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ALKUSANAT

Siuntionjoen vesistön käytön ja suojelun yleissuunnitelman laatimista

varten perustettu neuvottelukunta on kokouksessaan 8.3.1989 hyväksynyt

tämän yleissuunnitelman.

Yleissuunnitelmassa esitetään Siuntionjoen vesistön kaikkien vesien

käyttömuotojen ja vesiin liittyvien suojelukysymysten nykytila ja

yhteisesti hyväksytyt toimenpidesuositukset vesistön vesien käytön

ja suojelun edistämiseksi.

Siuntiossa 8.3.1989

Si unti onjoki neuvottel ukunta
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JOHDANT0

Tausta

Siuntionjoen vesistöalue Länsi-Uudellamaalla on pienehkö, luonnon—

oloiltaan rikas rannikkovesistö, jonka monipuolisella käytöllä on pitkä

aikainen historia. Vesistöalueen käyttöä, tilaa ja luonnonsuhteita

alettiin järjestelmällisemmin kartoittaa vasta 1970—luvulla.

Pelko vesistön vedenlaadun heikentymisestä ja vesiluonnon tuhoutumisesta

teki Siuntionjoen vesistöä koskevan suunnittelutarpeen ajankohtaiseksi

1980-luvulla. Tähän liittyen Inkoon-Siuntionseudun ympäristönsuojeluyh

distys ISM—ISY ry avasi kesällä 1983 kampanjan työnimellä “Siuntionjoki—

projekti” ja perusti yhdistyksen jäsenistä koostuvan projektiryhmän.

Yhdistys kokosi vesistöä koskevia tietoja ja julkaisi niitä omissa

julkaisuissaan. Kesäkuussa 1984 yhdistys järjesti Siuntiossa laajan

Siuntionjoen vesistön kalastusta ja vesiensuojelua koskevan seminaarin,

johon osallistuivat alueen keskeiset vesi- ja ympäristöasioista vastaa

vat viranomaiset ja intressiryhmät. Seminaarissa todettiin mm yhteis

työn tarve Siuntionjoen kehittämiseksi. Tilaisuudessa pidetyt esitelmät

julkaistiin (ISM-ISY ry. 1984).

Yhdistyksen aloitteesta pidetiin maaherra Jacob Södermanin koolle

kutsumana ja puheenjohdolla ns. Siuntionjokityöryhmän perustamiskokous

Siuntion Borgvikissa 15. toukokuuta 1985. Kokoukseen osallistui yli

20 eri viranomais— ja intressitahoa, jotka esittivät kantansa suunnitte

lun tarpeesta. Suunnittelutavoitteiksi esitettiin mm:

— Siuntionjoen suojelun ja moninaiskäytön ohjaaminen
- veden laadun turvaaminen
- kuntien yhteistoiminta vesistön suojelemiseksi
- virkistyskäytön tehostaminen
- teollisuuden vedentarpeen turvaaminen
- vesistöalueen ympäristön- ja luonnonsuojeluarvojen turvaaminen
— huomion kiinnittäminen sellaisiin asiakokonaisuuksiin, joita ei tuol

loin vielä hoidettu millään taholla, esim. kalatalous

Kaikki paikalla olleet tahot suhtautuivat myönteisesti suunnitteluhank

keeseen ja kokous päätti esittää Helsingin vesipiirin vesitoimiston

harkittavaksi työryhmän perustamista. Työryhmään ehdotettiin kuuluvaksi

vesistöalueen kuntia, keskeisiä viranomaisia, elinkeinoelämän edustusta,

yhdistyksiä ja intressipiirejä.
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Toteutus

Helsingin vesipiirin vesitoimisto aloitti suunnittelutyön valmistelut

syksyllä 1985 järjestämällä suunnittelun käynnistämistä, organisointia

ja rahoitusta koskevan neuvottelun Siuntion kunnan kanssa 25.9.1985.

