvennushakkuita.

94. Kakarlammi

Mellilä
Vesistöalue: Tarvasjoki/Paimionjoki (27.05)
Peruskarttalehti: 2022 09
Pinta—ala: 0,01 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 3,02 km2

Pieni männikön ympäröimä Kakarlammi sijaitsee Mellilän Pesäsuon kylässä. Lampi
on pinta—alaansa nahden varsin syva, sula keskisyvyys on 4,5 metria ja maksi—
misyvyys jopa 9,5 metria Naunollen tuuli ei pysty sekoittamaan lammen vetta
tehokkaasti ja lammessa esiintyy ajoittain selvää lämpötilakerrostuneisuutta.

Lammen vesi on melko hapanta, ja sen puskurikyky happamoitumista vastaan on
valttava Paallysvesi on melko ravinteikasta sisaltaen kohtalaisestu fosforia ja melko
runsaasti typpeä. Syyskuussa 1977 Kakarlammesta on otettu vesinäyte eri syvyyksiltä.
Alusvesi oli talloin hapetonta ja pohjalietteesta oli ilmeisesti vapautunut ravinteita
veteen Yhdeksan metrin syvyydessa fosfonn kokonaispitoisuus oli 46 ~Ig/l ja typen
kokonaispitoisuus 3100 ~tg/1 Lammen ravinteisuutta on lisannyt sen valuma—alueella
sijainnut pelto, joka on sittemmin metsitetty männyllä.

Vesikasvillisuus on niukkaa ja käsittää lähinnä ulpukkaa (Nuphar lutea) harvakseltaan.
Lampea ymparoivalla rahkasammalreunuksella esiintyy suokukkaa (Andromeda
polifolia), karpaloa (Vaccinium oxycoccos), vaivaiskoivua (Betula nana), pajuja
(esimerkiksi lianhenpaju, Salix repens) ja saroja (~arex sp.).

Lammen kalastossa on luontaisesti esiintynyt haukea, ahventa ja särkeä sekä istutettu—
na kujolohta Eraana vuonna kalakanta tuhoutui kuitenkin hapenpuutteen takia Taman
hetkisestä kalakannasta ei ole tietoa.

Maisemaltaan Kakarlammi on viehättävä pikku lampi, mutta ei täysin luonnontilainen,
sua rannalla on Loimaan kunnan omistama melko iso kesamokki seka toinen
pienempi mökki.

95. Kave—Rytkö

Muuria
Vesistöalue: Hirsijärvi/Kiskonjoki (24.06)
Peruskarttaiehtj: 2023 02
Pinta—ala: 0~O7 km2
Valurna—alueen pinta—ala: 0,28 km2

Sevolan (1975) mukaan Kave—Rytkö on maisemansuojelualueeksi sopiva metsälampi.
Ympäristössä on kuusi—, mänty— ja sekametsää, ja rantaa reunustaa rahkasammalen ja
sarojen muodostama kasvillisuusvyöhyke.
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Veden laatua on tutkittu elokuussa 1983 ja syyskuussa 1989. Analyysien perusteella
järvi on kohtalaisen ravinteikas dystrofinen järvi. Järven kyky vastustaa happamoitu—
mista on ollut huono ja näyttää edelleen huonontuneen. Järvi on selvästi happamoitu—
nut; pH on laskenut 6,4:stä 5,7:ään.

Kasvilajistoon sisältyy muun muassa ulpukka (Nuphar lutea), järvikorte (Equisetum
fiuviatile), järviruoko (Phragmites australis) ja leveäosmankäämi (Typha latifolia).

Maisema on jyrkkine rantoineen hieno, mutta ei täysin luonnonmaisema, sillä järven
pohjoispuolella on uudistushakkuualue ja itärannalla harvennushakkuualue. Lisäksi
rannalla on kolme kesähuvilaa.

96. Tammaron puro

Muurla
Vesistöalue: Pemiönjoki/Kiskonjoki (24.04)
Puron pituus: 1 km
Valuma—alueen pinta—ala: 0,63 km2

Tammaron puro virtaa yläjuoksulla jyrkän ja korkean Linnamäen juurella olevan
kotkansiipilehdon läpi ja alempana peltoalueen läpi, jossa sitä on myös suoristettu.
Puron varrella kasvaa pääasiassa kuusta.

Vesikasvillisuutta purossa ei ole valonpuutteen vuoksi, sillä puron varren
kasvillisuus varjostaa tehokkaasti. Kotkansiiven (Matteuccia struthiopteris) lisäksi
puron varressa esiintyy mesiangervoa (Filipendula ulmaria), metsäkurjenpolvea
(Geranium sylvaticum), särmäkuismaa (Hypericum maculatum), tesmaa (Milium
effusum) ja kevätlinnunsilmää (Chrysosplenium alternifolium) sekä metsäimarretta
(Gymnocarpium dryopteris).

Puron varsi on maisemallisesti merkittävä: rehevät kotkansiipikasvustot ja jylhä
kalliojyrkänne muodostavat edustavan maisemakokonaisuuden.

Puron yläjuoksu on luonnontilainen, mutta alempana puron varressa on kaksi kesä—
mökkiä, joiden tuntumaan on tehty aivan puron rannalle grillauspaikka sekä silta
puron yli. Mökkien kohdalla on lisäksi harvennettu puustoa.

101. Ruskilankoskeen laskevat purot

Nakkila
Vesistöalue: Kokemäenjoen alaosa/Kokemäenjoki (35.11)
Peruskarttalehti: 1143 04 ja 05
Purojen pituudet: 0,1—0,5 km
Valuma—alueen pinta—ala: 2,61 km2

Ruskilankoskeen etelästä laskevat purot ovat uurtaneet syvän jyrkkäreunaisen uoman
savi— ja silttipitoiseen maahan. Purojen suupuolen laaksoihin on kehittynyt edustava
lehto.



56

Vähäsateisen kesän ja syksyn 1989 seurauksena vain yhdessä neljästä purosta virtasi
vesi syyskuun lopulla. Kyseisen puron vesi on kohtalaisen ravinteikasta.

Vesikasvillisuus ei ole päässyt kehittymään puroissa valonpuutteen vuoksi, sillä puron
varren rehevä lehtipuusto ja pensaikko (harmaaleppää, pihlajaa, tuomea ja raitaa)
varjostaa puroa tehokkaasti. Purolaaksojen kasvistoon kuuluvat muun muassa kotkan—
siipi (Matteuccia struthiopteris), puna—ailakki (Silene dioica), lehtopalsami (Impatiens
noli—tangere) ja lehtotähtimö (Stellaria nemorum). Kasvillisuuden pohjakerros puuttuu
lähes kokonaan.

Itse Ruskilankoski tunnetaan vanhastaan nahkiaisten pyyntipaikkana ja nykyisellään
myös lohen, taimenen ja siian kutu— ja pyyntipaikkana (Kalinainen & Hakila 1985).

Maisemakokonaisuutena alue on varsin monipuolinen. Rehevät jyrkkärinteisten
purolaaksojen lehdot ovat ainutkertaisia ja edustavia.

102. Takaveräjänoja

Nakkila
Vesistöalue: Kokemäenjoki
Peruskarttalehti: 1143 04
Puron pituus: noin 1 km
Valuma—alueen pinta—ala: 5,17 km2

Takaveräjänoja laskee Kokemäenjokeen Ruskilankosken eteläpuolella Kirkkosaaren
eteläpään kohdalla. Ojaa inventoitiin noin kilometrin matka sen suupuolella, johon on
kehittynyt edustava puronvarsilehto. Purolaakson rinteet ovat niin jyrkät, että puutkin
kasvavat vinoon.

Oja tuo Kokemäenjokeen suuren ravinnekuorman, fosforia on vedessä runsaasti ja
typpeä erittäin runsaasti. Oja kulkee laajojen peltoalueiden läpi ennen kuin laskee
Kokemäenjokeen, joten pelloilta kulkeutuvat ravinteet ovat ilmeisesti pääsyynä veden
korkeaan ravinnepitoisuuteen. Sähkönjohtavuus on niinikään suuri (42,0 mS/m),
suurempi kuin useimmissa muissa inventoiduissa puroissa, mikä johtunee valuma—
alueen maaperästä.

Laaksorinteiden puusto ja pensaikko (raitaa, tuomea ja tervaleppää) varjostaa puroa
voimakkaasti ja näin ollen purossa ei ole vesikasvillisuutta. Puron varren lehdon
kasvillisuutta luonnehtivat lisäksi muun muassa kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris),
lehtopalsami ~Impatiens noli—tangere), kyläkellukka (Geum urbanum) ja puna—ailakki
(Silene dioica).

Jyrkkärinteisen purolaakson lehto lehtipuustoineen ja komeine kotkansiipikasvustoi—
neen on maisemaitaan upea. Hakkuita rinteillä tulisi välttää paitsi maiseman myös
eroosiovaaran vuoksi.
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104. Haverö träsk

Nauvo
Vesistöalue: Nauvon saaristoalue (82.057)
Peruskarttalehti: 1043 04
Pinta-ala: 0,17 km2
Valuma-alueen pinta-ala: 0,55 km2

Haverö träsk on matala, maankohoamisen tuloksena syntynyt järvi Haverön saaren
keskellä. Rannalla on kolme maatilaa, ja järvi on peltojen ja mäntyvaltaisen metsän
ympäröimä.

Järveä inventoitiin elokuussa 1989, jolloin järvessä oli havaittavissa Anabaena
sinilevän kukinta. Pahimmillaan vesi oli rannan asukkaiden mukaan ollut “viher
tävää puuroa”. Korkeaan tuotantoon viittaa jo veden pH-arvo, joka oli inven
tointihetkellä peräti 9,6.

Lyhyen inventointikäynnin yhteydessä ei ollut mahdollisuutta tarkkaan kasviston
inventointiin, mutta huomio kiinnittyy siihen, että järvellä on hyvin vähän
ilmaversoista kasvillisuutta. Kurjenmiekkaa (Ins pseudacorus), järviruokoa
(Phragmites australis) ja leveäosmankäämiä (Typha latifolia) esiintyy pieninä
kasvustoina.

Eläimistöstä mainittakoon harmaahaikara, joka on pesinyt Haverö träskillä useita
vuosia. Järvessä on myös piisameita, mikä saattaa olla osasyy ilmaversoisen
kasvillisuuden~vähyyteen. Rannan tuntumassa havaittiin myös sienieläimiin kuuluvaa
järvisientä (Spongilia lacustris).

Haverö träskillä on myös maisemallista merkitystä. Maiseman monimuotoisuutta lisää
pieni saari, jossa on pieni lampi. Turun yliopisto käyttää järveä opetuskohteena.

Järven ongelmana on rehevöityminen ja sen mukanaan tuomat leväkukirmat, johon
pääasiallisena syynä on ilmeisesti ympäröiviltä pelloilta tuleva ravinnekuormitus.

106. Kankaanrannan lähdelampi

Oripää
Vesistöalue: Pyhäjoki/Eurajoki (34.06)
Peruskarttalehti: 2111 03

Kirkasvetinen Kankaanrannan lähdelampi sijaitsee Oripään kuntaan kuuluvalla alueella
lähellä Säkylän ja Alastaron välistä rajaa Virttaankankaan lounaisreunalla. Lampea
reunustaa tervaleppäkorpi, ja ulompana on kuusilckoa.

Lähdelammen vesi on hyvälaatuista, vähäravinteista, kirkasta ja happamuudeltaan
lähellä neutraalia.

Vesikasvillisuus puuttuu käytännöllisesti katsoen kokonaan. Ilmeisesti tuotantoa
rajoittavat lähteille tavanomaisesti veden kylmyys ja ympäröivän leppäkorven
varjostuksen aiheuttama valonpuute. Lähdelammen partaalla kasvaa muun muassa
purolitukka (Cardamine amara), vesitähti (Callitniche sp.), lehtokorte (Equisetum
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pratense), mesiangervo (Filipendula ulmaria), kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris)
sekä harvinainen lähdesara (Carex paniculata). -

Lähdelammen ympärillä on asutusta, ja sen kaakkois— ja eteläpuolella on peltoa.
Lammesta on vedetty vesiputki länsipuolella olevan kasvihuoneen kastelutarpeisiin.
Lampi ei siten edusta alkuperäistä luonnonmaisemaa, mutta se on pienpiirteissään
kaunis, ja sillä on etenkin kasvitieteellistä merkitystä. Alueella sijaitsee myös Turun
kaupungin retkeilyalue.

107. Lohioja

Paimio
Vesistöalue: Paimionjoen alaosa/Paimionjoki (27.01)
Peruskarttalehti: 2021 03
Puron pituus; 2,5 km
Valuma—alueen pinta—ala: 0,76 km2

Lohioja on Paimion Vähäjärvestä alkava Paimionjokeen laskeva noin 2,5 km pitkä
puro. Alajuoksulla puroa ympäröivät peltoaukeat, yläjuoksulla on mänty—, kuusi— ja
koivumetsää. Vähäjärvi on lähes kuivunut.

Vuonna 1989 otetuissa vesinäytteissä kokonaisfosforimäärä oli hyvin pieni (5 jig/l).
Kesällä 1990 lähes koko joen varsi oli avohakattu, joten veden fysikaalis—kemialliset
ominaisuudet olisivat olleet tuolloin mitattuna erilaiset.

Lohiojan kasvilajistoon kuuluvat tervalepän lisäksi mm. ranta—alpi (Lysimachia
vuigaris), mesiangervo (Filipendula ulmaria), rentukka (Caltha palustris) ja
vesikasveista lumme (Nymphaea sp.) ja palpakoita (Sparganium sp.) Suoalueella aivan
Vähäjärven tuntumassa kasvoi maariankämmekkä (Dactyiorhiza maculata).

Lohioja oli inventointihetkellä jokseenkin kuiva. Alueen luonnontila on hävinnyt
suuren avohakkuualueen ja metsäautoteiden myötä.

110. Pairnionlahden tervaleppälehtojen lähteet

Paimio
Peruskarttalehtj: 2021 02&03

Paimionlahden itäpuolen tervaleppälehdoissa ns. vanhan käräjätien varrella on ruos—
teisia lähdetihkupintoja Kinkan talon lähituntumassa. Vieressä on laidunalue ja peltoja.

Kasvillisuutta hallitsevat tervaleppien lisäksi nokkonen (Urtica dioica) ja mesiangervo
(Filipendula ulmaria) sekä näitä kiertelevä tervaleppälaaksoille tyypillinen punakoiso
(Solanum duicamara). Laidunalueen reunalla kasvaa runsaasti keltamataraa (Galium
verum) sekä melko harvinaista peltorastia (Anchusa arvensis).

Tiheänä luonnonvaraisena leppälehtona alue voisi kuulua suojelukohteisiin. Luonnon—
tilaa haitannee hieman läheiseltä pellon ylärinteelta tuleva valuma.
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111. Myllytyry

Paimio
Vesistöalue: Paimionjoen alaosa/Paimionjoki (27.01)
Peruskarttalehti: 2021 03
Puron pituus: Inventoitu osa 1,2 km
Valuma—alueen pinta—ala: 0,17 km2

Myllytyry on Paimionjokeen laskeva lähdepuro. Purossa on Kemiöntien lähellä korkea
putous yläjuoksun kallioalueelta. Puro oli inventointihetkellä kuivillaan. Alueella on
kuusi— ja mäntyvaltaista metsää ja yläjuoksulla suota.

Puron varrella havaittuja lajeja ovat mm. haapa, tuomi, juolukka (Vaccinium
uliginosusm), maariankämmekkä (Dacrylorhiza maculata), karpalo (Vaccinium
oxycoccos), jouhivihvilä (Juncus fihiformis) ja korpipaatsama (Frangula ainus)

112. Siperian rautalähde

Parainen
Peruskarttalehti: 1043 10

Siperian rautalähde sijaitsee Paraisten Lemlaxön saarella. Alueella on rautapitoisia
tihkupintoja, lähdelampi ja lähteenoja. Nimi Siperia on saanut nimensä siitä, että
lähteen lähellä oleva pelto oli aikoinaan Qvidjan tilayksikön pelloista kaukaisin.
Alueen maaperä on savea.

Lähteen ympärillä on korpikaislan (Scirpus sylvaticus) ja mesiangervon (Filipendula
ulmaria) hallitsemaa tervaleppälehtoa. Kasvillisuuteen kuuluu myös punakoiso
(Solanum duicamara).

Lähteikköalue on lähes luonnontilainen, mutta luonnontilaa uhkaa läheinen
soranottopaikka. Aluetta saatetaan myös ojittaa metsän kasvun turvaamiseksi.

113. Ilolanlampi

Pemiö
Vesistöalue: Kiskonjoen alue/Kiskonjoki (24.01)
Peruskarttalehti: 2012 11
Pinta—ala: 0,04 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,71 km2

Ilolanlampi on matala, ruoikkorantainen lampi, jonka kapeat lahdet ovat kasvaneet
umpeen. Pohjoisrannalla on hevostila, muutoin ympäristö on havupuuvaltaista metsää.

Silmämäärin järven voisi luokitella eutrofiseksi, mutta ravinteisuuden perusteella se on
mesotrofinen, sillä vedessä on kohtalaisesti fosforia ja melko runsaasti typpeä.
Happamuus on normaalitasoa, ja kyky vastustaa happamoitumista on tyydyttävä.

Kasvillisuus on runsasta. Lajistossa tavataan muun muassa isovesiherne (Utricularia
vuigaris), vesikuusi (Hippuris vuigaris), pohjanlumme (Nymphaea candida), ulpukka



60

~Nuphar lutea), uistinvita ~Patamogeton natans), palpakoista esimerkiksi siimapal—
pakko ~Sparganium gramineum) sekä järviruoko ~Phragmites austraiis) ja leveäos—
mankäämi (Typha latifolia). Rehevän kasvillisuuden vuoksi Ilolanlampi on hyvä
lintuvesi.

Maisema on varsin viehättävä etenkin lumpeen kukintaaikaan. Itärannalla tehtyä
uudistushakkuuta lukuunottamatta lampi on luonnontilainen. Pohjoisrannalla olevat
pellot ovat hevoslaitumena.

116. MyllyOja

Pemiö
Vesistöalue: Kiskonjoki—Uskelanjoki välialue (82.017)
~eruskarttaIehti: 2012 09
Puron pituus~ 0,7 km
Va’iuma—alueen pinta—ala: 3,36 km2

Myllyoja alkaa Kirakanjärven eteläpäästä ja laskee noin kilometrin päässä olevaan
pieneen lämpareeseen. Puron laiteet ovat järeää mäntymetsää, ja purossa on paikoin
pieniä icoskia.

Vesi on hyvälaatuista, kirkaSta, vähäravinteista ja lähes ~eutraaiia. AIkaliniteetti on
kuitenkin lähellä nollaa, joten veden puskuiikyky happanioitumista vastaan on heikko.

Kasvi~tossa esiiiityy muun muassa harvinainen ~tatarvita (Potamogeton polygonifolius).
Puron varrella kasvaa esimerkIksi icötkansiipeä~Matteucci’a struthiopteris), sananjaikaa
(~Pteridium ~aquiiinum), mäariankämme~kkää :(Da.ciyiorhiza rnacuiata), oravanmaijaa
(Maianthernum bifolluin), v:ihfkkoa ;(Parnassia palustris) ja 1i~koja.

Turun kalastuspiirin (ny~k. Turun maasetituelinkeinopiirin icälatalousyksikön)
koekaiastuicsessa kesällä 1989 purossa havaittiin vain yksi hauki. Keväällä 1989
havaittiin särkien -hävinneen yläpuolisesta Kirakanjärvestä veden happamuuden takia.

Myfl-yoja on paitsi kasvitieteellisesti ~myös maisemallisesti arvokas ja lähes luonnonti—
lainen. Puroa on kuitenkin padottu kolmessa kohdassa.

Puro ympäristöineen S0pi~ opetus— ja retkeilykohteeksi. Alueen halki ~kulkee pdlku,
jolle liikkuminen voitaisiin rajoittaa.