Vesitoimiston koollekutsumana järjestettiin laaja, Siuntionjoen ve

sistön käytön ja suojelun yleissuunnitelman laatimista varten perus

tettavan neuvottelukunnan ja työryhmän kokoonpanoa, yleissuunnitel

man tehtävärunkoa, aikataulua ja rahoitusosuuksia koskeva neuvottelu

Siuntiossa 17.12.1985.

Yleissuunnittelu käynnistettiin muodollisesti eri tahojen nimettyä

edustajansa projektiin Siuntionjokineuvottelukunnan ensimmäisessä kokouk

sessa helmikuun 11. päivänä 1986. Tällöin vahvistettiin neuvottelukunnan

ja työryhmän kokoonpanot, konsulttikustannusten maksuosuudet, alustava

työskentelyaikataulu sekä työryhmän laatima ehdotus työnjaoksi.

Neuvottelukunnan, työryhmän ja perustettujen jaostojen kokoonpano on

esitetty kuvassa 1 sekä taulukossa 1.

Yleissuunnittelun kustannuksista vastasivat kaikki osallistuneet tahot

oman työnsä osalta. Ainoastaan sovittuihin erillisselvityksiin, käännös-

ja julkaisukuluihin käytettiin yhteisiä projektivaroja n. 130 000

markkaa seuraavien maksuosuuksien mukaisesti: Helsingin vesi- ja ympäris

töpiiri 30 %, Siuntion kunta 25 %, Vihdin ja Kirkkonummen kunnat kumpikin

10 % ja Uudenmaan kalastuspiiri, Lohjan kunta, Oy Nokia Ab, Oy Partek

Ab ja Suomen Sokeri Oy Porkkalan tehtaat kukin 5 %.

Alustava työskentelyaikataulu tähtäsi siihen, että koko yleissuunnitelma

valmistuisi vuoden 1987 lopussa. Suunnittelun kuluessa aikataulua joudut

tiin kuitenkin tarkistamaan niin, että yleissuunnitelman julkaiseminen

ajoittuu kevääseen 1989.

YJeissuunnittelun työnjako perustui projektin perustamisvaiheessa laadit

tuun tehtävärunkoon, jonka mukaiset osakokonaisuudet jaettiin työryhmään

osallistuneiden tahojen ja työryhmän alaisten jaostojen kesken. Yleis

suunnitelman laatiminen hajautettiin siten useille tahoille yhteisesti

sovitun kokonaistavoitteen mukaisesti. Yleissuunnittelun kuluessa järjes

tettiin vuosina 1986-89 kuusi neuvottelukunnan ja 14 työryhmän kokousta,

minkä lisäksi kukin jaosto kokoontui tarvittaessa. Kokouksissa
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TAULUKKO 1. SIUNTIONJOEN VESISTÖN KÄYTÖN JA SUOJELUN YLEISSUUNNITELMA
SUUNNITTELUORGANISAATION HENKILÖJÄSENET

Ppuh.joht., Ssiht., Xjäsen Merkinnät (1)...(5) ks. kuva 1.

Tamminen Esko
Siirala Maisa
Jantunen Jorma
Hirviluoto Anna-
Liisa
Hagelberg Torsten
Pätiälä Erkki
Vanjoki Aarne
Norrman Anna
Sundman Gustaf
Laakkonen Pentti
Kare Pekka
Leinonen Risto
Hyrkkö Heikki
Strandberg Sture
Pakkanen Teuvo
Keynäs Kalevi
Ekstam Bo
Dahlqvist Rabbe
Reinikainen Pekka

Lehtonen Ei,ja
Karonen Mauri
Jormola Jukka
Häggström Stig
Doktar Åke
Marttinen Markku
Lindgren Leif
Asplund Stig
Arponen Juhani
Segersven Mar
gareta
Männikkö Kalevi
Lönnqvist Stig

Hovi Timo
Grönberg Carl-
Johan
Åström Henrik
Villa Leena
Gottberg Gunnel
von Wright
Benedict
Helminen Olai
Tallberg Max
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Muttilainen Arto
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Nybom Carita
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yleissuunnitelmaa käsiteltiin vaiheittain tehtävärungon mukaisessa

järjestyksessä kirjoitustyön ja erillisselvitysten valmistumisen mukai

sessa aikataulussa. Suunnitelman laatimisesta vastasivat työryhmä ja

sen alaiset jaostot, joissa toimi myös työryhmän ulkopuolisia asiantunti

joita.

Eri tekstiosuuksien alkuperäistekstien kirjoittajat olivat (luku): Anders

Backman (4.7.4), Gunnel Gottberg (4.8.3.1), Olai Helminen (4.8.2.4

ja 5.7.1.5), Heli Herkamaa (3.2) Timo Hovi (6.2.2.1), Stig Häggström

(2.2.1 ja 2.3) Jukka Jormola (4.8.4—4.8.5, 5.7.3-5.7.4, 5.8.2, 6.3.0

ja 6.3.7), Mauri Karonen (1., 2.1, 2.2.2, 2.4-2.5, 3.1.1, 4.1, 4.4—

4.6, 4.7.3, 5.1-5.5, 5.8.1.1, 5.8.3, 6.1, 6.2.1.1, 6.3.0-6.3.5, 6.3.8—

6.3.9 ja 6.4), Kirsti Kuusela (4.8.3.2), Jorma Lameranta (4.3.1.4),

Eija Lehtonen (4.3.1.1-4.3.1.2), Leif Lindgren (4.7.5, 4.8.2.3, 4.8.7,

5.7.1.1, 5.7.1.4, 5.7.6 ja 6.2.1.4), Stig Lönnqvist (6.2.2.2 ja 6.3.2),

Markku Marttinen (4.7.1, 4.8.1.1, 5.6, 5.7.2.1, 5.8.2, 6.2.1.2 ja 6.3.6),

Carita Nybom (4.8.1.2 ja 5.7.2.2), Agneta Nylund (6.2.1.3), Seppo Olin

(4.7.2), Mikko Perkko (4.8.3.3), Päivi Saari (4.3.2-4.3.3), Margareta

Segersven (4.7.3.1, 6.2.2.1), Patrik Skult (4.8.1.1, 5.7.1.2, 5.7.2.1),

Tuija Taisi (3.1.2), Juha Tikka (4.8.2.2, 5.7.1.3, 5.8.1.2), Leena

Villa (4.8.6-4.8.7, 5.7.5 ja 6.3.7), Marketta Virta (4.2, 4.3.1.3)ja

Benedict von Wright (4.8.2.1 ja 5.7.1.2).

Alkuperäistekstien asiasisältöä tarkistettiin projektin eri elimissä

tarvittaessa pyrkien kuitenkin säilyttämään eri kirjoittajien esitys—

tapa ja -tyyli. Tästä johtuva tyylillinen vaihtelu on perusteltua mm.

siitä syystä, että useimpia teknisiä, biologisia ja kulttuurihistorialli—

sia aihepiirejä ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä tyylillisesti

samalla tavalla. Projekti oli lisäksi kaksikielinen.

Tavoi tteet

Siuntionjoen vesistön käytön ja suojelun yleissuunnitelman lähtökohtana

oli vuosina 1983-85 käynnistetty laajapohjainen keskustelu Siuntionjoen

vesistöalueen tulevaisuudesta. Täilöin todettiin yleisesti Viranomaisten

ja eri intressiryhmien yhteistyön tarve vesistön ja sen käytön kehittä

miseksi. Keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin Siuntionjoen veden laadun

parantaminen, vesistön suojelu ja moninaiskäytön ohjaaminen.
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Tämän yleissuunnitelman tarkoituksena on ohjata Siuntionjoen vesistön käytön

kehittymistä yhteisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti yhteensovitte

lemalla suunnittelualueen vesistöjen ja vesivarojen tarkoituksenmukainen

käyttö ja suojelutarpeet uusimpaan käytettävissä olevaan tietoon perus—

tuen. Suunnittelun aikajänne on pitkä, useat nyt asetetut tavoitteet voivat

käytännössä toteutua vasta 2000-luvun puolella.