-lfl. PUlloja

Perniö
Vesistöalue: :KiSkonjoki—Uskelanjoki väliäiue (82~Q17)
Peruskarttälehti: 2012 Q9
Puron pituus: 0,8 km
Valuma—alueen pinta—ala: .9,67 km2

~PiIlioja alkaa ~1outnan peltoalueilta ja virtaa keskijuoksulla metsän halki ja alajuoksulla
~täas peltojen halki ~laSkien lopulta Juottimenojaan. Ojaa inventoitiin keskijuoksulla
vähän yli kilometrin matka Pemiö — Särkisalo—tien pohjoispuolella. Tällä alueella
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puro mutkittelee kapeana mänty— ja kuusimetsän keskellä. Sen laiteille on kehittynyt
kaunis puronvarsilehto.

Puron vesi on kirkasta, mutta runsasravinteista, sillä varsinkin fosforia on runsaasti.
Pääsyynä runsasravinteisuuteen lienevät yläjuoksun peltoalueilta valuvat ravinteet.
Ojan varrella sijaitsee myös turkistarha, joka lisää ravinnekuormaa. Kokonaan ojitetun
Hirsisuon vedet valuvat niinikään Piiliojaan.

Vesikasvillisuutta on purossa niukasti ilmeisesti valonpuutteen takia. Piiliojalla on
kuitenkin kasvitieteellistä merkitystä sen laiteilla olevan lehdon ansiosta, jonka
kasvistossa esiintyy pähkinäpensas, kotkansiipi (Matteuccia struhiopteris), tesma
(Milium effusum) ja nuokkuhelmikkä (Melica nutans) sekä harvinainen leveälehtinen
niittyvilla (Eriophorum latifolium).

Piiliojassa on havaittu purotaimenta, ja linnustosta voidaan mainita mustapääkerttu.

Puron ja sen ympäristön suurimpana uhkana lienevät alueella tehtävät mahdolliset
hakkuut. Valuma—alueella on laajoja uudistushakkuualueita, ja aivan puron varressakin
on hakattu metsää. Varsinkin puron varren lehdon tehokasta käsittelyä tulisi välttää,
suositeltava käsittelytapa olisi puistometsänhoito.

118. Lähdesuon lähde ja puro

Pemiö
Vesistöalue: Makarlanjärvi—Kirakanjärvi —Uskelanjoki välialue (82.018)
Peruskarttalehti: 2012 09
Puron pituus: 1 km
Valuma—alueen pinta—ala: 2,51 km2

Lähdesuo sijaitsee Ylönkylä — Matiidedal—tien varrella noin kilometrin päässä
Matiidanjärveltä etelään. Suon eteläpäässä on lähde, josta alkaa kapea puro. Puro
virtaa mutkitellen ensin itään Lakiassuolle ja jatkuu sieltä kohti pohjoista laskien
lopulta Matildanj ärveen. Lähdesuonlähde on pienuudestaan huolimatta
Matildannummen huomattavin lähde (Suominen 1984).

Lähteen vesi on kirkasta, vähähappista ja hapanta, mikä on lähteille tyypillistä.
Alkaliniteetti on myös alhainen. Puron suuosassa veden ravinteisuus on hieman
korkeampi kuin lähteessä, mutta vesi on kuitenkin edelleen vähäravinteista. Alka—
liniteetti ja pH—arvo ovat korkeampia ja hapen määrä on luonnollisesti huomattavasti
suurempi.

Lähteessä kasvaa muun muassa rahkasammalia (esimerkiksi Sphagnum cuspidatum
ja S. magellanicum), saroja (esimerkiksi Carex acuta ja C. canescens), maariankäm—
mekkää (Dacrylorhiza macuiata), järviruokoa (Phragmites australis), huopaohdaketta
(Cirsium helenioides) ja rätvänää (Potentilla erecta). Purossa esiintyy harvinaista
tatarvitaa (Potamogeton polygonifolius), jota on Manner—Suomesta löydetty vain
täältä ja Kirakan Myllyojasta. Ahvenanmaalla sitä kasvaa yleisemmin Getan kunnassa.

Puron varsi on havupuuvaltaista, suurimmaksi osaksi mäntymetsää (kehitysluokkia 1
ja 2) ja osittain myös järeää kuusimetsää (kehitysluokkia 3 ja 4). Valuma—alueella
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°P. 1~ajo H~ ita, psa u~pfl~~u. p~qp~ qsI~i. ~s~q on kokq—
n~a~ pjitctt~, ja sen y~et yaluvqt L~hdes~pp~.

Pww, ~qi~e~a11isesti ja ~q ni1pnsupje1u1~isestj &vqkkain~a psaa on s%I y1äji~ioksu noin
~i1om~tr~n rn~tk~l~ T~llq ~lu~e~ ~s~tyy rpyq~ ta~taryi~a Niini1caap~ p~qpn alajuoksu
( 5~Q ~trin ~l91~a) on ni1~r~n. ~ ja~ o~iee~ s~j~tseva1~

purpn ~pks~411a~ ~qsSa q~ wy~s Yi~si pao.

~

Pernjö
Vesistöalue:~(244)1)
Perusicarttalehti: 2(112 Ii
Pinta—~1a Q,13 kqi2
Ya1~na—a1ueen pinta—ala: ~ km~

~o.~1t~an Suor~ijlmaa istiitt~va W~i on kir~casvetinen, oligotrofinen
eramaajarvi Ranna~ ovat paa~asiassa kallio— ja moreenirantoja, ja ymparoiva metsa on
kuusi— ja mantyvaltaista

Silpiäärig 1-lamarjärvi yaikuttaa oligotrqflselta, mutta fo~fpripitoiswiden (16 ~g/l)
p~ru~teel1a jarvi nayttaa olevan rehevoitymaaq pain ~ypen ma~ara on kuitenkin
vahainen ~-I~ppamuudeltaan Jarvi on normaa1ita~oa Aihaisen all~allniteettiarvon
p~rustee11a ~ op k~uteiik1n altis happarpoitumi~eI1e

Hamaijäryi ~n lähinnä Lo lia— eli nuottaruo~qtyypjn järyj, jp,ssa tyyppilajeina ovat
v4har~v1nte1s1a vesia ~ups~vat nuottaruohq (Lobel~a doitmaijn~a) ja lahnanruohot
(Isoetes sp) seka ravinteisuude~ta nippjimaton jarviruoko (lMragmztes australzs)
Hämarjarvessa esiintyy kuitenkin myos runsa~ravrnteisia vesia suo~iyia lajeja kuten
kurjenmiek1~a (Ins pseudacorus), jqskin mell~q vahaisessa maa~rin Lajeja, joiden
esirntymisaq~phtudi on ravinteisu~uder~ suhteen laaja, ovat Hamarjarvessa jarvrn~o’on
lisalsi esimerkiksi uistinvita (~‘ota~mogeton nptans), jarvlI~o~rte (Equisetum fiuviatile),
terttu~1pi ~Lyszmachza thyrszflora) ja jarv~kais1a ~Schoenoplectus Iacustrts)

Hama~järveilä ~j ole ~e.säniökkejä, m~Jtta järven lounaispuolella on useiden hehtaarien
1aajurnei~ uud~stushakkuualue, mika tosin nakyy maisema~sa vain jarven etelapaassa
Mi~utpin Haniaijarvi edustaa luonnqnmaisemaa Huomattavaria uhkana jarvelle ovat
reh~voityminen ja happamoituminen

121. Jaarjärvi.

~erniö
Vesist~aIue:~(24.05)
Pemsk~rttalehti 2012 12
Pn~ta—ala: 0,0.4
Yaluma—alueen p~fla—a1a 1,16 km2

~ p.~men Jaaijarvi sijaitse~ Pemiö~n kunnan Paldcpisosassa Hauksuon
~te1apuoliskossa Se on turvepohjaisen mannikon ymparoima dystrofinen suolampi
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Vesikasvillisuutta on karujen suolampien tapaan niukasti sisältäen pieniä ulpukka— ja
järviruokokasvustoja. Rannalla kasvaa muun muassa pullo—, luhta— ja harmaasaraa
(Carex rostrata, C. vesicaria ja C. canescens), suoputkea (Peucedanum palustre),
suokukkaa (Andromeda polifolia) sekä tupas— ja luhtavillaa (Eriophorum vaginatum,
E. angustifolium).

Jaarjärvi on kalkittu talvella 1986. Saman vuoden kesällä järveen istutettiin 1000
peledsiian poikasta. Istutuksen onnistumisesta ei ole tietoa.

Jaarjärvi on säilynyt suhteellisen luonnontilaisena. Valuma—alueella ei ole vesistön
ravinnekuormaa selvästi lisääviä tekijöitä kuten asutusta ja peltoja. Hauksuo on tosin
osittain ojitettu, mikä lisää lampeen tulevaa humuskuormaa. Valuma—alueella ei ole
myöskään tehty hakkuita viimeisen kymmenen vuoden aikana.

122. Kylmässuon lähteet ja oja

Perniö
Vesistöalue: Perniönjoki/Kiskonjoki (24.04)
Peruskarttalehti: 2021 07
Puron pituus: Inventoitu osa 1,2 km
Valuma—alueen pinta—ala: 2,22 km2

Kylmässuon lähteet sijaitsevat suon eteläosassa vedenottamon lähellä. Alueelta lähtee
erittäin kaunis täysin luonnontilainen puro, mikä on otettu huomioon seutukaavassa.
Aluetta ympäröi kuusivaltainen sekametsä.

Kylmässuon lähteen yläpäässä kasvaa vaateliasta lähdesaraa (Carex paniculata)
suurien järviruokokasvustojen (Phragmites australis) ympäröimänä. Alueella esiintyy
myös maariankämmekkää (Dactylorhiza maculata), harajuurta (Corallorhiza trifida),
kerapäävihvilää (Juncus conglomeratus) ja purolitukkaa (Cardamine amara). Alueelta
on myös löydetty vaarantuneeksi luokiteltua isolimisammalta (Lophocolea bidentata)
(Komiteamietintö 1985).

Kylmässuon purossa on vuoden 1989 sähkökalastuksien perusteella runsas purotai—
menkanta.

123. Syöspotinjärvi

Pemiö
Vesistöalue: Gennarbyviken—Kiskonjoki välialue
Peruskarttalehti: 2012 11
Pinta—ala: 0,02 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,23 km2

Syöspotinjärvi sijaitsee Pemiön eteläosassa mäkisen maaston keskellä. Se on osittain
turve— ja osittain kalliorantainen karu, dystrofinen erämaajärvi, jota ympäröivä maasto
on pääosin kalliomännikköä.

Vesikasvillisuus on hyvin niukkaa ja sisältää vain vähän lumpeita (Nymphaea
candida) ja järviruokoa (Phragmites australis). Suorannan lajistossa tavataan rah—
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kasammalia, k~e~ rusorahkasammal ~Sphqgmu~ rt4bellu~n) ja kalvakkarahkasammal
(Sphagnum pap o~swn), saroja. (Carex sp.), kihokkeja Q~osera sp.), suokukkaa
(Andromeda polifo1~a) ja hillaa (Rubus chaniaemorus).

Lampi on luonnontilainen ja maisemaltaan luonnonkaunis ja rauhallinen.

125. Hamaroja

Pernio
Vcsistö,alue: Kiskonjoki/Kiskonjoki (24.01)
Peruskarttalehti: 2012 11
Puron pituus: 2,7 km
Valuma—alueen pinta—ala: 16,3 km2

Hamaroja laskee Perniön Hamarjärvestä Kiskonjokeen. Inventointihetkellä (4.7.90)
puro oli lahes kuivillaan Alueen ylajuoksu on kallioista, ja maapera on savea
Alajuoksulla puro on pellon reunustama ja liejuinen.

Puronotkossa Kuuston tilan kohdalla kasvaa tiheä leppäkorpi ja tuomea. Muita havait—
tuja kasvilajeja ovat mm kerapaavihvila (Juncus congloineratus), sarmakuisma
~Hypericurn macu!atum) ja korpikaisla ~S~irpus sylvaticus).

Purossa on havaittu pieniä tammukoita ja rapuja.

Kivikkoinen puro ja korpimetsä vanhoine kiviraunioin~en Kuuston tilan kohdalla
muodostavat kauniisti kumpuilevalla laaksoalueella tunn~elma1lisen kokonaisuuden.

129. Mustalanwi

Pertteli
V~sistöalue: Hirsijärvi/Kiskonjoki (24.06)
Peruskarttalehti: 2023 02
Pinta—ala: 0,01 km2
V?luma—alueen pinta—ala: 0,46 km2

Perttelin Mustalampi on pieni, muodoltaan pyöreä, dystrofinen metsälampi. Ympäristö
on makista ja louhikkoista mantymetsaa, ja lampea ymparoi viidesta kymmeneen
metriin leveä soistUnut vyöhyke.

Vesi on kohtalaisen ravinteikasta ja kohtalaisen hapanta. Happamoitumisen sietokyky
on huono.

Vesikasvillisuus on niukkaa käsittäen lähinnä ulpukkaa ~Nuphar lutea). Suoreunuksella
kasvaa rahkasammalien ~Sphagnum sp.) lisäksi muun muassa useita saroja kuten
pullosara (Carex rosrrata), viiltosLara (c. acuta) ja rahkasara (c. pauciflora) sekä
pyörealehtikihokki ~Drosera rotundifolia), suohorsma ~Epilobium palustre), suoputki
(Pe4cedanum palustre), hilla (Rubus chamaemorus) ja karpalo (Vaccinium oxycoccos).

Ljnnus~tosta voidaan mainita kaakkuri.
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Mustalampi edustaa luonnontilaista ja viehättävää pienmaisemaa. Lampi on tyypillinen
happamoitumiselle altis vesi; sen valuma—alue on pieni ja kallioinen (maaperä on
hyvin ohut tai puuttuu kokonaan), ja lampi sijaitsee melko korkealla meren pinnan
yläpuolella (65,4 m).

130. Syväoja

Pertteli
Vesistöalue: Uskelanjoki (25)
Peruskarttalehti: 2023 03
Puron pituus: 1,8 km
Valuma—alueen pinta—ala: 8,43 km2

Perttelin Syväoja poikkeaa muista inventoiduista purokohteista, sillä maisema edustaa
lähinnä kulttuurimaiseman elementtejä. Puro kulkee peltoaukean läpi laskien lopulta
Uskelanjokeen. Se on uurtanut savimaahan syvän laakson, jonka reunoilla on paikoin
sortumia. Puronotkon rinteet ovat niittyä, ja paikoin kasvaa kauniita katajia. Yläjuok—
sulla on tiheää, synkkää kuusimetsää.

Syväojan vesi on savisamenteista ja erittäin runsasravinteista: erittäin korkeat typpi—
ja fosforipitoisuudet selittynevät lähinnä pelloilta valuvilla ravinteilla. Sähkönjohta—
vuus on varsin korkea ilmeisesti maaperästä johtuen.

Varsinaista vesikasvillisuutta purossa edustavat muun muassa järvikorte (Equisetum
fiuviatile) ja järviruoko (Phragmites australis). Puronotkon rinteillä on niittykasvilli—
suutta: useita heinälajeja (kuten nurmipuntarpää), leinikkejä, mataroita, putkikasveja,
lemmikkejä ja muun muassa käenkukkaa (Lychnis flos—cuculi).

Syväojan puronotkon maisema on luonnonkaunis ja melko harvinainen niittymaisema.
Vanhoista aidoista päätellen alueella on harjoitettu laidunnusta, mikä olisi suotavaa
edelleenkin, jotta pensaikko ei valtaisi niittyä. Toisaalta kasvillisuuden juuristo sitoo
maata estäen rantojen sortumista.

133. Viikerinojan latvaosat

Pori
Vesistöalue: Kokemäenjoen—Eteläjoen välialue (83.021)
Peruskarttalehti: 1143 03 ja 06
Puron pituus: 2,0 km
Valuma—alueen pinta—ala: 11,24 km2

Viikerinoja alkaa Porin ja Noormarkun kunnan välisen rajan tuntumassa olevasta
umpeenkasvaneesta Hosionjärvestä. Ympäristön maasto on pääasiassa kuusimetsää,
mutta puron laiteilla on myös niittyä sekä lehtipuustoa ja pensaikkoa.

Viikerinojan vesi on melko runsasravinteista. Ojasta otettiin vesinäyte kahdesta
kohdasta: ojan peratun kohdan ja ojan varren hakkuualueiden yläpuolelta sekä
alapuolelta. Veden laatu oli käytännöllisesti katsoen samanlainen kummassakin osassa
ojaa eli hakkuiden ja ojan perkauksen vaikutus ei tutkimusajankohtana näkynyt veden
laadussa.
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Kasvilajistoon kuuluvat muun muassa pikkupalpakko cSparganium minimum), ulpukka
(Nuphar lutea), kuijenmiekka (Ins pseudacorus) ja purolitukka (C’ardamine amara).
Puron varressa tavataan esimerkiksi punaherukkaa (Ribes spicatum) ja pähkinäpensasta
(Corydalis avellana).

Yläjuoksulla puron laiteilla on edustavaa lehtoa ja synkähköä korpea. Maisema on
luonnonkaunis, mutta alempana on selvästi nähtävissä ihmisen toiminnan jälki.

Puron varrella on tehty uudistushakkuita, ja uomaa on perattu sekä osittain oikaistu.
Sen varressa on myös yksi asuinrakennus. Puro~ yläjuoksu on lähes luonnontilainen
noin kilometrin matkalla, mutta alajuoksu on voimakkaasti muuttunut. Alueelle on
tehty myös metsäojitussuunnitelma.

134. Isosuon lähteikkö ja purot

Pori
Peruskarttalehti: 1141 11

Isosuo on ojitettua lettosuota. Sen yläreunalla on lähes luonnontilaisena säilynyt
lähteikkö. Ojituksen seurauksena suo on vähitellen metsittynyt, ja puusto koostuu
nykyisin pääasiassa männystä ja koivusta.

Lähteikön ja alueen ojissa virtaava vesi on hyvälaatuista ja runsashappista. Fosforipi—
toisuus on hyvin pieni, mutta typpipitoisuus on kohtalainen. Vedessä on runsaasti
suoloja.

Alueen kasvistoon kuuluvat muun muassa rimpivesiherne (Utricularia intermedia),
pikkupalpakko ~Sparganiurn minimum), lehtokorte c~Equisetum pratense), rentukka
(Caltha palustris), purolitukka (~ardamine amara) ja raate (Menyanthes trifoliata)
sekä saroista liereäsara (Carex diandra), juurtosara (C. chordorrhiza), äimäsara (C.
dioica) ja tähtisara (C. echinata). Itiökasveista tavataan korpialvejuuri (Dryopteris
eristata), korpi—imarre (Thelypteris phegopteris), isonäkinsammal (Fontinalis antipy —

retica), lehväsammalia ~Piagiomnium sp.) ja sirppisammalia ~Drepanocladus sp.).
Suolla on aikaisemmin kasvanut röyhysara (carex appropinquata) ja lettosara (c.
heleonastes), joiden kasvustot ovat kuitenkin tuhoutuneet, ja samalla nämä lajit ovat
hävinneet koko Satakunnasta (Kalinainen & Hakila 1985).

Maisema ei ole .ojituksen takia alkuperäinen eikä luonnontilainen. Suurempi merkitys
alueella onkin kasvitieteellisesti. Satakunnan luonnonsuoj.eluselvityksen (1985) mukaan
Isosuo on suojeluarvoltaan maakunnallinen kohde.

135. Haventojärvet ja Kerinjärvi

Por~i
Vcsistöatue: Pi.nkjärven va;.—Kokemäenjoki välialue (83.022)
Peruskarttalehti: 1141 09
P1nta—alat: Läntinen Haventojärvi 0,03 km2, Itäinen Haventojärvi 0,07 km2, Kerin—
järvi 0,06 icm2
Vaiuma—alueen pinta—ala: 5,6 km2
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Haventojärvet ja Kerinjärvi ovat umpeenkasvavia eutrofisia lampia Yyterinsantojen
itäpuolella. Etäisyys mereen on vain runsas kilometri, ja 1-laventojärvet sijaitsevat vain
0,4 metriä ja Kerinjärvi 0,5 metriä meren pinnan yläpuolella. Alueen maaperä on
hiekkaa, mutta lampien rannat ovat soistuneet. Lampia reunustaa paikoin lehtipuusto
tai pensaikko, muuten ympäristö on suurimmaksi osaksi mäntykangasta.

Lammet ovat runsasravinteisia. Kerinjärvi ja itäinen Haventojärvi sisältävät runsaasti
fosforia ja kohtalaisesti typpeä, ja läntinen Haventojärvi erittäin runsaasti fosforia ja
melko runsaasti typpeä. Happamuudeltaan lammet ovat normaalitasoa, ainoastaan
läntinen Haventojärvi on kohtalaisen hapan. Kyky vastustaa happamoitumista on
kussakin lammessa hyvä. Sähkönjohtavuuden perusteella lampien elektrolyyttipitoisuus
on korkea.

Rehevyys ilmenee myös kasvillisuuden runsaudessa ja kasvilajistossa. Lammilla
esiintyy eutrofisia vesiä suosivia lajeja kuten kilpukka (Hydrocharis morsus—ranae),
pikkulimaska (Lemna minor), ratamosarpio (Alisma piantago—aquatica) ja pysty—
keiholehti (Sagittaria sagittifolia). Osmankäämi— sekä järviruokokasvustot (Typha
latifolia, Phragmites australis) ovat laajoja. Soistuneella rannalla on rahkasammalien
(Sphagnum sp.) lisäksi esimerkiksi pullosaraa (Carex rostrata) ja viiltosaraa (C. acuta)
sekä myrkkykeisoa (Cicuta virosa), kurjenjalkaa (Potentilla palustris) ja suovehkaa
(Calla palustris). Rannoilla kasvaa myös rantakukkaa (Lythrum salicaria) ja puna—
koisoa (Solanum duicamara).

Lammet ovat eläintieteellisesti arvokkaita lintuvesinä, eläimistön lisääntymisalueena
ja uhanalaislajiston esiintymisalueena. Pesivään vesilinnustoon sisältyy sekä ta
vanomaisia että vaateliaita lajeja (sinisorsa, tavi, nokikana, telkkä, punasotka, haapana,
heinätavi, lapasorsa ja silkkiuikku). Alueen ainutlaatuinen erikoisuus on monipuolinen
rantakanalinnusto, johon kuuluvat vuosittain tavattavat liejukana, luhtakana ja luhta—
huitti. Vuonna 1984 tavattiin suurharvinaisuus pikkuhuitti. Haventojärvien alue on
rauhoitettu metsästyslain mukaisesti (Kalinainen & Hakila 1985).

Suuren eläintieteellisen merkityksen lisäksi lammet muodostavat rehevyytensä vuoksi
mielenkiintoisen maisemakokonaisuuden. Lampien ympäristö mäntykankaineen sopii
hyvin retkeilyyn.

136. Rottajärvi

Pori
Vesistöalue: Kokemäenjoen alaosa/Kokemäenjoki (35.11)
Peruskarttalehti: 1143.03
Pinta—ala: 0,04 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,53 km2

Rottajärvi on dystrofinen, turverantainen erämaalampi. L.ammen pohjoispuolella on
järeää, iäkästä kuusikkoa. Muutoin rannalla ja suurimmassa osassa valuma—aluetta on
ojitettua turvepohjaista männikköä.

Vesi on runsasravinteista; fosforia on runsaasti ja typpeä erittäin runsaasti. Ojitetulta
alueelta kulkeutuu ilmeisesti humuksen mukana myös ravinteita lampeen. Lammen
vesi on melko hapanta, ja happamoitumisen vastustamiskyky on tyydyttävä.
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Vesikasv~1listnis ei ole veden ravinteikkuudesta huolimatta nmsasta, mutta lammessa
kasvaa esimerkiksi leveaosmankaamia (Typha latzfo1z~z), joka viihtyy runsasravinteisis—
sa ja melko runsasravinteisissa vesissä. Rannalla tavataan muun muassa kurjenjalkaa
(Potentilla paiustris), raatetta ~Menyanthes trifoliat~~) sekä suovehkaa (~alla palust—
ris) ja rantaa ymparoivalla rahkasammaireunuksella vaivaiskoivua (Betula nana),
karpaloa (Vaccinium oxycoccos), suoputkea (Peucedanum palustre) sekä saralajeista
muun muassa pullosaraa (carex rostrata) ja riippasaraa (c. magellanica).
Lampi edustaa sopusoii~tuista, kaunista hi~nnonmaisemaa, jonka monirnuotoisuutta
lisaa pieni saari Rannat ovat rake~tamattomia lukuunottamatta yhta kesamokkia
itärannafla. Lampea käytetään opetuskohteena.

137. Kuuminaisten lounaisrannan merestä kuroutu~ieet lahdet

Pori
Vesistöalue: Eurajoki—Kokem~ienjoki välialue
Peruskarttalehti: 1141 09
Valuma—alueen pinta—ala: 0,29 km2

Kuuminaistenniemen lounaisranta edustaa niinikään Porin seudun maankohoamisran—
toja. Alueella on useita pieniä merestä kuroutuneita lampia, merenrantaniittyä,
pensaikkoa, ruoikkoa sekä jonkin verran myös mänty— ja kuusimetsää.

Kuuminaisten lounaisrannan kasvi1ajistoss~ esiintyvät muun muassa merisuolake
(Triglochin maritima), meriratamo ~Plantago maritima), pohjanlahdenlauha
~Deschampsia bothnica), suolavihvilä (Iuncus gerardii), ~ilukko (Parnassia palustris),
iso— ja pikkurantasappi (Centaurium littorale ja~~ C. pulchellum), jotka ovat rannan ja
rantaniityn lajeja. L~ammissa esiintyy lähinnä järviruokoa I~Phragmites australis) ja
esimerkiksi nelilehtivesikuusta (Hippuris tetraphyila). Alueella on niinikään tymi—
pensaita (Hippophae rhamnoides) sekä aivan metsän rajassa hirssisaraa (Carex
panicea) ja ruokonataa (Festuca arundinacea).

Alue on eläimistön lisääntymisaluetta, muuttolintujen levähdyspaikka ja uhanalaisla—
jiston esiintymisaluetta (Kalinainen & Hakila 1985).

Ranta ei kuitenkaan ole enää luonnontilainen, sillä rannalla on kesähuviloita ja alue on
ojitettu. Ojituksen seurauksena lammet ovat jo huomattavasti pienentyneet ja tulevat
vähitellen kuivumaan kokonaan.

138. Kuuminaisten niemen kärjen merestä kuroutuneet Jahdet

Pori
Vesistöalue: Eurajoki—Kokemäenjoki välialue
Perusk.arttalehti: 1141 09
Pinta—ala: kukin lampi noin 0,01 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,14 km2

Kohdealueeseen kuuluu Kuuminaisten niemen luoteinen kärki eli Loukkeennokan ja
Maakarin välinen alue. Alue on kasvistollisesti, eläimistöllisesti ja maisemallisesti
edustava ja monipuolinen. Alueella on niinikään geologista merkitystä, sillä se edustaa
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maankohoamisrantaa, jossa on merestä kuroutuneita ja kuroutumassa olevia lahtia. Osa
lahdista on lähes umpeenkasvaneita.

Yhdestä alueen lammesta otettiin syksyllä 1989 vesinäyte. Analyysituloksista näkyy
selvästi meriveden vaikutus, sillä sähkönjohtavuus on erittäin korkea (1050 mS/m).
Kyseisen lammen erottaa merestä niin kapea ja matala kannas, että merivettä pääsee
helposti lampeen veden ollessa korkeimmillaan ja myrskyjen aikana.

Kasvillisuudessa kohtaavat ulkosaariston elementit ja rannikon rehevät lehtomaiset
metsät. Niemellä esiintyy tymipensaikkoja, hienoja katajaisia hakamaita sekä tervalep—
pävaltaisia lehtoja. Lammissa ja lahdissa ovat järviruoko (Phragmites australis) ja
järvikaisla (Schoenoplectus lacustris) levinneet voimakkaasti. Meriveden tuntumassa,
kuten Ulkokarin koillispuolella olevassa lahdessa, esiintyy suhteellisen harvinaista
merikaislaa (Bolboschoenus maritimus). Muita alueen kasvilajeja ovat muun muassa
merisuolake (Triglochin maritima), meriratamo (Piantago maritima), iso— ja pikku—
rantasappi (Centaurium littorale ja C. pulchellum), merihanhikki (Potentilla anserina
subsp. egedii), vilukko (Parnassia palustris) ja pohjanlahdenlauha (Deschampsia
bottnica).

Eläintieteellistä merkitystä niemellä on eläimistön lisääntymisalueena, muuttolintujen
levähdyspaikkana ja uhanalaislajiston esiintymisalueena (Kalinainen & Hakila 1985).
Alueen vakituiseen pesimälinnustoon kuuluvat haahka, isokoskelo, tukkakoskelo,
sinisorsa, pilkkasiipi, kyhmyjoutsen, kanadanhanhi, merihanhi ja tavi.

Niemi edustaa erittäin hienoa, erikoista ja monimuotoista maisemakokonaisuutta.
Niemen kärki ,on säilynyt lähes luonnontilaisena, rannalla on muun muassa vain yksi
kesämökki. Alueella laidunnetaan karjaa, mikä on edullista alueen nykytilan säilymi—
sen kannalta, sillä se estää ja ainakin hidastaa ruoikon ja pensaikon leviämistä.

139. Pihlavaluodon merestä kuroutuneet lahdet

Pori
Vesistöalue: Eurajoki—Kokemäenjoki välialue
Peruskarttalehti: 1141 08 ja 09
Valuma—alueen pinta—ala: 0,25 km2

Pihlavaluoto edustaa myös maankohoamisrantaa, jolla on merestä kuroutuneita lahtia
sekä lehtoja ja mäntykangasta. Lahdet ovat pääosin ruoikon valtaamia, ja niissä on
hyvin vähän vettä. Alueen maaperä on diabaasipitoista moreenia.

Syksyllä 1989 otettiin vesinäyte yhdestä Pihlavaluodon merestä kuroutuneista lammis—
ta. Veden suolapitoisuus on korkea, mikä johtuu siitä, että lampi on aivan meren
tuntumassa ja näinollen ajoittain meriveden vaikutuspiirissä. Vertailun vuoksi olisi
hyvä, jos käytettävissä olisi veden laatutietoja myös kauempana meren rannasta
sijaitsevista lammista, mutta näitä reunustava leveä ruokovyöhyke on niin peh—
meäpohjainen, että avoimen veden lähelle ei päästy.

Lampien kasvisto on niukka käsittäen pääasiassa järviruokoa (Phragmites australis).
Koko alueella on runsaasti tyrniä (Hippophae rhamnoides) ja lisäksi muun muassa
rantakukkaa (Lythrum saiicaria), vihvilöitä (Juncus sp.), meriratamoa (Piantago
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maritima)., merisuolaketta (Juncus gerardii), iso— ja pikkurantasappea (Centaurium
littorale, C. pulchellum) sekä niittyhumalaa (Prunella grandifiora).

Satakt~~nan Iuonnonsuojeluselvftyksessä (Kalinainen & Hakila 1985) Pihlavaluoto
mainitaan elaimiston hsaantymisalueena, muuttohntujen levahdyspaikkana ja uhan—
alaislajiston, ~siintymisalueena.

Muiden maankohoamisrantojen tapaan Pihlavaluoto on maisemaltaan luonnonkaunis,
moflipuolinen ja rnielen,kijntoinen. 4lueelia on kesähuviloita~ mutta muuten alue on
kohtalaisen luonnonti1ainen~. Lu~Qlla 1aidunn~taan l~aijaa, minkä, j~tl~aminen on
suotavaa maiseman säilyttämiseksi ennallaan.

140. Nurmeksen järy~

Rauma
Vesistöalue: Rauman saaristoalue (83.059)
Peruskarttalehtj: 1132 08
Pinta—ala: 0,003 km2
Valuma—alueei pinta—ala: 0,22 km2

Nurmeksen järvi on hyvin pi~iiko,~oin,en ~irnp~enkasyaya suo~ampi ~auma11a
Nurmeksen saaressa.

Suoalueen lai~a11a Ofl Useita ~rik9koj$ia silrto~iikareita. Ympäröivä metsä on ha—
vupuuvaltaista sekametsää.

Nurmeksen järven typpipitoisuus oli inv~ntoin,nin ajk?an kqrkea (1200 ~ig/l), mikä voi
johtua valuma—alueen hakkuista, joita tehtiin vielä syksyllä 1990.

Lammen rannalla kasvaa runsaasti karpaloa (Vaccinium oxycoccos), pyöreälehtiki—
hokkia ~Drosera rotundifolia), variksenmaijaa (Empetrum nigrum) ja tervaleppää.
Rantavyöhykkeellä esiintyy paikoittain myös pikkumataraa (Galium trifidum).
rantamataraa (G. palustre) ja luhtavuohennokkaa ~Scuteiiaria galericulata).

Kuijen on havaittu pesineen lammen rannalla.

Suoalue on maisemallisesti kaunis ja arvokas. Sen arvoa vähentävät rantavyöhykkeen
laajaahko hakkuualue ja lahiseudun korpimaisissa metsi$sa nsteilevat metsaautotiet
Alue on yksi ainutlaatuisen Nurmeksen saaren mon~rnuotoisista luonnonalueista.

143. Köyhittenperä ja purot

Rauma
Yesistöalue: Ihodenjoen—Kaljasjoen välialue (83.013)
Peruskarttalehtj~ 1132 07
Valuma—alueen pinta—ala 8,87 km2
Lammen pinta—ala: 0,01 km2
PurQn pituus: 0,3 km
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Köyhittenperä on umpeenkasvava pikkulampi, joka sijaitsee Raumalla aivan Unaja —

Kukola—tien varressa. Lampeen laskee kaksi puroa ja sen rannalla on laidunalue.
Metsänpuoleisesta purosta otetun vesinäytteen arvot olivat hyviä. Itse lammesta ei
saatu näytettä sen umpeenkasvaneisuuden ja hankalan pääsyn vuoksi.

Rannalla kasvaa paljon vaateliaita kasvilajeja kuten leveäosmankäämiä (Typha
latifolia), kilpukkaa (Hydrocharis morsus—ranae) ja pikkulimaskaa (Lemna minor).
Etelä—Satakunnassa harvinainen hentosätkin (Ranunculus trichophyllus subsp.
eradicatus) löytyi lammeen eteläpuolelta laskevasta purosta. Mereen laskevassa ojassa
kasvaa mm. ahvenvitaa (Potamogeton perfoliatus).

Lammessa ja puroissa havaittiin useita haukia. Ilmeisesti lammella harrastetaan
virkistyskalastusta, sillä rannalla oli ruuhi ja atrain.

Köyhittenperän alue edustaa länsipuoleltaan harvinaisen kaunista kulttuurimaisemaa.
Puiset aidat reunustavat harvahkoa tervaleppä—koivulehtoa, ja inventointihetkelläkin
alueella laidunsi useita vuohia. Alueen itäpuoli on kasvamassa voimakkaasti umpeen
järviruo’on, järvikortteen ja osmankäämin ollessa valtalajeina. Eteläpuolen
puronvarsien hakkuita tulisi välttää. Tien tuntumassa sijaitsevana alueella on
opetusarvoa.

144. Latokarin ja Pihlavakarin merestä kuroutuneet iammet

Rauma
Vesistöalue: Rauman saaristoalue (83.059)
Peruskarttalehti: 1132 05
Lampien pinta—ala: 0,02 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,20 km2

Latokari ja Pihlavakari sijaitsevat Rauman Aikonmaan saaressa. Alueella on merestä
kuroutuneita järviruo?on (Phragmites australis) valtaamia lampia ja aivan ulkomeren
tuntumassa suojaisia matalia merenlahtia. Alueella on runsaastikin kuusivaltaista
sekametsää. Maaperä on moreenia.

Rantalehtovyöhykkeessä kasvaa tervalepän lisäksi runsaasti pihlajaa ja paikoittain
tuomea (Prunus padus). Merenrannan lajeista alueella esiintyvät tyrni (Hippophaö
rhamnoides), merisuolake (Triglochin maritima), ketohanhikki (Potentilla anserina),
vilukko (Parnassia palustris), punasänkiö (Odontites vuigaris), rantasappi (Centaurium
sp.) ja pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica). Muita alueella tavattavia kasvilajeja
ovat mm. lantaluikka (Eleocharis palustris), punaherukka (Ribes spicatum), sekä
harvinaiset okaruusu (Rosa sherardii) ja lehtokielo (Polygonatum multifiorum).

Satakunnan luonnonsuojeluselvitys (Kalinainen 1984) mainitsee paikan useiden
muuttolintujen pesimäalueena ja muuttoaikaisena levähdysalueena. Latokari ja
Pihlavakari muodostavat edustavan ja erikoisen maisemakokonaisuuden, joka tulisi
säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena. Luonnontilaa häiritsee Kuljun—perän
lahden lähirinteiden avohakkuualue.
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146. Ruoninjärvi

Rymättylä
Vesistöalue: Rymättylän saaristoalue (82.061)
Peruskarttalehti: 1043 04
Pinta—ala: 0,03 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,71 km2

Ruoninjärvi on Aaslaluodon eteläosassa sijaitseva matala lampi, jota reunustaa
ruoikko. Rannalla lammen ympärillä on lehtovyöhyke ja sen takana peltoa ja
kalliomännikköä.

Lampi on eutrofinen ja kasvamassa vähitellen umpeen. Veden fosfori— ja typpipitoi—
suudet ovat erittäin korkeita. Ravinteisuuteen lienee syynä valuma—alueen peltojen
aiheuttama ravinnekuormitus, sillä suuri osa valuma—alueesta on peltoa ja pellot
sijaitsevat lähellä rantaa. Vedessä on nähtävissä meriveden vaikutus, sillä sähkön—
johtavuus on korkea. Ruoninjärveen pääsee laskuojan kautta suolaista vettä Väärän—
maansalmesta veden ollessa korkeimmillaan.

Ympäröivässä lehdossa esiintyy tervaleppää, koivua, paatsamaa ja kuusamaa. Veden
suolapitoisuudesta kertoo myös merinäkinruohon (Najas marina) esiintyminen
järvessä. Muita lammen kasvilajeja ovat muun muassa pikkulimaska (Lemna minor),
vesitähti (Caiiitriche sp.), ranta— ja pikkupalpakko (Sparganium emersum ja S.
minimum), ahvenvita (Potamogeton perfoliatus), uistinvita (P. natans), vesikuusi
(Hippuris vuigaris) ja ratamosarpio (Alisma plantago—aquatica). Sevolan (1975)
mukaan lammelta on löytynyt Suomessa uusi Ascomycetes—sienilaji.

Ruoninjärvi on merkityksellinen opetuskohde (Sevola 1975).

147. Sianpäänjärvi

Rymättylä
Vesistöalue: Rymättylän saaristoalue (82.061)
Peruskarttalehti: 1043 04
Pinta—ala: 0,04 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,40 km2

Sianpäänjärvi on luonnontilainen, matalahko, dystrofinen lampi Aaslaluodon poh
joisosassa. Rahkasammal leviää reunoilta, ja lampi kasvaa vähitellen umpeen. Sitä
reunustaa länsi— ja lounaispuolella suo (tupasvillarahkaräme) ja muualla kalliot, joiden
väliset painanteet ovat soistuneet.

Vesi on kohtalaisen hapanta. Happamoitumisen vastustamiskyky on huonon ja
välttävän rajoilla. Happamoitumisesta hyötyy rahkasammal, joka leviää happamissa
vesissä tehokkaasti. Happamoitumisherkkyyttä lisää valuma—alueen pienuus ja neutra—
loivien maalajien puuttuminen valuma—alueelta. Järvestä on suunniteltu otettavan vettä
kirjolohen kasvatukseen, minkä vuoksi se on kalkittu vuonna 1985.