Vesistössä, sen eri käyttömuotojen kehityksessä ja vesistön käyttöön ja

suojeluun liittyvissä arvostuksissa tapahtuu muutoksia jatkuvasti. Tästä

johtuva yleissuurinitelmassa esitettyjen periaatteiden tarkentaminen tapahtuu

toteutusvaiheessa yksittäisten käyttörnuotojen suunnittelun ja erityisesti

hankesuunnittelun yhteydessä. Yleissuunnitelman jatkototeutusta varten

perustettavaksi esitetty seurantaryhmä vastaa käytännössä tämän suunnitelman

periaatteiden noudattamisesta ja yhteistyön säilymisestä.

Siuntionjoen vesistön käytön ja suojelun yleissuunnitelman toivotaan olevan

avuksi laadittaessa kutakin käyttömuotoa koskevia yksityiskohtaisempia

hankesuunnitelmia ja arvioitaessa niiden toteuttamiskelpoisuutta vesistön

muun käytön ja suojelun kannalta.
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2 SUUNNITTELUALUE

2.1 Alueen rajaus ja hallinto

2.11 Suunnittelualueen rajaus

Tämän yleissuunnitelman suunnittelualue, Siuntionjoki, sijaitsee länti

sellä Uudellamaalla Lohjanharjun itä- ja eteläpuolella noin 40 kilomet

riä Helsingistä länteen. Siuntionjoki on pienehkö rannikkovesistö,

jonka valuma-alueen pinta-ala on noin 480 km2. Suunnittelualueen rajaus

on esitetty kuvassa 2.

Suunnittelualueeseen kuuluu koko Siuntionjoen vesistöalue sen valuma

aluerajan mukaisesti sekä lisäksi Pikkalanjoen suistoalue Suomenlahden

Pikkalanlahdessa. Valuma-alueen raja kulkee pitkin Siuntionjoen ja

sen naapurivesistöjen (Ingarskilaån, Karjaanjoki, Vantaanjoki, Mankin—

joki ja Kvarnbyån) välisiä vedenjakajia. Valuma-alue muodostaa sen

luonnollisen aluekokonaisuuden, jonka sisällä eri vesistönosat ovat

vaikutusyhteydessä keskenään. Tämä vaikutusyhteys jatkuu kuitenkin

myös Pikkalanjoen laskukohdan alapuoliseen Pikkalanlahteen.

Pikkalanlahdesta on suunnittelualueeseen rajattu vain lahden pohjois-

osa. Tällä rajauksella on pyritty toisaalta mahdollistamaan vesistön

useiden käyttömuotojen (esim. vesiliikenne ja kalatalous) kannalta

tarkoituksenmukainen rajaus ja toisaalta välttämään merialueen ja siihen

liittyvien asioiden tarkempi käsittely siltä osin kun ne eivät liity

Siuntionjokeen ja sen käyttöön. Siuntionjoen vesistöalueen valuma-alue

rajausta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin yleissuunnitelman luvussa

3. Vesivarat.

2.12 Alueen hallinto

Siuntionjoen vesistöalue sijaitsee läntisellä Uudellamaalla kuuden

kunnan, Vihti, Siuntio, Kirkkonummi, ohjan kaupunki, Lohjn kunta

ja Inkoo alueella. Vesistöalueesta lähes 70 % kuuluu Siuntion ja Vihdin

kuntien alueeseen. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluva Pikkalanlahden

pohjoisosa kuuluu Siuntion kunnan alueeseen. Siuntionjoen vesistöalueen

kokonaisalan, järvialan ja järvien rantaviivan pituuden jakaantuminen

suunnittelualueen kuntien kesken on seuraava:
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f

Alueen sijainti

0 1 2 3 4 5km

SIUNTIONJOEN VESISTÖN KÄYTÖN JA
SUOJELUN YLEISSUUNNITELMA

Kuva. 2

Sisältö: Suunnittetualueen nimisto

Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 1988
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Sisältö: Suunnittelucilueen kuntarajcit

Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri 1988
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Kunnan alueeseen sisältyvä Siuntionjoen vesistöri