Vesikasvillisuutta on niukasti. Paikoitellen on pieniä järviruokokasvustoja (Phragmites
australis), ja rannalla kasvaa suovehkaa (Calla palustris) ja raatetta (Menyanthes
trifoliata). Suolla esiintyy rahkasammalien (Sphagnum sp.) lisäksi muun muassa
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leväkköä (Scheuzeria palustris), tupasvillaa (Eriophorum vaginatum), karpaloa (Vac —

cinium oxycoccos), hillaa (Rubus chamaemorus) sekä saroja (Carex sp.).

Maisemaltaan järvi ympäristöineen on erittäin viehättävä. Järven itäpuolella on
tasainen Kirkkokallio, jolla kasvaa mäntyä. Sianpäänjärvi ja Kirkkokallio muodostavat
yhdessä retkeilyyn ja marjastukseen hyvin sopivan alueen. Alue on varsin
luonnontilainen.

148. Hämmäisten puro

Salo
Vesistöalue: Uskelanjoki (25)
Peruskarttalehti: 2021 11
Puron pituus: 1,6 km
Valuma—alueen pinta—ala: 20,54 km2

Salon Uskelassa virtaavasta Hämmäisten purosta inventoitiin Salo — Tammisaari—tien
itäpuolinen osuus. Puro on uurtanut melko syvän uoman savimaahan, ja uoman rinteet
ovat pensoittuneet.

Puron laiteet ovat peltoa, joilta valuvat ravinteet ovat ilmeisesti pääasiallisena syynä
veden runsasravinteisuuteen. Vesi sisältää erittäin runsaasti fosforia ja runsaasti
typpeä.

Vesikasvillisuus on niukkaa, sillä uoman rinteiden kasvillisuus varjostaa voimakkaasti
puroa aiheuttaen näin valonpuutetta. Uoman rinteillä on runsaana mesiangervoa
(Filipendula ulmaria), nokkosta (Urtica dioica), pelto—ohdaketta (Cirsium arvense) ja
putkikasveja (heimo Apiaceae). Purovarren harvinaisuutena on kullero (Trollius
europaeus). Pensaikko koostuu terva— ja harmaalepästä, pajuista ja tuomesta.

Hämmäisten puro edustaa luonnonmaiseman elementtejä elävöittäen ja monipuolistaen
ympäröivää lounaissuomalaista viljelymaisemaa.

149. Myllyoja

Salo
Vesistöalue: Uskelanjoki (25)
Peruskarttalehti: 2021 09
Puron pituus: 1,0 km
Valuma—alueen pinta—ala: 3,95 km2

Myllyoja alkaa Turku — Helsinki—tien pohjoispuolelta ja jatkuu länsilounaaseen
laskien lopulta Vähäjokeen. Puron alajuoksua ei inventoitu, sillä se ei ole luonnon—
tilainen. Puro virtaa yläjuoksulla kuusimetsässä ja keski— ja alajuoksulla peltojen
halki.

Myllyojan vesi on runsasravinteista, mihin puron varren asutuksella ja peltoalueilla
lienee vaikutuksensa.
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Peltoafueilla purouornan rinteet ovat osittain niittyä, mutta pääasiassa pensaikkoa,
j.Gssa esiintyy terva— ja harmaaleppää sekä korpipaatsaniaa. Purossa kasvaa ranta— ja
tähkäalpia (Lysirnachia vuigaris ja L. thyrsiftora),, rentukkaa (caitha paiustris),
korpikaislaa ~Scirpus syivaticus) sekä lehväsammalta (‘Piagiomnium sp.) ja
isonäkinsammaita ~Fontinalis antipyretica). Uoman rin.teiden kasvillisuus ja
kasvilajisto on runsas: tyypillisimpiä lajeja ovat mesiangervo c~Filipendula ulmaria),
maitohorsrna ~Epllobium. angustifolium), Cirsium arvense), nokkonen (Urtica dioica)
ja putkikasvi;t (heimo Apiaceae~, mutta lisäksi esiintyy muun muassa kotkansiipeä
~Matteuccta struthiopteris), puna—ailakkia ~Silene dioica) sekä harvinaisempia
kevätlinnunsilniää (chrysosplenium alternifolium) ja kuileroa (Troilius europaeus).
Puron varrelta havaittiin myös tummatulikukka (Verbascum nigrum) sekä jänönsalaatti
~Myceiis muralis).

Kasvideteellisen arvon lisäksi Myllyojalla on maisemallista merkitystä: yläjuoksun
järeä kuusimetsä sekä alajuoksun lehtomainen puronvarsirinne edustavat monipuolista
luonnonmaisernaa. Luonnontilaisuus on vähentynyt yläjuoksun asutuksen laajetessa.
Yläjuoksulla on muun muassa laajahko TVL:n alue, joka on suurimmaksi osaksi
asfaftöitu. TVL:n autot liikkuvat alueella taajaan.

153. Rajalahden puro

Salo
Vesistöalue: Kiskonjoki—Uskelanjoki välialue (82.017)
Peruskarttalehti: 2021 07
Puron pituus: 0,5 km
Valuma—~lueen pinta—ala: 0,40 km2

Rajalahden puron arvokas osuus (Salon ja Teijon väliseltä tieltä Korvensalmeen) on
lyhyt (noin 0,5 km) mutta monipuolinen. Yläosassa uoma ei ole kovin selvä vaan
vettä valuu maan pinnalla pieninä noroina. Tällä kohdalla on taajaa kuusikkoa, jossa
valonpuute estää aluskasvillisuuden kehittymisen lähes kokonaan. Alaspäin mentäessä
kuusikko muuttuu vähitellen valoisammaksi, ja puron varressa kasvaa upeita kotkan—
siipiä (Matteuccia struthiopteris). Sen alapuolella puro kulkee pienen peltoalueen
halki. Aivan puron alaosassa on synkähkö lehtomainen alue, jossa aluskasvillisuus on
niukkaa valonpuutteen takia.

Ptiroh valuma—alue on pieni, eikä siellä ole puroa voimakkaasti kuormittavia tekijöitä,
joten sen vesi on melko vähäravinteista.

Puron kasvistossä esiintyy rentukkaa (Calthapalustris), korpikaislaa (Scirpus sylvati—
cus) ja purovitaa (Potamogeron alpinus). Puron varressa kasvaa kotkansiiven lisäksi
esimerkiksi nuokkuhelmikkää ~Me1ica nutans), korpiorvokkia (Viola epipsila),
lillukkaa (Rubus saxatilis) ja ojakellukkaa (Geum rivale). Alajuoksun lehdossa on
haapaa, pähkinäpei~sasta, korpipaatsamaa, pajuja ja vadelmaa.

Alue on maisemallIsesti mielenkiintoinen ja monipuolinen. Pellon kohdalla purossa on
pato kasteluveden saamiseksi pellolle. Peltoaluetta lukuunottamatta alue on luonnonti—
laineii.
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154. Koorlanjärvi

Sauvo
Vesistöalue: Sauvonjoki/Halikonjoki—Paimionjoki välialue (82.025)
Peruskarttalehti: 2021 05
Pinta—ala: 0,05 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 2,91 km2

Koorlanjärvi on matala (alle 0,5 m), eutrofinen, turvereunainen järvi, jota pääosin
ympäröi mäntymetsä. Järveen virtaa vettä muun muassa sen eteläpuolisesta
Silkkilänjärvestä, jonka rannalla on muutamia kesähuviloita.

Koorlanjärven vesi on sameaa ja runsasravinteista; fosforia on runsaasti ja typpeä
melko runsaasti. Sameus ja pohjan liejuisuus johtuvat todennäköisesti ojituksista, joita
on tehty Koorlanjärven etelä— ja länsipuolella. Happamuudeltaan järvi on normaali, ja
puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä.

Kasvilajisto on niukka, mutta kasvillisuus kattaa järven lähes kauttaaltaan. Rannan
tuntumassa kasvaa järviruokoa (Phragmites australis) ja leveäosmankäämiä (Typha
latifolia) ja keskemmällä ulpukkaa (Nuphar lutea) ja uistinvitaa (Potamogeton
perfoliatus).

Koorlanjärven rannat ovat rakentamattomia. Järven ongelmana on rehevöityminen ja
siitä johtuva umpeenkasvun vaara.

155. Mustatiammet

Suomusjärvi
Vesistöalue: Kurkelanjoki/Kiskonjoki (24.03)
Peruskarttalehti: 2023 08
Pinta—ala: 0,03 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,32 km2

Jusalan Mustatlammet käsittää kaksi pientä, dys—oligotrofista, suorantaista lampea
Valkjärven luoteispuolella. Valkjärven ja Suomusjärven ympäristössä on lukuisia
pieniä lampia, ja maasto on retkeilyyn sopivaa kalliomännikköä.

Lammet ovat vähäravinteisia ja niiden kyky vastustaa happamoitumista on huono. Ne
sijaitsevat korkealla meren pinnasta (90,7 m) ja niillä on happamoitumisherkkyyttä
lisääviä piirteitä. Valuma—alue on pieni (41 ha) ja suurimmaksi osaksi kalliota eli
maaperä on hyvin ohut tai puuttuu kokonaan. Lampien suurimpana uhkana onkin
liappamoituminen, sillä pH—arvo on alle kuuden. Pohjoisemman lammen pH—arvo oli
syksyllä 1989 vain 5,3 eli tasolla, jolla kalaston toimeentulo on vaarantunut.

Kasvilajisto on vähäinen käsittäen järviruokoa (Phragmites australis), pohjanlummetta
(Nymphaea candida) ja ulpukkaa (Nuphar lutea). Suorannalla tavataan rahkasammali—
en (Sphagnum sp.) lisäksi muun muassa rahkasaraa (Carex pauciflora), kihokkeja
(Drosera sp.), suokukkaa (Andromeda polifolia), tupas— ja töppövillaa (Eriophorum
vaginatum) ja E. scheuchzeri) sekä hillaa (Rubus chamaemorus). Mustatlammet ovat
kaakkurin pesimälampina linnustollisesti arvokkaat.
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Mustatiämmet ympäristöineen edustavat viehättävää ja monipuolista luonnonmaise—
maa. Eteläisen lammen itärannalla on jyrkkä, tasainen kallio, joka tuo vaihtelua
maisemaan ja sopii myös hyvin retkeilyyn. Källioseinämiin on töhritty graffiteja.

157. Rautalampi

Suomusjärvi
Vesistöalue: Aneriojärvi/Kiskonjoki (24.07)
Peruskarttalehti: 2023 09
Pinta—ala: 0,01 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,32 ki~2

Rautalampi sijaitsee harjualue~lla Varesjärven koillispuoieil~a. kautalampi on kirkasve—
tinen, suorantainen ja rautapitoinen oligotrofinen lähdeian~pi.

Harjulammet ovat yleisesti ottaen herkkiä happamoitumiselle. Rautalammenkin
alkaliniteetti on nolla eli lampi on erittäin altis happamoitumi~lle. i..ammen pH—arvo
on vain 4,5. Kun veden pH—arvo laskee alle Viiden, lammen biologia häiriintyy
vakavasti. Vuonna 1984 Rautalampeen istutettiin vähäinen määrä kii~olohta, mutta
istutus epäönnistui veden happamuuden takia.

Lammessa ei käytännöllisesti katsoen ole vesikasvillisuutta, mutta lampea reunuSta—
valla rahkasammalpalteella esiintyy esimerkiksi saroja ‘~Carex sp.), villoja ~Eriopho —

rum sp.), levåkköä ~Scheuzeria palustriy), tupaSluikkaa (Trichophorum ‘cespitosum) ja
suokukkaa ~Andromeda polifolia).

Rautalampi ympäristöineen edustaa kaunista harjumaisemaa, joka on ‘otollinen opetus—
ja retkeilykohde. Lammen koillispuolella on Johdesuo, josta osa kuuluu kalasääsken
pesimäpiiriin (Sevola 1975).

159. Taksiammen Lohioja

Suomusjärvi
Vesistöalue: Aneriojärvi/Kiskonjoki (24.07)
Pemskarttalehti: 2023 05
Valuma—alueen pinta—ala: 4,18 km2

Taksiammen Lohioja alkaa matalasta ja kirkasvetisestä Takslammesta ja laskee Ane—
riojokeen. Puron alajuoksulla on peltoa ja ylempänä laidunniittyä, jonka yläpuolella
metsä— ja niittyalueet vuorottelevat. Takslammen ympärillä ‘on soistunutta metsää.
Alajuoksulla oja kulkee hiekka—, siltti— tai savipohjalla.

Veden ~H— (6,9) ja alkaliniteettiarvo (0,24 mmol/l) olivat hyviä v. 1989.

Yläjuoksun lähdetihkupintojen tuntumassa kasvaa mm. maariankämmekkä
(Dactylorhiza maculata), muurain (Rubus chamaemorus), tähtisara ~C’arex echinata)
ja pikkutalvikki ~Pyroia ininor). Niittyaukealta löytyivät m~m. keräpäävihvilä (Juncus
conglomeratus) ja rohtotädyke (Veronica officinalis).
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Taksiammen Lohioja on syvä ja kirkasvetinen ja sen yläjuoksulla on useita lähteitä.
Purossa on vahva purotaimenkanta.

Lohiojan lähimetsiä on hakattu mm. ojan pohjoisrannalta ja Peräniitun lähistöltä
runsaasti, mikä mäkisessä ympäristössä lisää eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista
puroon.

Kohteen arvoa lisäävät yläjuoksulla oleva lähdesilmä ja useat tihkupinnat sekä
alajuoksun harjualueen tuntumassa oleva laidunmetsä, jossa inventointihetkellä
(3.7.1990) oli lampaita. Lammen varrella kulkee pikkutie ja sen rannalla on pieni
lomamökki.

160. Puro Kolvaassa

Säkylä
Vesistöalue: Pyhäjärvi/Eurajoki (34.03)
Peruskarttalehti: 1133 11
Puron pituus: 1,0 km
Valuma—alueen pinta—ala: 0,96 km2

Kohde sijaitsee Säkylän ja Yläneen välisen rajan tuntumassa Pyhäjärven lounaispuo—
leila ja siihen kuuluu lähde sekä varjoisan lehtokorven läpi virtaava pieni puro, joka
laskee Pyhäjärveen. Puro oli kuivillaan syyskuussa 1989 vähäsateisen kesän jälkeen,
joten vesinäytettä ei saatu. Lehtokorvessa kasvaa järeää, iäkästä kuusikkoa.

Kasvistossa tavataan muun muassa rantapalpakko (Sparganium emersum), ranta— ja
terttualpi (Lysimachia vuigaris ja L. thyrsiflora) ja rentukka (Caitha paiustris) sekä
kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris), soreahiirenporras (Athyrium fiuix—femina),
korpi—imarre (Theiypteris phegopteris) ja velholehti (Circaea aipina).

Maisemaltaan lehtokorpi on vaikuttava ja ainutlaatuinen järeine kuusineen ja rehevine
kotkansiipineen. Yläosaltaan puro on oikaistu, mutta alajuoksu on luonnontilainen.

161. Lohensuon lähteiköt

Säkylä
Peruskarttalehti: 2111 03

Lohensuon lähteiköt ovat Virttaankankaan pohjoispuolelle syntyneitä hienoja lähteik-
köjä ja tihkupintoja. Lohensuon länsiosassa sijaitsee yksi lähteikkö ja itäosassa
Säkylän ja Vampulan rajalla toinen, josta alkaa myös puro. Ympäristö on hiekkapoh—
jaista mäntykangasta.

Alue on kasvitieteellisesti arvokas. Kasvistossa esiintyvät harvinaiset lähdesara (Carex
paniculata) ja aaltolehväsammal (Piagiomnium sp.). Lisäksi tavataan muun muassa
kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alternifolium), rentukka (Caltha palustris), hete—
kaali (Montia fontana), purolitukka (Cardamine amara), luhtalemmikki (Myosotis
scorpioides), maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata), käenkukka (Lychnis fios—
cucuii) ja kotkan—siipi (Matteuccia struthiopteris).
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Maisema on harvinainen ja luonnonkaunis itäisen lähteikön ollessa läntistä edusta—
vampi. Itäisestä lähteiköstä 200—300 metriä pohjoiseen on rakennettu patolammet
kalankasvatustarkoituksiin. Myös läntisimmän lähteikön alapuolelle on rakennettu
hipkkavalli, mutta virtausta ei ole kuitenkaan katkaistu.

163. Pyhäjoen Iatvat

Säkyla
Vesistöalue: Eurajoki/Pyhäjärvi (34.03)
Peruskarttalehti: 1133 12 & 2111 03
Puron pituus: 15 km
Valuma—alueen pinta—ala: 71,87 km2

Säkylän Pyhäjärveen laskevan Pyhäjoen varrella on edustavia luonnonmaisemia.
Pyhäjoen latvaosissa on Muorinmulkaukseksi kutsuttu jyrkkä rantatörmä. Ylempänä
joessa on toiminnassa oleva saha, jonka kohdalla on kaunis koski. Sahan yläpuolella
on kauniita jokiserpentiinialueita. Löytäneen kylässä on vanha kaunis mylly ja
lohilammikoita. Virtaama oli inventointihetkellä hyvin pieni.

Rannalla kasvaa runsaasti virmajuurta (Valeriana sp.), luhtalemmikkiä ~Myosotis
pal~ssrris) ja hiirenporrasta ~Athyrium fihix—femina). Paikoitellen esiintyy
kuijenmiekkaa ~Iris pseudacorus) ja luhtälitukkaa (~ardamine pratense). Alueella on
myös runsaasti harmaaleppää.

Alueelle, on istutettu vuosien mittaan harjusta, harmaanieriää, purotaimenta ja
uhanalaista järvitaimenta, joten alueella on huomattava kalataloudellinen arvo. Sahan
myllypato jakaa alueen kahteen osaan, mutta yläjuoksullakin tavataan mm.
purotaimenta. ja lähteeseen istutettua harjusta.

Rapukanta tuhoutui ilmeisesti lähes kokonaan rapuruton vuoksi v. 1976—77, minkä
jälkeen rapuja on tosin tavattu jonkin verran joen yläjuoksulla. Jokeen on istutettu
täplärapua.

Säkylän Pyhäjoen latva—alueet ovat kalataloudellisesti arvokkaita. Alueen ympäristössä
on monia luonnontilaa häiritseviä tekijöitä, kuten lornamökkejä, saha ja runsaat
avohakkuut joen. eteläpuolella sahan lähistöllä. Myös maatalous ja kalanviljely
rasittavat jokea. Alueella on huomattava virkistyskäyttömerkitys.

165. Brinkhailin. lähteikköalue

Turku
Peruskarftalehti: 1043 08

Brinkhallin lähteikköalue sijaitsee Kakskerran saaressa Brinkhallin kartanon alueella.
Kartanon tuntumassa on kaunista lehmus—saarnj—tammj—vaahteralehtoa Lähdealueella
on yksi isohko lähdelampi.

Lähteikköalueella on kaunista lehtokasvillisuutta, johon kuuluu erikoisuuksia, kuten
viljelyjäänteet ja koristekasvit vuohenkello (Campanula ranunculoides), ukkomansikka
(Fragaria maschata), varjolilja (Lilium martagon), mykeröneilikka (Dianthus armeria)
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ja lehtoakileija (Aquilegia vuigaris). Esko Saarela on inventoinut kartanon
kasvillisuuden Brinkhallin maisemanhoito— ja puutarhasuunnitelman yhteydessä v.
1977.

Seutukaavaan on merkitty suojelukohteiksi Brinkhallin alueen kartano, maisemakoko—
konaisuus, puusto ja lähteikköalue, joten tämä kaunis keskieurooppalaistyyppinen
aluekokonaisuus säilynee ennallaan. Alueen tulevaisuus tosin riippuu siitä, mihin
tarkoitukseen kartanoa tullaan tulevaisuudessa käyttämään.

167. Haukijärvi

Ulvila
Vesistöalue: Kokemäenjoki
Peruskarttalehti: 1143 05
Pinta—ala: 0,04 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 1,26 km2

Haukijärvi on matala, silmänvaraisesti arvioiden eutrofinen metsälampi. Ympäristön
maasto on pääasiassa havumetsää. Järven etelärannalla kasvaa järeää kuusikkoa,
muualla rannalla on männikköä. Lampea ympäröi rahkasammaireunus, jolla kasvaa
ruokoa.

Kasvistossa on havaittavissa eutrofisen järven piirteitä. Lammessa kasvavat kilpukka
(Hydrocharis morsus—ranae), pikkulimaska (Lemna minor), kuijenmiekka (Ins
pseudacorus), leveäosmankäämi (Typha latifolia) ja rantapalpakko (Sparganium
emersum), jotka ovat runsasravinteisia vesiä suosivia lajeja. Lammen länsipäässä on
leveä järviruokovyöhyke (Phragmites australis) sekä laajahko uistinvitakasvusto
(Potamogeton natans). Lisäksi tavataan jokseenkin harvinaista varstasaraa (Carex
pseudocyperus).

Haukijärven linnusto on Satakunnan luonnonsuojeluselvityksen mukaan vähäinen:
kaksi paria heinäsorsia, yksi pari taveja ja yksi pari telkkiä. Pohjansirkku on tavattu
pesivänä, ja hiiri— ja kanahaukka kasvattavat poikueensa säännöllisesti järven tuntu
massa (Kalinainen & Hakila 1985).

Haukijärvi on lähes luonnontilainen; rannalla on vain yksi ilmeisesti metsästysmajana
käytetty mökki. Valuma—alueella on tehty ojituksia, jotka lisäävät veden sameutta ja
pohjan liejuisuutta.

171. Korsaarenjärvi

Uusikaupunki
Vesistöalue: Kalannin saaristoalue (82.077)
Peruskarttalehti: 1131 04
Valuma—alueen pinta—ala: 0,28 km2

Korsaarenjärvi sijaitsee Korsaaren itäosassa. Sitä reunustavat kallio— ja savirannat.
Järven pohjoispäässä on paikallinen suojelukohde, umpeenkasvun tuloksena syntynyt
Korsaarenjärvenneva.
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Järven veden pH oli hyvä (6,6), mutta alkaliniteetti välttävä (0,06 mmol/l), joten järvi
on happamoitumiselle altis.

Neva—alueen kasvillisuuteen kuuluvat mm. pitkälehtikihokki (Drosera anglica) sekä
harvinaisuudet ruskopiirtoheinä ~Rhynchospora fusca) ja suovalkku ~Hammarbya
paludosa). Järven rannalla kasvaa myös raatetta ~Menyanthes trifoliata), muurainta
~Rubus charnaeinorus) ja karpaloa (Vaccinium oxycoccos).

Alueen pesimälinnustosta voidaan mainita kurki.

Alueen lähellä kulkee Lepäinen — Lyökki—tie, mikä mahdollistaa alueen käytön
luontoretkeily— ja opetuskohteena. Alue sisältyy seutukaavan alueeseen VII R, joten
se on osoitettu pääasiallisesti virkistyskäyttöön. Korsaarenjärven luonnontila pitäisi
turvata, jos alueella rakennetaan.

172~ Mustajärvi

Uusikaupunki
Vesistöalue: I.aajoki—Sirppujoki välialue (82.037)
Peruskarttalehti: 1042 09
Pinta—alat 0,03 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,68 km2

Mustajärvi on eutrofinen, hetteikkörantainen metsälampi. Rannoilla on sekä kuusi—,
mänty— että koivuvaltaista metsää, ja lampea ympäröi rahkasammalen ~Sphagnum sp.)
ja karhunsainmalen ~Polytrichum sp.) muodostama reuniis.

Kalaston toimeentulo on heikentynyt veden happamuuden vuoksi (pH 5,2). Lammen
puskurikyky on kuitenkin tyydyttävä, joten veden happamuus johtunee siitä, että lampi
saa valumavetensä pääosin itäpuoliselta ojitetulta Härkäsuolta.

Lammessa on runsaasti fosforia ja typpeä, mikä näkyy myös kasvistossa. Laipea
ympäröi yhdestä kymmeneen metriä leveä kasvillisuusvyöhyke, jossa esiintyvät meso—
ja eutrofisia vesiä suosivat kuijenmiekka ~iris pseudacorus), ieveäosmankäämi (Typha
latifolia) ja myrkkykeiso ~Cicuta virosa) sekä lisäksi suoputki ~Peucedanum palustre),
järviruoko (Phragmites austraiis) ja kurjenjalka ~Potentilia paiustris). Järven keskellä
on ulpukka— ja uistinvitakasvustoja ~Nuphar lutea ja Patarnogeton nat~ns).

Lampi edustaa kaunista ja sopusointuista luonnonmai’semaa, jota elävöittää rehevä
kasvillisuus. Poikkeuksen luonnonmaisemaan tuo lammen lounaisranta, josta puustoa
on hakattu. Lampea uhkaa sekä pinnan— että pohjanmyötäin~n umpeenkasvu; runsas—
ravinteisuus ja pohjan pehmeys suosivat useita kasvilajeja, ja toisaalta veden happa—
muus edistää rahkasammalen leviämistä.

173. Lokalahden Tapiolan lähde

Uusikaupunki
Peruskarttälehti 1042 09
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Tapiolan lähde on pieni, halkaisijaltaan noin metrin ja syvyydeltään noin 0,4 metriä
oleva avolähde. Vesi oli syyskuun 1989 näytteen perusteella suhteellisen lämmintä
lähdevedeksi (+9,4°C), hapanta (pH 5,0) ja vähähappista (kyllästysaste oli vain 13 %).

Itse lähteessä ei havaittu muuta kasvillisuutta kuin määrittämätöntä viherlevää, mutta
lähteen partaalla kasvaa muun muassa huopa—, sirppi— ja lähdesammalta sekä
tähtisaraa (Carex echinata), pullosaraa (Carex rostrata), rätvänää (Potentilla erecta),
jouhivihvilää (Juncus fihiformis), röyhyvihvilää (J. effusus) ja leskenlehteä (Tussilago
farfara).

Tapiolan lähde on yksi Lokalahden luontopolun kohteista. Lähteen vettä on aikaisem—
min käytetty karjataloudessa, minkä vuoksi lähde on vuorattu laudoilla.

176. Kourajoen osat

Vampula
Vesistöalue: Kourajoki/Kokemäenjoki (35.95)
Peruskarttalehti: 2112 04
Valuma—alueen pinta—ala: 137,70 km2
Pituus:

“Kourajoen osat” tarkoittaa Vampulan koillisosassa sijaitsevan Kukonharjan joenvarsi—
lehdon aluetta, missä kasvaa runsaasti hieman kuusettunutta harmaaleppälehtoa.
Alueeseen kuuluu myös hieman ylempänä sijaitseva Palojoen Mieronkoski.

Kasvillisuudesta mainittakoon Mieronkosken yläpuolen jokilammikossa runsaana
esiintyvät ulpukka (Nuphar lutea) sekä kuijenmiekka (Ins pseudacorus). Kosken
raunamilla esiintyy myös luhtalemmikkiä (Myosotispalustris), karhunputkea (Angelica
sylvestris), luhtavuohennokkaa (Scutellaria galericulata) ja peltotähkämöä (Stachys
palustris).

Mieronkoskessa on sähkökalastettu n. 30 metrin matkalla jokilammikosta alaspäin.
Kalalajeista havaittiin särki, ahven, made, hauki, kivennuoliainen, kivisimppu, törö ja
turpa. Yhdellä haravoimiskerralla saatiin myös muutama pieni rapu. Paikallisen
asukkaan mukaan rapuja on ollut aikoinaan hyvin runsaasti, mutta kanta on taantunut.
Rantapensaikkoa oli tallannut mm. inventoijienkin havaitsema kuusipeura.

Kukonharjan lehtoalue ja Mieronkoski tulisi säilyttää ennallaan. Molemmat ovat hyviä
virkistys— ja opetuskohteita.

177. Lohilähteenoja

Vampula
Vesistöalue: Loimijoen alaosa/Kokemäenjoki (35.91)
Peruskarttalehti: 2111 03 ja 2111 06
Puron pituus: 6 km
Valuma—alueen pinta—ala: 10,80 km2
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Vampulan Lohilähteenoja on lähdepuro, joka kulkee kauniin maalaismaiseman halki
Vampulan keskustan etelapuolella ja laskee Karvaselanjoen kautta Loimijolceen Sen
yläosassa on kalankasvatuslaitos.

Puron kasvillisuutta ei ole inventoitu kovin tarkkaan, mutta vesikasvillisuutta ei
havaittu ainakaan yläjuoksulla.

Puron veden Jcokonaistyppipitoisuus on melko korkea. Jokea i~uormittavat maatalous
ja kalankasvattamo.

Sähkökalastuksen yhteydessä saatiin joit~icin kookka~ta tamrnu1~~ita. Lisäksi havaittiin
runsaasti nahkiaisia Etela—Suomessa on vahan Lohilahteenojan kaltaisia hyvia
tammukkapuroja, joten puron säilyminen sellaisenaan olisi turvattava.

178. Hankasjärvi

Vehmaa
Vesistöalue: Velluanjoki (82.039)
Peruskarttalehti: 1044 03
Pinta—ala: 0,03 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,89 km2

Han1~asjäryi on Yehmaan ja Laitilan välis~n rajan tuntumassa sijaits~ya erämaajärvi.
Rannat ovat suota, ja jarvi on dystrofinen Jarven etelapaassa suo on avoin, mutta
muualla on mäntyä kasvavaa rämettä.

Järvi on hyvin altis happamoitumiselle, sillä alkaliniteetti on nolla ja veden pH—arvo
yain 5,6. Fosforia ja typp~ä on ved~s~ä i~ohtalais~sti.

Kasvilajisto on suolammelle tyypillisen niukka.

Maisema on luonnonkaunis ja 5pp!Jsointuin~n. Hankasuo on ojittamaton, ja järvikin on
säilyttänyt luonn.ontilaisuuden. Järven itäpuolella oleyalla rinteellä on yksi kesämökki.

180. Piritijärvi

Yläne
Vesistäalue: Laajoki (31)
Peruskarttalehti: 1133 08
Pinta—ala: 0,04 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,79 km2

Pirttijärvi sijaitsee Heinjoen kylän ja Yläneen kirkonkylän välisen tien varrella.
Ympäri:llä on mäntyval;taista suota ja kallioita.

SiLmänvaraise~ti arvioiden Pirttijärvi on dystrofinen ja karu, mutta vesianalyysin
perusteella vesi on kuitenkin melko runsasravinteista; sekä fosforia että typpeä on
melko runsaasti. Järvi on myös kohtal:aisen hapan, ja kyky vastustaa happamoitumista
on huono.
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Kasvistossa ovat dominoivina ulpukka (Nuphar lutea), järviruoko (Phragmites
australis) ja sarat (Carex sp.) Suorannalla kasvaa sammalien lisäksi esimerkiksi
pullosaraa (Carex rostrata), luhtasaraa (C. vesicaria), mutasaraa (C. limosa),
luhtavillaa (Eriophorum angustifolium) ja muurainta (Rubus chamaemorus). Järven
lounaispään rantaviiva on epämääräinen, sillä yhtenäinen saraniitty muuttuu ensin
vyöhykkeeksi, jossa kasvaa siellä täällä vedessä saratuppaita, minkä jälkeen alkaa
avovesi.

Inventoinnin aikana järvellä oleskeli kaksi kurkea.

Järven itärannan kallioilta avautuu luonnonkaunis ja viehättävä maisema. Kalliot
sopivat myös hyvin retkeilyyn.

181. Ruuhijärvi

Yläne
Vesistöalue: Yläneenjoki/Eurajoki (34.04)
Peruskarttalehti: 1133 10
Pinta—ala: yht. 0,01 km2
Valuma—alueen pinta—ala: 0,08 km2

Yläneen Raasissa sijaitsevaan “Ruuhijärveen” kuuluu kaksi umpeenkasvavaa lampea.
Lampia ympäröivää Järvensuota reunustavat lähinnä kuusi— ja mäntyvaltaiset
sekametsät.

Kokonaisfosforipitoisuus (44 ~tg/l) on suolammille korkea. Syksyllä 1990 pH oli lähes
neutraali 6,9.

Eteläisemmässä lammessa kasvaa runsaasti ulpukkaa (Nuphar lutea) ja
pohjoisemmassa pohjanlummetta (Nymphaea candida). Järvensuolla on runsaasti eri
rahkasammallajeja (Sphagnum sp.) sekä pyöreä— ja pitkälehtikihokkia (Drosera
rotundifolia, D. longifolia). Pohjoisemman lammen koillispuolella oli myös jokseenkin
paljon maariankämmekkää (Dactyiorhiza maculata).

Kesällä 1990 alueella oli yksi armeijan rakennus ja toinen oli rakenteilla. Muutoin
alue edustaa kaunista erämaamaisemaa. Myös maastoharjoitukset saattavat häiritä
lampien luonnontilaa.

182. Merijoen yläosa

Yläne
Vesistöalue: Laajoki (31)
Peruskarttalehti: 1133 08
Puron pituus: 1,0 km
Valuma—alueen pinta—ala: 32,47 km2

Merijoki alkaa Elijärven Kotolahdesta ja laskee Lampsijärveen. Jokea inventoitiin noin
kilometrin matkalla yläjuoksulla, jossa joki on leveimmilläänkin vain noin viiden
metrin levyinen. Joki virtaa vuorotellen pellon ja metsän läpi.
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Vesi on melko runsasravinteista. Kasvillisuu~s on joessa rehevää yläosassa olevien
peltojen kohdalla, jossa esiintyy muun muassa heinävitaa ~Potqinogeton gramineus),
purovitaa ~P. alpinus), ahvenvitaa ~P. perf~~iq~us), ulpukkaa ~Nuphar lutea), vesitatarta
~Polygonum arnphibium), ratamosarpiota ~4hsrna plantago—aquatica) ja ranta—
palpakkoa (Sparganzum emersum) Peltojen jalkeen joki kapenee ja virtaa synkahkon
havumetsän läpi, jossa siitä puuttuu kasvillisuus ilmeisesti puuston voimakkaan
vai~ostuksen vuoksi.

Merijoen varsi ei ole täysin luonnontilainen, mutta maisema on monipuolinen ja
mielenkiintoinen.

5.2 Inventoitujen vesien luonnontilaa muuttaneet tekijät

Lounais—Suomi on vanhastaan intensiivisen peltoviljelyn aluetta, minkä vuoksi
alueella ei juuri ole samanlaisia luonnontilaisina säilyneitä alueita kuin esimerkiksi
Pohjois— ja Itä—Suomessa. Suuri osa pienvesistä on välittömästi metsä— tai maatalou
den vaikutuspiirissä. Kaikkien kohteiden luonnontilan uhkana on ilman kautta tuleva
hapan laskeuma. Myös tehokas rantarakentaminen voi muuttaa pienveden luonnontilan
täysin.

Maastokäyntien yhteydessä tehtyjen havaintojen ja vesianalyysien perusteella inven—
toidut vedet jaettiin viiteen luokkaan luonnontilan suhteen. Luokat ovat: luonnontjlai—
nen (luokka 1), luonnontila muuttunut lievästi (2), luonnontila muuttunut kohtalaisesti
(3), luonnontila muuttunut huomattavasti (4) ja kohde tuhoutunut (5). Kohteiden
luokat on esitetty taulukossa 4. Luokittelun tekemistä ‘vaikeuttaa se, että kaikista
kohteista ei ole käytettävissä vedenlaatutietoja.

Taulukossa 4 on mainittu tärkeimmät luonnontilaa muuttaneet tekijät. Useimmiten
nykytilaan johtaneita tekijöitä on useita. Maatalouteen sisältyy mahdollinen ravinne—
kuorman aiheuttama rehevöityminen sekä rakentaminen ja maiseman muutos. Metsä—
taloudella tarkoitetaan esimerkiksi uudistushakkuiden ja metsäojitusten vaikutuksia
veden laatuun, eliöstöön ja maisemaan. Happamoitumiseen liittyy pH— ja alkaliniteet—
tiarvojen pienuus. Luonnollisista syistä, kuten valuma—alueen suoperäisyydestä johtuva
veden happamuus on pyritty erottamaan typpi— ja rikkjlaskeurnan aiheuttamasta
happamoitumisesta. Rantarakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi kesämökkejä ja
laitureita. Muihin tekijöihin kuuluvat muun muassa vesistön rakentaminen, veden—
pinnan lasku ja nosto ja maa—aineksen otto.

Käytetyn luokittelun perusteella inventoiduista vesistä on luonnontilaisia vain noin 12
%, joista pääosa sijaitsee saaristossa. Näinollen luonnontila on muuttunut lähes 90
%:ssa kohteita. Eniten pienvesiä sijoittuu luokkaan3 (35 %), eli niiden luonnontila on
muuttunut kohtalaisesti. Lievästi ja huomattavasti muuttuneita kohteita on kumpiakin
noin viidennes tutkituista pienvesistä. Yksi kohde on tuhoutunut kokonaan (luokka 5).
Luokittelua tarkasteltaessa on otettava huomioon, että myös luonnontilansa menettänyt
kohde voi olla arvokas.

Kaikkien kohteiden osalta ei pystytä osoittamaan, mikä on aiheuttanut alkuperäisen
tilan muuttumisen. Porin Haventojärvet ja Kerinjärvi ovat rebeviä, umpeenkasvavia
lintujärviä. Veden runsasravinteisuus ei ilmeisesti johdu luonnollisista syistä, sillä
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valuma—alueen maaperä on pääosin hiekkaa. Rehevöitymisen syytä ei pystytä päätte—
lemään olemassa olevin tiedoin.

Taulukossa on mainittu myös mahdolliset seutukaavavaraukset, joiden selitykset ovat
liitteessä 4. Varaukset liittyvät Satakunnan seutukaavoihin 2 ja 3 sekä Salon seutukaa—
vaan, Varsinais—Suomen vaiheseutukaavoihin 1 ja 2 ja Varsinais—Suomen taajamaseu—
tukaavaan.

5.2.1 Metsätalouden vaikutukset inventoiduissa pienvesissä

Inventoiduissa pienvesikohteissa metsätalouden vaikutukset näkyvät lähinnä maiseman
muuttumisena ja kasvillisuuden muuttumisena tai tuhoutumisena. Suurimmat muutok
set havaittiin purojen varsilla.

Pemiön Piiliojan (nykytilaltaan luokkaa 3) varsi edustaa kaunista lehtomaisemaa.
Maiseman luonnontila on osittain häiriintynyt hakkuiden takia, sillä puron varrella on
kaksi noin kahden hehtaarin laajuista uudistushakkuualuetta. Veden fosforipitoisuus on
melko korkea, mutta pääasiallisena syynä siihen lienee valuma—alueen pelloilta tuleva
ravinnekuormitus.

Pemiön Lähdesuonojan (luokka 3) varrella on kaksi usean hehtaarin laajuista uudis—
tushakkuualuetta, joiden taimikko on hyvin kehittynyt. Puron varrella oleva Lakiassuo
on ojitettu, ja sen vedet valuvat Lähdesuonojaan. Näiden metsätalouden toimenpiteiden
vaikutus ei tutkimushetkellä näkynyt veden laadussa, mutta alajuoksun maisema on
merkittävästi muuttunut.

Porin Viikerinojan (luokka 4) varrella on tehty uudistushakkuita. Vedessä on melko
runsaasti fosforia, mikä saattaa johtua osittain hakkuistakin. Tarkkaa syytä siihen on
kuitenkin vaikea osoittaa, sillä puron valuma—alue on laaja (11,2 km2). Puroa on
perattu ja suoristettu inventoidun osan alapäästä, minkä seurauksena luonnonmaisema
ja puron vesi— ja rantakasvillisuus ovat tuhoutuneet. Alueelle on tehty ojitussuunni—
telma. Kullaan Kourinojan (luokka 4) varrella metsätalouden vaikutukset ovat
Viikerinojan kaltaiset. Kourinojan varrella oleva suo on ojitettu. Kyseiseltä suolta
valuvat vedet saattavat aiheuttaa sen, että veden pH—arvo (6,6) on alhaisempi kuin
suurimmassa osassa muita puroja.

Eräiden purojen varrella, kuten Säkylän Kolvaan puron (luokka 2) varrella, on tehty
harvennushakkuita. Harvennushakkuiden vaikutus on uudistushakkuita vähäisempi, ja
se kohdistuu lähinnä maisemaan.

Paimion Lohiojan (luokka 4) yläjuoksun luonnontila oli runsaiden avohakkuiden ja
metsäautoteiden takia tuhoutunut. Valaistusolojen muuttuminen ja ravinnevalumat
muuttavat puron ekologiaa ja ovat haitallisia lohikalakannalle.

Pienillä lammilla ja järvillä metsätalouden vaikutukset maisemaan sekä veden laatuun
ja sen myötä veden ekologiaan voivat olla huomattavat. Kokemäen ja Kullaan rajalla
sijaitseva Kannusjärvi (luokka 3) on runsasravinteinen eli eutrofinen järvi, jonka pohja
on liejuinen. Valuma—alueella on tehty hakkuita, mutta niiden osuutta ravinnepitoi—
suuteen ja pohjan liejuisuuteen ei pystytä määrittämään olemassa olevien tietojen
perusteella. Lounaisrannalla on noin kahden hehtaarin laajuinen hakkuualue, joka
rikkoo muutoin luonnonkauniin maiseman.
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Taulukko 4. Inventoitujen pienvesien tila v. 1989—90, mahdollinen luonnontilaa muuttanut
tekija ja seutukaavamaarays Tilaluokat 1=luonnontilainen, 2=Iuonnontila muuttunut lievasti,
3=luonnontila muuttunut kohtalaisesti, 4=luonnontila muuttunut huomattavasti, 5=tuhoutunut.
Vaikuttavat tekijät: maa=maatalous, rnet=mets.ätalo~.is, hap=bappamoituminen, rak=rantaraken—
tammen, muu=muu tekijä. Seutukaavavarausten selitykset liitteesä 5.

Nro Kohde Tila Vaikuttava Seutukaava—
(luokka) tekijä varaus

ALASTARO
1 Myllylammi 3 maa SU4 484
2 Lähde ja lähdeoja 2 maa
AURA
4 bihnaoj.a 3 maa MM—2 (osa)
DRAGSFJÄRD
5 Västersundet ja Laclan 1 — SL 414
7 Biskopsön glo—järvet 1 — . SL 409, SE 410
8 Träskars träslcet 3 rak
11 Maren 1
12 Kvarnbäcken 2 MM—2 (Purunpään

puoli)
14 Rosendalsträsket 1 —

19 Lernnästräsket 2 muu ER2 556 (osa)
EURA
2. Saarikonjärvi 3 muu —

24 Vähäjärvi 2 muu —

25 Myllyojan suuosa 4 maa MM2—6
26 Isosuon Suolammi 1 — SU1—28
HALIKKO
28 Ketunpesänahteen puronotko 5 rak1~ AP—r 014
29 Kuusjoen jokiserpentiini 3 maa. —

HARJAVALTA
30 Ahvenlampi 2 met SU—46
INIO
32 Friskan 1
KAARINA
33 Juopinkrotti 3 maa, rak SU—4
KEMIÖ
36 Skogträsket 4 maa, rak SE 404 (osa)
KIIKALA
40 Hossojan lähde 2 met MR
41 Herakkaanlähde 4 rak MR
KISKO
45 Pitkälammi 2—3 hap SE 409
49 Äijalampi 3 hap MR, MM2 200U (osa)
KODISJOKI
50 Silojoki (osa) 2 maa, met
KOKEMÄKI
51 Kannusjärvi 3 met MM2 36
53 Takajärvi 1 — MM2 38
54 Silmälähde 2 met SE 409
57 Palojärvi 4 rak —

58 Rukajoki (osa) 3 met —

1) Asutusalue
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Nro Kohde Tila Vaikuttava Seutukaava—
(luokka) tekijä varaus

KORPPOO
60 Retais träsk 1 SL 409, VI 2 355
KOSKI TL
63 Hevonlinnan lähteikkö 2 met EO/MT 557
65 Hepo—oja 3 maa —

KULLAA
68 Vaskunnevan Isolampi 2 —

70 Kourinoja 4 met
72 Ahmaus, puron osa 1 —

KUSTAVI
73 Hoopinjärvi 3 met
75 Kluuvi 2 rak
KUUSJOKI
76 Petosjärvi 3 muu MR
LMTILA
82 Vahevesi 2 rak
84 Kullerjärvi 2—3 met
87 Lammijärvi 3 muu
LOIMAA
90 Pappisten Isolähde 1 SU 1 402
LUVIA
91 Aaltsuon puro 2 met MU 120
MELLILÄ
94 Kakarlammi 4 maa, rak SU4 481
MUURLA
95 Kave—Rytkö 4 met, rak, hap MR
96 Tammaron puro 1/4 (rak)2~ SU2 432
NAKKILA
101 Ruskilankoskeen lask. purot 3 maa3~ SU—142
102 Takaveräjänoja 3 maa3~ SL—305
NAUVO
104 Haverö träsk 4 maa MM2 221 L
ORIPÄÄ
106 Kankaanrannan lähdelampi 3 maa
PAIMIO
107 Paimion lohioja 4 met
110 Tervaleppälähteet 2 maa
111 Myllytyry 3 —

PARAINEN
112 Siperian rautalähde 2
PERNIÖ
113 Ilolanlampi 3 met, maa SL 421
116 Kirakan Myllyoja 3 hap, muu SU1 414
117 Piilioja 3 met, maa EL3~
118 Lähdesuon lähde ja puro 3 met V12 352 (osa)
120 Hamarjärvi 2 hap, met MR, SU1 411, V12 356
121 Jaarjärvi 2 met
122 Kylmässuon lähde ja oja 1 rak4~ SU 1 404, ER 1 851
123 Syöspotinjärvi 1 — MR
125 Hamaroja 2 maa MR

2) yläjuoksu luonnontilainen, alajuoksu muuttunut huomattavasti, 3) ks. teksti s. 90, 4) lähdealueella vesipumppu



PERTI’ELI
129 Mustalampi
130 Syväoja
PORI

139
RAUMA
140 Nurmeksen järvi
143 Köyhi.ttenperä
144 Latokari—Pihlavakari
RYMÄErYLÄ
14~i Ruoninjärvi
147 Sianpäänjärvi
SÄLO

Hämmäisten puro
Myllyoja
Rajalahden puro

154 Koorlan järvi
SUOMUSJÄRVI
155 Mustatiammet
157 Rautalampi
159 Taksiammen Lohioja
SÄKYLÄ
160
161
163
TURKU
165 Brinkhallin lähteikkö
ULVILA
167 Haukijärvi
UUSIKAUPUNKI
171 Korsaarenjärvi
12 Mustajärvi
173 Tapiolan lähde
VAMPULA
176 Kourajoki (osa)
177 Lohilähteenoja
VEHMAA
178 Hankasjärvi
YLkNE
180
181
182

2
4

4
3
4
3
4

1—2

2

3
7

2

4
1—2

3
4
3

3

3
2
3

2
2
4

37)

2—3

2
3
4

2
3

7

hap
maa3~

met
met
muu5~
met
muu6~

(rak)

rak.

met
(rak)
(met)

maa
muu

maa3~
maa, rak3~
maa

met

hap
muu
met, maa

(met)
muu
met, maa, rak —

met
muu

maa
maa

MU-125
SU1—159
S—317
MM2—60
SL—323

SL—414

MM2—59

V 337
5 341
S 342

SL 408, MM2 202L
SU4 481
MM 2 202 L (osa)

SL—353

SU—4; SU—605, 606, 671

MM2-80

VI—1, 30.1 R
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Nro Kohde Tila Vaikuttava Seutukaava—
(luokka) tekijä varaus

MR

133 Viikerinoja
134 Isosuon lähteikkö ja puro
135 Haventojärvet ja Kerinjärvi
136 Rottajärvi
137 Kuuminaisten lounaisrannan

merestä kuroutuneet lahdet
138 Kuuminaistenniemen kärjen

merestä kuroutuneet lahdet
Pihlavaluodon merestä kurout. 1.

148
149
153
SAUVO

SU1 403

MY 212, AP—1 025

Puro Kolvaassa
Lohensuon lähteiköt
Pyhajoen latvat

met

Pirttijärvi 2—3
Ruuhijärvi 3
Merijoen yläosa 3

~. teKsTi s. ~u, D) renevyys, KS. teKSti s. ~4, b)-ojims;

rak

muu
rak
maa

SU—1, 403; SU—4, 483
(SU—3, 462)

ER—2, 556

1) 1~ULL1UU11y1I1~k1LISLU, Y.~1Ltd11U.J.UL4EIlit
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Porin Rottajärvi (luokka 3) on runsasravinteinen, tummavetinen järvi, joka on lähes
kokonaan ojitetun rämeen ympäröimä. Veden tummuus johtuu suoalueelta valuvasta
humuksesta. Humuksen lisäksi järveen valuu ilmeisesti myös ravinteita, sillä veden
fosfori— ja typpipitoisuudet ovat korkeita. Runsasravinteisuus ilmenee etenkin kasvilli—
suuden runsautena. Ulvilan Haukijärvi (luokka 2—3) on Rottajärven kaltainen rehevä
metsälampi, jonka veden runsasravinteisuuden osasyynä saattavat olla valuma—alueella
tehdyt metsäojitukset. Kasvilajistossa tavataan runsasravinteisten vesien lajeja, kuten
kilpukka (Hydrocharis morsus—ranae) ja pikkulimaska (Lemna minor). Metsäojituksen
vaikutus näkyy Sauvon Koorlanjärvessä (luokka 3) pohjan liejuisuutena.

Kesällä 1990 inventoiduista järvikohteista mm. Kustavin Hoopinjärvellä näkyi
metsätalouteen liittyvien toimenpiteiden aiheuttamia muutoksia (luokka 3). Kustavin
lammen ympäristö oli lähes kokonaan avohakattu ja istutettu täyteen nuorta mäntyä.
Lisäksi aluetta oli ojitettu. Hakkuut aiheuttavat pohjaveden pinnan nousun ja turve—
maan kuivatustilan heikkenemisen. Tämä puolestaan johtaa happitilan heikkenemiseen
sekä typpi— ja fosforihuuhtouman selvään nousuun. Ojitus lisää eroosiota ja aiheuttaa
ravinteiden huuhtoutumista. Erämaalammelle korkea fosforipitoisuus (31 ~ig/l) johtuu
Hoopinjärvellä näistä tekijöistä.

Inventoitujen kohteiden ympäristössä risteilevillä metsäautoteillä ei havaittu olevan
merkittävää eroosiovaikutusta. Suurin merkitys niillä on luonnonmaisemaa rikkovana
tekijänä. Metsäautoteitä on rakennettu etenkin alueilla, joilla rakentaminen on suhteel
lisen helppoa, kuten hiekkapohjaisilla mäntykankailla. Esimerkiksi Kokemäen
Palojärven ja Suomusjärven Rautalammen ympärillä risteilee lukuisia teitä.

Tulevaisuudessa useita kohteita uhkaavat metsätalouden toimenpiteet, etenkin jos
valuma—alueen puusto on järeää (kehitysluokkaa 4). Tällöin uhkana ovat uudis—
tushakkuut ja metsänviljelyyn liittyvä maanpinnan muokkaus. Ojitusuunnitelmia on
tehty useille alueille, ja vanhoja ojituksia tullaan täydentämään ja uudistamaan.

5.2.2 Maatalous ja turkistarhaus

Tutkituissa pienvesikohteissa mahdollinen maatalouden vaikutus ilmenee veden
laadussa pääasiassa korkeana ravinteiden määränä ja toisaalta maisemallisena
elementtinä.

Kemiön Sanduddenin harjulla sijaitseva Skogträsket (luokka 4) on peltoviljelyn
piirissä; sen itärannalla olevat pellot ulottuvat lähes rantaan. Vedessä on kohtalaisesti
fosforia ja typpeä. Kasvillisuus on järvellä runsasta, ja kasvistossa esiintyy muun
muassa eutrofisia vesiä suosiva kapeaosmankäämi (Typha angustifolia) runsaana.
Toisaalta pellot muodostavat elävöittävän elementin harjulammen maisemassa.

Mellilän Kakarlammen (luokka 4) rehevyyden alkuperäisenä syynä lienevät valuma—
alueen pellolta valuneet ravinteet. Myöhemmin peltoviljely on alueella lopetettu, mutta
happikatojen seurauksena ravinteita vapautuu pohjalietteestä veteen. Näinollen lammen
vesi pysyy runsasravinteisena sisäisen kuormituksen takia. Lammessa on esiintynyt
myös kalakuolemia hapettomuuden vuoksi. Skogträsketin ja Kakarlammen nykytilaan
vaikuttaa maatalouden ohella rantarakentaminen.

Rehevöitymisen suhteen huolestuttavin tilanne lienee Nauvon Haverö träskillä (luokka
4). Järvellä havaittiin kesällä 1989 voimakas sinilevän kukinta. Suurimpana syynä
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tähän on iln~eisesti pelloilta tuleva ravinnekuormitus, sillä suuri osa valuma—alueesta
on peltoa, ja pellot ulottuvat paikoitellen lähes rantaan. Rymättylän Ruoninjärvi
(luokka 4) on niinikään peltojen ympäröimä runsasravinteinen järvi, jossa kasvillisuus
on rtnsasta ja pohja liejuinen.

Alastaron Myllylammin ja Oripään lähdelammen tilaan (luokka 3) maatalous on
vaikuttanut muuttaen alkuperäistä maisemaa.

Puroissa maatalouden vaikutus ilmenee myös veden runsasravinteisuutena. Esimerkiksi
Nakkilan Takaveräjänojan, Perttelin Syväojan, Salon Hämmäisten puron ja Myllyojan
vedessä on typpeä ja fosforia runsaasti. Niiden luonnontilan todettiin muuttuneen
kohtalaisesti tai huomattavasti (luokat 3 ja 4). Kyseiset purot virtaavat kaikki pelto—
alueen halki, ja niiden valuma—alueilla on paljon peltoa. Purojen eliöstö ei pysty
käyttämään ravinteita hyväkseen veden virtauksen takia siinä määrin kuin seisovien
vesien eliöstÖ. Toisaalta puron laiteiden kasvillisuus aiheuttaa valonpuutetta, minkä
vuoksi tuotanto jää pienemmäksi kuin ravinteisuuden perusteella olisi mahdollista.
Purot ovat kuitenkin säilyneet maisemallisesti alkuperäisinä, ja ne elävöittävät Etelä—
Suomen tasaisten savialueiden viljelymaisemaa.

Lounais—Suomessa turkistarhauksella ei ole niin suurta merkitystä vesistöjen tilaa
muuttavana tekijänä kuin Pohjanmaalla, jonne turkistarhaus on keskittynyt. Pemiön
Piiliojan (luokka 3) varrella on yksi turkistarha. Puron vesi on varsin fosforipitoista,
mutta turkistarhan osuutta kuormitukseen on vaikea erottaa yleensä peltoviljelyn
aiheuttamasta, kuonnituksesta.

Vesistöjen rehevöitymisen aiheuttajaa on tavallisesti vaikeaa osoittaa ilman pitkäai
kaista seurantaa. Esimerkiksi maatalouden ja metsätalouden vaikutuksia on yleensä
vaikea erottaa toisistaan.

52.3 Inventoitujen kohteiden happarnuus ja happamoitumisherkkyys

Inventoiduissa lammissa ja järvissä veden pH—arvo vaihteli v. 1989—90 välillä 5,2—
7,7, puroissa välillä 5,8—7,8 ja lähteissä välillä 4,5—7,4. Inventoinnin aikana pH—arvo
oli alhainen (< 6,0) seitsemässä järvessä (18 % niistä järvialtaista, joista otettiin
vesinäyte v. 1989 tai 1990) yhdessä purossa (3% puroista) ja viidessä lähteessä (33 %
lähteistä). Yleensä lähdevesien happamuus johtuu korkeasta hiilidioksidipitoisuudesta.

Veden happamoitumisen vastustamiskykyä kuvaava alkaliiliteettiarvo vaihteli v. 1989—
90 järvissä välillä 0,0—1,26 mmol/l, puroissa 0,03—3,33 mmol/1 ja lähteissä 0,0—1,64
mmol/l. Happamoitumisen vastustamiskyky on huöno (<0,05 mmol/l) 13 järvessä (33
% niistä järvialtaista, joista otettiin vesinäyte v. 1989 tai 1990), yhdessä purossa (3 %
puroista) ja kahdessa lähteessä (13 % lähteistä). Osa järvistä on happamoitu—
miskehityksen alussa: niiden alkaliniteettiarvo on alle 0,05 mmol/l, mutta pH—arvo on
yli 6. Tällaisia ovat esimerkiksi Kokemäen Palojärvi, Laitilan Kullerjärvi ja
Lammijärvi ja Perttelin Mustalammi.

Huolestuttavin tilanne on järvissä, joissa pH on selvästi happaman puolella ja happa—
moitumisen vastustamiskyky on huono. Kiskon Äijälampi ja Pitkälammi ovat happa—
moitumiselle alttiita, koska molemmilla on suhteellisen pieni valuma—alue, jossa ei ole
neutraloivia maalajeja. Valuma—alueen maaperä on ohut ja puuttuu paikoitellen
kokonaan. Aijälammessa pH—arvo on 1980—luvun alussa käynyt jopa 4,5:ssä, mikä on
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järven biologialle erittäin haitallista. Myös Euran Isosuon Suolammi, Kuusjoen
Petosjärvi, Muurlan Kave—Rytkö, Suomusjärven Mustatlammet ja Vehmaan Hankas—
järvi ovat selvästi happamoitumassa. Veden pH—arvo on alle 6,0 ja alkaliniteettiarvo
alle 0,05 mmol/l.

Lampien happamuus voi johtua eri syistä: valuma—alueen suoperäisyydestä, maaperäs—
tä tai ilman kautta tulevasta happamasta laskeumasta. Humusjärvet ovat luonnostaan
happamia, ja niiden pH—arvo on yleensä välillä 5—6. Niiden eliöstö on tavallisesti
sopeutunut aihaiseen pH—arvoon. Inventoiduista kohteista happamia humusjärviä ovat
muun muassa Suolammi Eurassa ja Hankasjärvi Vehmaalla.

Maaperän vaikutus vesistöjen happamuuteen voi olla suuri etenkin alueilla, jossa on
rikkipitoisia alunamaita. Niitä on rannikon alavilla savimailla Pohjanmaalla sekä
Etelä—Suomessa. Turun vesi— ja ympäristöpiirin alueella rikkipitoisia maita on todettu
olevan Sirppujoen valuma—alueella (Palko ym. 1985), Nakkilassa Leistilän alueella,
Eurajoen, Lapinjoen ja Ihodenjoen alajuoksuilla, Uudenkaupungin eteläpuolella,
Sauvonjoen suussa sekä Paimionjoen varressa (Isotalo 1989, suull. tieto). Sirppujoen
valuma—aluetta lukuunottamatta alueen alunamaita ei ole tarkemmin kartoitettu.

Suomen happamat suifaattimaat ovat peräisin Itämeren jääkauden jälkeiseltä Lito—
rinameri—ajalta. Meriveden sisältämät suifaatit saostuivat merenpohjan sedimentteihin
sulfidirikkinä (FeS). Mannerjäätikön aiheuttama painuma palautuu vähitellen maan
kohotessa. Maankohoamisen vaikutuksesta rikkipitoiset sedimentit joutuvat ilman
hapen kanssa kosketuksiin, jolloin sulfidit hapettuvat, ja vetyioneja vapautuu happa—
moittaen maaperää (Palko 1988).

Kaikki sulfaattimaat eivät ole happamia, mutta kun sulfidisedimentit joutuvat maan—
kuivumisen takia ilman hapen kanssa kosketuksiin, ne muuttuvat happamiksi. Näinol—
len kuivatusojitukset lisäävät sulfaattipitoisilta mailta valuvien vesien happamuutta.

Kirkasvetisten, karujen metsälampien happamuus saattaa johtua ilmasta veteen
tulevista happamista rikki— ja typpiyhdisteistä. Happamoitumisherkkyyttä lisäävät
yleensä valuma—alueen ominaisuudet ja lammen hydrografia. Suomusjärven Mustien—
lampien, Kiskon Äijälammen ja Perttelin Kave—Rytkön happamoitumiskehitys on
ilmeisesti alkanut mainituista syistä.

Meren lähellä sijaitsevissa järvissä veden pH—arvo on melko korkea (yli 6,5), ja
useimpien puskurikyky happamoitumista vastaan on hyvä. Tällaisia ovat esimerkiksi
Biskopsön Norrgloet ja Träskars träsket Dragsfjärdissä, Yyterinsantojen lähellä
sijaitsevat rehevät Haventojärvet ja Kerinjärvi sekä Ruoninjärvi Rymättylässä.
Toisaalta esimerkiksi Dragfjärdissä sijaitsevien karujen Storträsketin ja Lemnästräs—
ketin sekä Rymättylän Sianpäänjärven pH—arvo on melko korkea, mutta kyky
vastustaa happamoitumista on välttävä.

5.2.4 Rakentaminen ja muut tekijät

Jo yhden tai kahden kesämökin rakentaminen saattaa muuttaa pienen metsälammen
tilaa huomattavasti. Maisema muuttuu ratkaisevasti, ja esimerkiksi lintujen pesintä voi
häiriintyä mökkiasutuksen takia.
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Herakkaan lähde Kiikalassa (luokka 4) on pieni lähdelampi, joka on menettänyt
alkuperäisen luonnontilansa huvilan ja muiden rakenteiden takia. Kokemäen Palojär—
vellä (luokka 4) on neljä kesämökkiä, jotka tosin sopeutuvat maisemaan kohtalaisen
hyvin. Alkuperäisen tilan voidaan kuitenkin katsoa muuttuneen huomattavasti, sillä
ympäristössä ~n lisäksi metsäteitä, hiekkakuoppia ja ojitettu suo.

Kirakan Myllyoja Pemiössä on muuttunut luonnontilaltaan kohtalaisesti muun muassa
vesistörakentamisen vuoksi. Inventoidulla osalla (noin 1 km) on kolme patoa.

Lähes kaikkien pienien lampien ja järvien pintaa on aiemmin laskettu. Euran Saari—
konjärvelle on järven laskun myötä kehittynyt laaja rantaluhta. Yleisesti ottaen pinnan
lasku nopeuttaa järven umpeenkasvua. Toisaalta järvestä voi muodostua sen vuoksi
arvokas lintuvesi.

6 YHTEENVETO
Turun vesi— ja ympäristöpiiri aloitti kesällä 1989 toimialueellaan kalataloudellisesti ja
luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesien maastoinventoinnin. Työtä jatkettiin
kesällä 1990. Tarkoituksena oli selvittää pienvesien nykytila ja sitä mahdöllisesti
uhkaavat tekijät. Maastotutkimukset tehtiin yhteensä 99 pienvesikohteessa. Lisäksi
tarkasteltiin karttoja ja kirjallisuutta.

Pienvesien kalataloudellinen arvo perustuu niiden merkitykseen eri kalalajien lisäänty—
mispaikkoina, poikastuotantoalueina tai uhanalaislajiston esiintymispaikkoina. Esimer
kiksi Pemiön Piiliojassa on havaittu esiintyvän uhanalaista purotaimenta. Inventoitujen
pienvesien kalastosta on niukasti tietoja. Tiedot perustuvat pääasiassa Turun kalastus—
piirin (nykyisen Turun maaseutuelinkeinopiirin kalatalousyksikön) tekemiin
koekalastuksiin.

Täysin luonnontilaisia pienvesiä oli inventoitujen joukossa vain muutama, sillä
esimerkiksi lähes kaikkien lampien pintaa on jossain vaiheessa laskettu, minkä
seurauksena lampi madaltuu ja kasvaa vähitellen umpeen. Tärkeimmät pienvesien
luonnontilaa muuttaneet tai sitä uhkaavat tekijät ovat metsätalous, maatalous ja
häppamoituminen.

Metsätalouden toimenpiteiden vaikutus oli havaittavissa purojen ja muutamien
metsälampien yhteydessä. Lähes kaikkien purojen varsilla on tehty uudistus— tai
harvennushakkuita, joilla on etenkin valuntaa ja samalla myös kiintoaineksen, humuk—
s~n ja ravinteiden huuhtoutumista lisäävä vaikutus. Hakkuiden ja ojitusten vaikutus
maisemaan on tavallisesti negatiivinen ja pitkäaikainen.

Suuri osa inventoiduista kohteista on pieniä metsälampia, jotka eivät ole välittömästi
maatalouden vaikutuspiirissä. Sen vuoksi maatalouden vaikutus näiden vesien luon—
nontilaan on vähäisempi kuin metsätalouden. Maataloudesta johtuva ravinnekuormitus
aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä, minkä seurauksena voi syntyä esimerkiksi
leväkukintoja ja happikatoja.

Vesistöjen happamuuteen vaikuttavat valuma—alueen maaperä ja ilman kautta tuleva
hapan laskeuma. Humusjärvet, joiden valuma—alueella on runsaasti soita, ovat luon
nostaan happamia. Turun vesi— ja ympäristöpiirin toimialueella on paikoitellen myös
happamia sulfaattimaita, joilta valuvat vedet lisäävät vesistöjen happamuutta. Rikkipi—
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toisia maita on etenkin Sirppujoen vesistöalueella. Happamoitumiselle herkimpiä ovat
kirkasvetiset, karut metsäjärvet, joiden valuma—alueella ei ole neutraloivia maalajeja.
Niiden happamuutta voivat lisätä ilman kautta tulevat happamat yhdisteet.

Turun vesi— ja ympäristöpiirin toimialueen parhaiten luonnontilansa säilyttäneet
pienvedet sijaitsevat saaristossa. Useimmissa saariston kohteissa ei ole havaittavissa
maa— eikä metsätalouden vaikutuksia ja happamuudeltaankin ne ovat normaalitasoa.
Suurimmassa osassa 99 kohteesta luonnontila on muuttunut kohtalaisesti. Täysin
luonnontilaisia kohteita on vain runsaat 10 %.
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LIITE 1. PIENVESIEN MAASTOINVENTOINNISSA KÄYTETYT
LOMAKKEET.
TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI/ PIENVESIEN INVENTOINfl
LAMPI /JÄRVI

Kohteen nimi Nro______________
Lääni
Kunta, kylä
Vesistöalue
Peruskarttalehden numero____________________________________________________
Koordinaatit
Valuma-alueen pinta-ala_________________________________________________
Järvityyppi: oligotrofinen/eutrofinen/dystrofinen
Pinta-ala
Rantaviivan pituus___________________________________________________
Syvyyssuhteet (keskisyvyys, suurin syvyys)_______________________
Veden laatutietoja ei ole/on ennestään Missä?__________________

Rantatyypit ja niiden %-osuudet rantaviivasta (merkitään karttaan)
Kallio
Louhikko________________________________________________
Kivikko______________________________________________________
Hiekka
Savi_____
Turve
Muu, mikä?______________________________________________

Rantavyöhykkeen maastotyypit ja %-osuudet (merkitään karttaan)
Mäntymetsä____________________________________________________
Kuusimetsä______________________________________________________
Lehtimetsä____________________________________________________
Sekametsä_____________________________________________________
Pensaikko___________________________________________________
Niitty
Pelto
Suo
Muu, mikä?______________________________________________

Vesi- ja rantakasvit:
havaitut uhanalaiset ja harvinaiset lajit__________________________



LIITE 1/2
Luonnontilaa muuttaneet tekijät ja arvio vaikutuksen suuruusluokasta
(L=lievä, K=kohtalainen, H=huomattava)
Vedenpinnan lasku
Vedenpinnan nosto
Tulouoman perkaus__________________________________________________________
Lasku-uoman perkaus -

Metsäojitus
Rantametsien hakkuu
Hakkuualueiden äestys tai mätästys__________________________________
Rantaraken-taminen:
(rakennusten 1km, vakin. asuntoja/loma-asuntoja, muut rakenteet)

Vedenlaadun heikentyminen__________________________________________
Muu, mikä? (tiet, maatalous, niaa—ainesten tai turp~.en otto)_______

Arvio kohteen mais.en~al1isesta ~er~kit~yksest.ä (tähän mm. huprniot 1.ai-
dunnuksesta)

Muut huomiot_______

Maastokäynnin pvm
Havainnoitsij a______
Valokuvat (numerot)
Kartat______________
Muut liitteet
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TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI/ PIENVESIEN. INVENTOINTI
LÄHDE

Kohteen nimi Nro_______________
Lääni
Kunta, kylä
Vesistäalue
Peruskarttalehden nro_____________________________________________________
Koordinaatit
Lähteen läpimitta____________________________________________________
Syvyys
Antoi suus
Ympäristön maaperä___________________________________________________

Ympäristön maastotyyppi:
Mäntymetsä_______________________________________
Kuusimetsä_____________________________________________
Lehtimetsä__________________________________________
Sekametsä__________________________________________
Pensaikko__________________________________________
Niitty_____________________________________________
Pelto________________________________________________
Suo__________________________________________________
Muu, mikä______________________________________

Vesi- ja kosteikkoalueen kasvit (lajiluettelo liitteenä!):
havaitut uhanalaiset ja harvinaiset lajit__________________________

Alkaako lähteestä puro? ei/kyllä

Ylivirtaaman suuruus: tihkuu/lirisee/virtaa



LIITE 1/4 . 98
Luonnontilaa muuttaneet t~ij:ät jå atviö ~äikutu~kge~ :SuurUude5~
ta (L=lievä, K=kohtalainen, ~=h~uon~attva)

Rakenteet ..

Metsäojitus_____________________________
Ympäristön hakkuut________________________
Hakkuualueiden äestys tai inätästys__________
Vedenlaadun heikentyminen
Muu, mikä?_______________________________

Arvio kohteen maisein~ilisestä ~erk~tyksestä

Muut huomiot (esim. r~t~.pito~si~us)______________________________

Maastokäynnin pvm
Havainnoitsija_____
Valokuvat (numerot)
Kartat______________
Muut liitteet
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TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRI/ PIENVESIEN INVENTOINTI
PURO

Kohteen nimi Nro_____________
Lääni
Kunta, kylä
Vesistöalue
Peruskarttalehden nro _________________________________________________
Koordinaatit
Lähtöves istö
Laskuvesistö
Valuma-alueen pinta-ala_________________________________________________
Puron kokonaispituus____________________________________________________
Putouskorkeus
Arvokkaiden osien/osan pituus____________________________________________
Veden laatutietoja ei ole/on ennestään Missä? —-

Silmämääräinen vedenlaatuarvio____________________________________

Rantavyöhykkeen maastotyypit ja %-osuudet (merkitään karttaan)
Yläj uoksulta katsoen
Vasen Oikea

Mäntymetsä_______________________
Kuusimetsä__________________________

Lehtimetsä________________________
Sekametsä________________________
Pensaikko________________________
Niitty_________________ __________

Pelto____________________________
Suo______________________________
Muu, mikä?______________________

Vesi- ja rantakasvit:
havaitut uhanalaiset ja harvinaiset lajit

Lajilista liitteenä!



LIITE 1/6 WQ
Luonnontilaa muutta e~ ~ ja ~r4q ~tu~en sutr~uus1uoLas-
ta (L=lievä, K=koh~a1air~e~, H~huomattava)

Uoman perkaus
Maatalous
Metsäojitus
Rantametsien hakkuu__________________________________________________
Hakkuut valuma—alueeJ4a_______________________________________
Hakkuualueiden äestys tai ~~y~__________________________________
Rantarakentaminen:
(rakennusten 1km, v~akin. asuntoja/1qma~a:sunto~a, ~nLqut rakeriteet)

Vedenlaadun heikentyminer~__________________________________________
Muu, mikä? (rakente~t,~ 1~aL~, ~~ep otto)__________

Arvio kohteen maisemallisesta ~ kity~~ä (Iän b~oniot mm. lai—
dunnuksesta)

Muut huomiot

Maastokäynnin pvm__________________________________________________
Havainnoitsija
Valokuvat (numerot.)
Kartat
Muut liitteet
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LIITE 2. SUOMEN VESIEN SUURKASVIT ELOMUODOITTAIN
RYHMITELTYNÄ (Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy 1985)

(Murtoveden lajien kohdalla taulukko perustuu lähinnä H. Lutherin Tvärminnessä suorittamiin kasvillisuuskartoi
tuksiin.)

Numeroiden selitykset:
1) sivuelomuodot, joina laji pääelomuotonsa ohella voi

esiintyä
1 = irtokellujat
2 irtokeijujat
3 uposlehtiset
4 = pohjalehtiset
5 = kelluslehtiset
= ilmaversoiset

2) vaateliaisuustaso
e = runsasravinteisuuden suosija
m = suosii melko runsasravinteisia vesiä
o = niukkaravinteisuuden suosija
= ravinteisuudesta riippumaton laji

3) esiintyminen murtovedessä
M++ = lähes yksinomaan tai vain murtovedessä

esiintyvä
M+ = pääasiassa murtovedessä
M = myös murtovedessä, jonka suolaisuus 3-6

promillea

(M) = myös murtovedessä, jonka suolaisuus 1-3
promillea

— = enintään murtovedessä, jonka suolaisuus
on 1 promille tai vain makeassa vedessä

4) esiintyminen virtaavassa vedessä
V myös vuolaassa virrassa
(V) = enintään heikossa virrassa
— = ei virtaavassa vedessä

5) pääasiallinen levinneisyys Suomessa
= Lounais-Suomi

II Järvi-Suomi ja Pohjanlahden rannikko
III = Suomenselkä

Pohjanmaa
IV = Metsä-Lappi
V = Tunturi-Lappi

6) yleisyys
y yleinen
p = paikoitellen
h = harvinainen

— Maanselkä — Pohjois-

Irtokellujat
1 2 3 4 5 6

Sorsansammal (Ricciocarpos nalans) e — 1-11 h
Kilpukka (Hydrocharis morsus-ranae) e — 1-11 h
Kupulimaska (Lemna gibba) e — 1 h
Pikkulimaska (L minor) m-e (M~ 1-111 p
Isolimaska (Spirode!a po!yrhiza) e — 1-11 h

Irtoke~ujat

Hankaliuskasammal (Ricciafluirans) e — — 1—Il h
Karvalehti (Ceratophyllum demersum) 3 e M — 1-TV h
.Sahalehti (Sirariotes aloides) 3 e — — 1-TV h
Pikkuvesiherne (Uiricularia minor) (3) i (M) — 1V y
Rimpivesiherne (U intermedia) (3) o-m (M) — I-V y
Isovesiherne (U. vuigaris) (3) i (M) (V) IV y
K~lvasvesiherne (U ochroleuca) (3) o-m — — 1-TV h
Lännenvesiherne (U australis) (3) i (M) — 1-11 h
Ristilimaska (Lemna trisulca) e (M)+ — MV h

Uposlehtiset

Merisätkin (Ranunculus baudotii) M++ — II1 ~
Järvisätkin (R. peltatus) 5 — V i-V y
Ojasätkin (R. aquatilis) 5 ?(M) (V) 1 h
Purosätkin (R. trichophyllus subsp. trichophyllus) m — V 1-11 h
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3 4 5 6
Hentosätkin (R. richophyllus subsp. ~ui.u4entus)~ m-e — I-V h
Pyörösätkin (R. circina!us) Mt+ — 1 P
Kiehkuraärviä (Myriophyllum verticitlaruni). e (M) — h
Tähkä-ärviä (M. spicatum) . ~ M±+ — h
Kalvasärviä (M. exalbescens) e M± — h
Ruskoärviä (M a1rern~florurn) o-m (M) ~ I-V Y
Uposvesitähti (Callitriche herma~hrodirica) . e M+ h.
Isovesitähti (C. cophocarpa) 5,6 m (M) V i-iv Y
Pikkuvesitähti (C. palusiris) 5,~ m (M) (V) i•V Y
Lapinvesitähti (C. hamulata) o-m — V IV-V h
Upossarpio (Alisma wahlenbergii) 6 — 1-11 h
Vesirutto (Elodea canadensis) (M) (V) 1-11 p
Tatarvita (Potamogeron polygonifoljus) (v). 1 h
Välkevita (P. lucens) (V) I-IV h
Heinävita (P. gramineus) 5, r~, (M) V I-V p
Purovita (P. alpinus) . 5 ~, (M) V I-V
Pitkälehtivita (P. praelongys) ~e (~) O(v) 1V P
Ahvenvita (P. perfoliatus) i~ M V 1V Y
Otalehtivita (P. friesi,) — 1-11 h
Hentovita (P. pusillus, P. panorrn.itanus) ‘~ke M+ — 1-11 h
Joubivita (P. rutilus), — 11-111 h
Tyippälehtivita (~P. obtusifo1~u,s,) e (M) — 1-TV p
Pikkuvita (P. berchtoldii~ (1~4~. — I-V p
Litteävita (P. compressus) .~•-. — 11V h
Poimuvita (P. crispys,) e — — 1-11 h
Merivita (P. fil~formis) m-e M+ — I-V h
Tuppivita (P. vaginatus,) —. II h
Hapsivita (P. pectinatus) iIi-e . 1-11 P
Merihapsikka (Ruppia maritirna) M~ — 141
Kiertohapsikka (R. cirrhosa) — 1
Meriajokas (Zosrer.a marina) . — .

Merihaura (Zannichellia palustris) — 1-11 p
Otahaura (Z pedunculgta) M±+ — 1-11 p
Isohaura (Z. major) M++ 1 h
Merinäkinruoho (Najas.rnarina) — ~ p
Notkeanäkinruoho (N. flexilis). — II h
Hentonäkinruoho (N. tenuissjma) (M)+ — 1-11 h
Rentovihvilä (Juncus bulbo.~us~. 4,6 0. (M) (V) 1-111 p
Pikkupalpakko (Sparganium minimum) 446, o-m. (M) (V) 1-TV y
Pohjanpalpakko (S. hyperboreum). 4-6. 0 — — I1-V p

Pohjalehtiset.

Tummalahnanruoho (Iso,e~e.~ lacz~~rjs) 0. M — 1V Y
Vaaiealahnani-uoho (L echinosposa) o~. (M) — I-V
Ormio (Pilularia globu~era) Q — — II h
Rantaleinikki (Ranunczdusrep,ta~t~). 6 o-~n. M V I-V Y
Äimäruoho (Subularia aq,,uatica) . ~. (M) — I•V Y
Paunikko (Crassula aquatica.) 6 n~t M 1111 P
Katkeravesirikko (Elatine l~ydropIp.ei~ ~. ~it (M) — 11V P
Oikovesirikko ~E. orthosperina) 6. ts~. — 1-TV p
Kolmihedevesirikko (E. triandra) 6 m-e. (M) — 1-TV p
Mutayrtti (Limosella aqua1ic~) 6. m M — 1-111 P
Raani (Littorella unjflora) o~i CM) — 111 h
Nuottaruoho (Lobelia dortrnanna.~. — — 1-111 Y
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1 2 3 4 5 6
Pikkuluikka (Eleocharis parvula) 6 M++ — 1-11 h
Hapsiluikka (E. acicularis) 6 i M (V) 1V y

Kelluslehtiset

Isolumme (Nymphaea aiba) i (M) — 1-11 p
Pohjanlumme (N. candida) j (lvi) (V) [IV y
Suomenlumme (N. te:ragona) o-m — — 11-111
Ulpukka (Nuphar lutea) i (M) (‘/) 1~’ y
Konnanulpukka (N. pumilo) o-m — — II-V p
Vesitatar (Polygonum amphibium) 6 m-e (M) — 1-TV y
Uistinvita (Potamogeton narans) i (M) (V) 1-TV y
Kelluskeiholehti (Sagittaria natans) (6) m-e — (V) 11-TV p
Vaaleapuntarpää (Alopecurus aequalis) 6 i — (V) 1V y
Ojasorsimo (G!yceriaflui:ans) 6 m-e — (V) 1-11 p
Savisorsimo (G. plicata) 6 e — (V) 1-11 h
Siimapaipakko (Sparganium gramineum) m — — 1-111 Y
Kaitapalpakko (S. angust~folium) (6) 0 — (V) i-v p

Ilmaversoiset

Järvikorte (Equiserumfluviatile) i (V) [V
Jokileinikki (Ranunculus lingua) m-e — v 1-111 p
.Isohierakka (Rumex izydrolapathum) e — — 1 h
Vesinenätti (Rorippaamphibia) e — — 1 h
Isovesirikko (Elaline alsinasirum) e — — 1 h
Tähkäalpi (Lysimachia thyrs~flora) i — (V) I-V y
Ojakaali (Peplis portula) 3,5 e — — 1-11
Vesikuusi (Hippuris vulgaris) 3 i M V [V Y
Nelilehtivesikuusi (H. te!raphyl!a) M++ — 1.11 h
Pahaputki (Oenanthe aquatica) — — 1 h
Sarjarimpi (Bulomus umbellatus) e M V 1-Tv p
Ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica) m-e (M) v 1-111 y
Pystykeiholehti, (Sagiuaria sagirt(folia) e (M) (V) 1-TV p
Kurjenmiekka (Ins pseudacorus) e (V) 1-111 p
Vesihilpi (Catabrosa aquatica) — — 1-TV h
Isosorsimo (Glyceria maxima) e — (V) 1-11 p
Piuru (Scolochloafesiucacea) m-e — — 1-11 p
Järviruoko (Phragmites australis) i M (V) i-iv
Hukkariisi (Leersia aquatica) — 1 h
Järvikaisla (Schoenoplectus lacustris) — v 1-Tv
Sinikaisla (S. tabernaemontani) M++ —. 1-11
Rantaluikka (E!eocharis pa!ustris) o-m (V) 1-TV y
Mutaluikka (E. mamilata) o-m — 1-111 p
Kalmojuuri (Acorus calamus) (V) 1 h
Kapeaosn,ankäämi (Typha angust~olia) e — 1-11 h
Leveäosmankäämi (T. lat~folia) m-e (V) 1-111 p
Haarapalpakko (Sparganium erectum) e (V) 1-111 h
Rantapälpakko (S. emersum) 5 m-e (M) v i-v y
Palleropalpakko (S. giomeratum) — (V) 1-111 h

Usein vedessä kasvavia rantakasveja

Nevaimarre (Thelypteris palustris) e — 1-111 h
Rentukka (Caltha palusiris) m V I-V y



Konnanleinikkj (Ranuncu!u~ sce!eratus)
Pohjanleinikki (1?. hyp~rboreus)
Ojaleinikki (R fiammula)
Hetekaali (Monriafontana)
Katkeratatar (Polygonum hydropiper)
Lietetatar (P. foliosum)
Rantanenätti (Rorippa palusiris)
Luhtalitukka (C~ardamjne pratensjs)
Puroljtukka (C. amara)
Kurjenjalka (Potentilla palusiris)
Rantakukka (Lyihrum salicaria)
Myrkkykeiso (Cicuta virosa)
Raate (Menyanthes tr(foliaia)
Rantalemmikki (Myosotis laxa)
Luhtalemmikki (M. palusiris)
Rantayrtti (Lycopus europaeus)
Rantaminttu (Meniha arvensis)
Rantamatara (Galium palusire)
Pikkumatara (G. tr~fldum)
Konnantädyke ( Veronica scutel!ata)
Rusokit (Bidens spp.)
Vihvilät (Juncus spp.)
Merikaisla (Bolboschoenus marj~imu~I
Liereäsara Carex diandra)
Jouhisara (C. lasiocarpa)
Varstasara (C. pseudocyperus)
Pullosara (C. rostrata)
Luhtasara (C. vesicaria)
Suolasara (C. halophila)
Vesisara (C. aquarilis)
Piukkasara (C. elata)
Viiltosara (C. acuta)
Röllit (Agrostis spp.)
Ruokohelpi (Phalaris arundinaceq)
Korpikaisla (Scirpus silvaticus)
Suovehka (Calla palustris)
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LIITE 3. LAMPIEN, JÄRVIEN, PUROJEN JA LÄHTEIDEN FYSIKAALIS
KEMIALLISET ANALYYSITULOKSETO

73 Hoopinjärvi
75 Kluuvi
KUUSJOKI
76 Petosjärvi
LAITILA
84 Kullerjärvi
82 Vahevesi
87 Lammmjärvi
MELLILÄ
94 Kakarlammi

MUURLA
95 Kave—Rytkö
PERNIÖ
113 ilolanlampi
120 Hamarjärvi
PERTFELI
129 Mustalammi
PORI

250989 14,5 9,7
250989 13,9 9,3
250989 13,7 9,9

210977 9,6 8,5
031089 9,3 8,3

230883 19,2 —

210989 14,7 10,1
050783 18,9 —

280989 13,6 11,3

95 3,2 0,04
90 19,5 0,45
96 6,2 0,0

77 10,1 0,17
72 5,2 0,09

— 3,7 0,02

100 3,8 0,13
— 4,1 0,02

109 2,8 0,02

6,3 500
7,0 580
6,4 1200

6,5 690
6,3 730

6,4 — 29

630

LAMMET JA JÄRVEr
DRAGSFJÄRD

Kohde pvm lämpötila happipitoisuus sähk. alkal pH Kok.N Kok.P.
nro nimi mgIL kyll.% mS/m mmolJl ~g’l ~g/1

7 Storträsket 200989 14,2 9,9 97 7,5 0,05 6,9 490 21
Södergloet 200989 14,6 9,5 94 64 0,17 6,9 480 12
Norrgloet 200989 15,2 10,6 106 472 0,61 7,4 760 12

8 Träskars träsket 200989 15,1 11,2 111 11,2 0,58 7,5 1000 21
19 Lemnästräsket 210989 13,6 10,8 104 3,9 0,06 6,6 380 12
EURA
23 Saarikonjärvi 051089 7,5 11,4 95 9,8 0,07 6,4 740 20
24 Vähäjärvi 051089 8,7 8,9 77 5,2 0,12 6,4 730 31
26 Isosuon suolammi 051089 9,8 9,8 87 2,4 0,01 5,7 790 32
INIÖ
32 Friskan 270990 8,6 11,4 97 7,0 0,02 6,3 450 19
KEMIÖ
36 Skogträsket 040774 19,8 8,6 97 14,7 0,26 7,0 1100 21
KISKO
45 Pitkälammi 101186 4,1 — — 2,9 0,0 5,7 400 8

121187 3,2 — — 2,9 0,0 5,6 800 10
280989 13,6 10,0 96 2,6 0,01 6,1 220 6

49 Äijälampi 040281 0,5 10,6 77 4,3 0,0 4,5 590 6
KOKEMÄKI
51 Kannusjärvi 010480 0,3 0,0 0 9,2 0,51 5,7 1200 120

300780 23,8 6,8 83 56,0 0,09 5,9 940 43
091089 4,8 11,5 90 6,0 0,15 6,5 820 50

57 Palojärvi 051089 9,2 9,8 85 3,9 0,02 6,4 510 22
KULLAA
68 Vaskunnevan Isol. 090990 12,2 4,2 40 2,4 0,04 5,8 810 37
KUSTAVI

120990 12,2 10,7 100 3,9 0,08 6,5 590 31
120990 12,3 9,7 91 660 0,88 7,3 820 30

031089 10,8 8,5 77 1,4 0,0 5,4 270 10

15
13
24

22
25

6,6
6,3

25
12

6,1 470 13

135 Haventojärvi, länsi 171089 5,7 6,7 54 25,0 0,47 6,3 620 200
Haventojärvi, itä 171089 5,7 12,3 98 19,3 0,48 7,0 580 69
Kermjärvi 171089 5,0 9,9 78 20,3 0,50 6,7 540 72

136 Rottajärvi 101089 5,2 9,5 75 5,1 0,14 6,4 1100 54
138 Loukkeenkari 091089 6,2 13,1 106 1050 1,22 7,7 400 14
139 Pihlavaluoto 091089 6,4 13,3 108 1060 1,26 7,8 360 24
RAUMA
143 Köyhittenperä 110990 10,2 10,1 90 19,2 0,94 7,2 620 38
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Kohde pvm lämpötila happipitoisuus sähk. alkal p11 Kok.N Kok.P.
nro nimi mg/l kyIl % mS/m mmol/l ~g/l ~g/l

LAMMET JA JÄRVET
RYMÄYrYLÄ
146 Ruoninjärvi .j61089 — 12,2 — 68,5 0~79 7,1 1900 61
147 Sianpäänjärvi 161089 6,7 11,8 97 3,6 0,05 6,4 1200 28
SAUVO
154 Koorlanjärvi 270989 13,9 9,9 96 6,4 0,11 6,7 1000 92
SUOMUSJÄRVI
155 Mustatiammet, pohj. 280989 13,5 9,7 93 3,4 0,0 5,3 260 7

Mustatiammet, etel. 280989 13,7 — — 3,3 0,02 5,9 270 12
UUSIKAUPUNKI
171 Korsaarenjärvi 120990 12,7 10,3 97 5,1 0,06 ~,6 620 18
172 Mustajärvi 250989 14,5 8,4 83 5,1 0,11 5,2 740 85
VEHMAA
178 Hankasjärvi 250989 14,2 9,8 96 2,3 0,0 5,6 440 29
YLANE
180 Pirttijärvi 051089 6,7 11,0 90 4,2 0,02 6,0 820 45
181 Ruuhijärvi, etelä 190990 8,5 8,4 72 9,0 0,60 6,9 630 44

PUROT
ALASTARO
2 Virttaan Lähdenoja 110990 9,6 12,4 109 4,8 0,26 7,3 170 72
AURA
4 Lähnaoja (osa) 110990 10,2 11,6 1Ö3 30,9 1,4 7,7 1300 230
EURA
25 Myllyoja 051089 6,2 10,1 82 30» 0,76 6,9 1300 38
HALIKKO
29 Kuusjoen serpentiini 031089 6,2 10,2 82 23,9 1,34 7,3 990 100
KAARINA
33 Juopinkrotti 130990 8,3 12,1 103 17,3 0,80 7,6 1300 290
KODISJOKI
50 Silojoki (osa) 090990 12,0 7,1 66 21,9 ø~5:0 :6,7 560 52
KOKEMÄKI
58 Rukajoki (osa) 090990 11,5 10,3 95 9,6 0,21 6,9 440 66
KOSKITL
65 Hepo—oja 110990 10,2 10,3 92 .33,2 1,96 7,8 800 500
72 Ahmauksen puro 090990 11,0 4,8 44 3,6 0,08 5,8 720 —

KULLAA
70 Kourinoja 101089 4,6 12,7 98 5,1 0,13 6,6 490 28
LOIMAA
90 Isolähteen puro 110990 6,5 11,6 94 14,2 1~06 7,7 180 59
LUVIA
91 Aaltsuon puro 171089 4,6 11,5 89 23,0 0,30 .6,8 430 8
MUUR[A
96 Tammaron puro 031089 5,0 12,1 95 18,0 0,36 7,2 670 30
NAKKILA
101 Ruskilankoskeen 171089 3,3 12,6 94 22,4 0,85 7,3 670 15

laskevat purot
102 Takaveräjänoja 171089 2,9 9,7 72 42~0 .1,28 7,1 6800 100
PA1MIO
107 Lohioja 031089 4,7 12,0 93 4,4 ‘0~07 6,2 210 5
PERNIÖ
116 Myllyoja, Kirakka 270989 13,1 10,8 103 11,3 0,03 7,:~ 320 8
117 Piilioja 270989 9,7 10,6 93 11,8 0,67 7,4 430 60
118 Lähdesuon puro 270989 9,4 10,8 94 3,7 0,09 6,7 210 7
122 Kylmässuon oja 130990 6,8 12,3 100 4,8 0,19 7;0 440 12
125 Hamaroja 130990 — ri,O 95 9~ 0,07 6,1 710 26
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Kohde pvm lämpötila happipitoisuus sähk. alkal pH Kok.N Kok.P.
nro nimi °C mg/l kyll.% mS/m mmol/1 ~tgl1 ~g/l

PUROT
PERT~ELI
130 Syväoja 031089 4,3 12,7 99 43,5 3,33 7,8 2000 150
PORI
133 Viikermoja, yläjuoksu 101089 3,9 13,2 100 24,5 1,29 7,5 540 33

Viikerinoja, alajuoksu 101089 3,8 12,4 94 24,1 1,32 7,5 550 32
SALO
148 Hämmäisten puro 270989 13,1 10,4 99 23,5 1,25 7,4 1000 110
149 Myllyoja 270989 12,3 12,1 113 30,8 — 7,8 900 80
153 Rajalahden puro 270989 12,2 9,2 86 13,2 0,08 6,3 410 12
SÄKYLÄ
163 Pyhäjoki (osa) 090990 12,2 10,1 94 10,1 0,62 7,2 340 52
VAMPULA
176 Kourajoki (osa) 110990 10,7 9,3 84 16,2 0,62 7,1 2800 210
177 Lohilähteenoja 110990 8,4 9,3 79 8,6 0,40 6,7 850 200
YLÄNE
182 Merijoki 051089 6,4 10,6 86 4,5 0,06 6,0 620 40

LÄHTEET
ALASTARO
1 Myllylammi 031089 5,7 11,1 88 7,8 0,51 - 7,4 110 15
2 Virttaan lähde 110990 7,0 9,7 80 3,9 0,20 6,5 120 26
KIIKALA
40 Hossojan lähde 301089 5,2 — — 3,4 0,07 5,6 140 3
41 Herakkaan lähde 301089 4,6 9,3 72 4,0 0,14 6,1 250 2
KOKEMÄKI
54 Silmälähde 091089 6,0 10,2 82 5,7 0,22 5,7 250 22
LOIMAA
90 Pappisten Isolähde 110990 5,9 7,3 58 14,2 1,08 7,3 170 54
ORIPÄÄ
106 Kankaanrannan 031089 6,2 10,4 84 7,3 0,49 7,1 84 11

lähdelampi
PAIMIO
110 Tervaleppälehdon 1. 130990 6,6 0,37 3,1 28,4 1,64 6,9 380 110
PARAINEN
112 Siperian rautalähde 110990 8,4 9,3 79 8,6 0,40 6,7 850 200
PERNIÖ
118 Lähdesuon lähde 270989 10,2 4,0 35 3,9 0,07 5,7 130 3
122 Kylmässuon lähde 130990 — 5,5 47 37,4 0,16 6,0 180 6
PORI
134 Isosuon lähteikkö 171089 5,0 11,2 88 29,4 0,31 6,8 590 4
SUOMUSJÄRVI
157 Rautalampi 280989 13,6 10,3 99 2,6 0,0 4,5 390 15
SÄKYLÄ
161 Lohensuon lähteiköt 051089 5,8 11,9 95 9,4 0,30 7,2 170 15
UUSIKAUPUNKI
173 Tapiolan lähde 250989 9,4 1,4 13 5,1 0,01 5,0 250 15
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LIITE 4. LAMPIEN JA JÄRVIEN LUOKITUS ALKALINITEETIN
SEKÄ TYPPI- JA FOSFORIPITOISUUKSIEN PERUSTEELLA
(ISOTALO 1986).

Alkaliniteetti (mrnol/l) Kyky vastustaa happamoitumista

<0,05 huono
0,05—0,09 välttävä
0,10—0,19 tyydyttävä
>0,20 hyvä

Fosforipitoisuus (~ig/l) Järviluokka fosforipitoisuudcn pcrusteella

< 12 vähän fosforia sisältävä järvi
12—29 kohtalaisesti fosforia sisältävät järvet
30—50 melko runsaasti fosforia sisältävät järvet
50—100 runsaasti fosforia sisältävät järvet
> 100 erittäin runsaasti fosforia sisältävät järvet

Typpipitoisuus Qig/1) Järviluokka typpipitoisuuden perusteella

< 400 vähän typpeä sisältävät järvet
400—600 kohtalaiscsti typpeä sisältävät järvet
600—1000 melko runsaasti typpeä sisältävät järvet
> 1000 runsaasti typpeä sisältävät järvet
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LIITE 5. INVENTOITUJA PIENVESIÄ KOSKEVIA SEUTUKAAVAMER—
KINTÖJEN SELITYKSIÄ

AP—1: Taajamatoimintojen alue, joka on varattu taajaman lyhyen tähtäyksen (vuoteen 2000
mennessä) laajentamistarpeita varten. AP—merkinnällä osoitetut alueet on varattu pientalorakenta—
mista varten.

AP—r: Taajamatoimintojen alue, joka on varattu taajaman pitkän tähtäyksen (vuoden 2000 jälkeen)
laajentamistarpeita varten. Aluevaraus osoittaa taajaman vaihtoehtoiset kasvusuunnat, joista
yleiskaavassa tulee osoittaa käyttöön alueita kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisessa
järjestyksessä.

VI 2: Virkistysalue, joka on tarkoitettu pääasiassa tehokasta retkeilytoimintaa varten.

MR: Pääasiassa maa— ja metsätalouteen varattava alue, jolle saa rakentaa maa. ja metsätaloutta
palvelevien rakennusten lisäksi myös matkailua, ulkoilua ja leiritoimintaa palvelevia rakennuksia.

MU: Maa— ja metsätalousalue, ulkoilun ohjaamistarvetta, (Satakunnan seutukaavassa: Maa— ja
metsätalousvaltainen alue, ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja)

MY: Maa— ja metsätalousalue, ympäristöarvoja (luonto ja maisema)

MM2:Maa— ja metsätalousvaltainen alue, joka on tarkoitettu maa— ja metsätalouden harjoittamiseen
ottaen huomioon myös ulkoilun ja ympäristönsuojelun tarpeet

MM2U Maa— ja metsätalous ja ulkoilu
MM2L Maa— ja metsätalous ja luonnonsuojelu

S: Suojelualue

SL: Luonnonsuojelualue

SU: Suojelualue, joka on varattu pääasiassa luonnonsuojelulainsäädänön, kultturihistoriallisesti
huomattavien rakennusten suojelua koskevan lainsäädännön, vesilainsäädännön tai rakennuslainsää—
dännön perusteella suojeltavaksi

SU1: Suojelualue, joka on luonnonsuojelulainsäädännön nojalla muodostettu tai muodostettavaksi
tarkoitettu alue

SU2: Suojelualue, joka on muinaismuistolainsäädännön tai kulttuurihistoriallisesti huomattavien
rakennusten suojelua koskevan lainsäädännön nojalla rauhoitettu tai rauhoitettavaksi tarkoitettu alue

SU4: Suojelualue, joka on tarkoitettu suojeltavaksi pääasiassa RakL:n 135:n nojalla annettavilla
määräyksillä

EL3: Alue, jolla luonnonsuojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota, luonnontilaa muuttavia
toimenpiteitä suunniteltaessa on kuultava luonnonsuojeluviranomaisia

ER2: Erityistoimintojen alue

EO: Maankamaran ainesten ottoalue
MT~ maa— ja metsätalouskäyttöön