Kunta kokonaisala järviala järven rantaviiva

Vihti 109,51 km2 11,16 km2 88,6 km

Siuntio 218,45 “ 7,96 64,1 “

Kirkkonummi 53,54 “ 6,07 45,1 “

Lohjan kupunki 7,48 - -

Lohjan kunta 81,98 0,12 “ 1,5

Inkoo 11,79 0,11 “ 2,1

Siuntionjoki yhteensä 483 km2 25,42 km2 201,5 km

Suunnittelualue kuuluu alueellisten viranomaisten osalta Uudenmaan

lääninhallituksen, Helsingin vesi— ja ympäristöpiirin, Uudenmaan

kalastuspiirin ja kolmen seutukaavaliiton toimialueeseen. Siuntion,

Kirkkonummen ja Inkoon kunnat kuuluvat Läntisen Uudenmaan

seutukaavaliittoon (Västra Nylands regionplansförbund), Lohjan kaupunki

ja Lohjan kunta Länsi-Uudenmaan seutukaavaliittoon ja Vihdin kunta

Helsingin seutukaavaliittoon. Suunnittelualueen kuntarajat on esitetty

kuvassa 3.

Suunnittelualueella toimii em. viranomaisten lisäksi useita eri aloilla

toimivia järjestöjä, joiden toiminta liittyy läheisesti vesistön eri

käyttömuotoihin. Tässä yleissuunnitelmaprojektissa näistä ovat edustet

tuina joko organisaatiossa (katso luku 1.) tai asiantuntijoina seuraavat

suunnittelualueella toimivat yhdistykset ym.:

- Uudenmaan maataloustuottajin Liitto

- Nylands Svenska lantbruksproducentförbund

- Nylands Fiskarförbund

- Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry.

- Inkoon-Siuntionseudun yrnpäristönsuojeluyhdistys ry.

- Karhujärven suojeluyhdistys

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys

— Hembyggdens vänner i Sjundeå

- Käla-Broända-Sunnanvik byamöte

- Natur och Miljö rf.

- Vihdin Luonto ry.

- Helsingin seudun Lintutieteellinen yhdistys Tringa ry.



22

Elinkeinoelämän osalta alueen teollisuutta edustavat merkittävimmät

teollisuuslaitokset, Oy Nokia Ab:n Pikkalan tehtaat, Oy Partek Ab:n

Muijalan tehtaat ja Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan tehtaat. Maatalous

elinkeinon osalta alue jakaantuu kahden neuvontajärjestön, Nylands

Svenska Lantbrukssällskapin, johon kuuluvat Siuntio, Kirkkonummi ja

Inkoo sekä Uudenmaan maatalouskeskuksen alueisiin.

2.2 Alueen maankäyttö

Siuntionjoen vesistöalueeseen kuuluu osia seuraavista kunnista: Siun

tio, Inkoo, Lohjan kunta, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi. Pääasiallinen

huomio kiinnitetään Siuntionjokeen ja siihen kuuluvaan valuma-alueeseen.

2.2.1 Kaavoitustilanne

2.2.1.1 Seutukaava

Kaavoitusnäkökulmasta katsottuna voidaan todeta, että Siuntionjokipro

jektiin kuuluva alue suurelta osin kuuluu Läntisen Uudenmaan seutukaava—

liiton suunnittelualueeseen ja loput Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitolle

sekä Helsingin seutukaavaliitolle.

Seutukaava on koko seutukaava-alueen käsittävä maankäyttösuunnitelma,

joka laaditaan rakennuslain määräysten ja ympäristöministeriön ohjeitten

mukaisesti. Seutukaavoja voidaan laatia myös vaiheittain ns. vaiheseutu

kaavoja.

Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton alueelle on 28.2.1985 vahvistettu

seutukaava, joka käsittää kaikki maankäyttömuodot. Työn alla on

kaavaluonnos, joka koskee Inkoon ja Tammisaaren saaristoalueita,

ulkoilureittejä sekä vahvistetun seutukaavan tarkistuksia. Helsingin

seutukaavaliiton alueella on 15.7.1980 lainvoimaiseksi tullut seutukaava,

vaihekaava 1, joka koskee maa- ja metsätalousalueita, virkistysalueita

sekä suojeluälueita, 3O.1O.19B7vahvistettu seUtLikaava ätehuöllosta

ja 30.10.1987 vahvistettu seutukaava, joka käsittää vaihekaava 1:n

täydennykset.

Lisäksi Helsingin seutukaavaliitolla on laadittavana kaavoja mm.

maankamaran ainesten ottopaikoista, energiahuollosta ja liikenteestä.

Länsi-Uudenmaan seutukaavaliiton alueella on 31.12.1980 vahvistettu
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seutukaava suojelualueista, virkistysalueista sekä maa- ja metsätalous-

alueista. Liitolla on 20.1.1984 lainvoimaiseksi tullut seutukaava taaja

ma—alueista. Työn alla on kaavaehdotus pelloista, loma—asutuksesta

tieverkostosta ja teknisestä huollosta.

2.2.1.2 Muut kaavat

Suunnittelualueen Inkoon ja Kirkkonunimen kuntien osille ei ole laadittu

yleis- eikä detaljikaavoja. Siuntion kunnan alueesta on laadittu maan-

käytön yleissuunnitelma, joka on hyväksytty v. 1980. Yleissuunnitelma

on tarkoitettu lähinnä rakennesuunnitelmaksi ja pääpaino on kohdistettu

taajamiin, palveluihin, liikenneyhteyksiin, väestön sekä kunnallistekni—

sun ratkaisuihin.

Siuntion alueelle on laadittu kaksi osayleiskaavaa. Kirkonkylän osayleis—

kaava on hyväksytty 26.3.1979 ja Bölen alueelle on v. 1979 hyväksytty

osayleiskaava. Siuntion asema-alueelle on laadittu rakennuskaava. Vahvis

tettuja rantakaavoja on olemassa Kalliojärven ja Brännträskin alueille.

Voimassa oleva rakennusjärjestys on vahvistettu v. 1964. Vuonna 1988

tullaan vahvistamaan uusi rakennusjärjestys.

Suunnittelualueen koillisosa kuuluu Vihdin kunnalle. Vihdin yleiskaava

1986 on kunnanvaltuuston hyväksymä 1 asteen yleiskaava. Muut kaavat

ovat keskittyneet Nummelan ja Ojakkalan ympärille, koska nämä ovat

tämän osa-alueen suurimmat keskukset. Sekä Nummelassa että Ojakkalassa

on vahvistetut rakennuskaavat. Rakennuskaavojen ohella Vihdissa on

laaja rakennuskieltoalue. Nummenkylästä alkava rakennuskieltovyöhyke

ulottuu Ojakkalan ohi koillissuunnassa.

Enäjärven luoteisranta kuuluu lähes kokonaan rakennuskieltoalueeseen,

jonka kiellon päättymispäivämäärä oli 26.10.1987. Vihdin kunnanvaltuusto

on 21.3.1988 päättänyt hakea jatkoaikaa lääninhallitukselta. Palojärven

luoteisrannalla oleva rantakaava on vahvistettu v. 1977. Palojärven

ja Tervalammen ympärille on laadittavana useita ranta- ja osayleiskaavo

ja.

Lohjan kunnalla on useita vahvistettuja rakennuskaavoja pitkin Siuntion—

joen vesistöalueen rajaa. Rakennus- ja toimenpidekiellolla varattuja

alueita löytyy myös Lohjan kunnasta. Kieltoajat päättyivät vuoden 1987

lopulla.
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Lohjan kaupungin halki kulkeva Siuntionjoen vesistöalueen raja jakaa

kaupungin alueet siten, että kaakkoisosa kuuluu suunnittelualueeseen.

Tälle alueelle on kaupungissa asemakaava, joka käsittää valtaosan maa—

alueista. Lohjan kunnan ja Lohjan kaupungin alueet kuuluvat vyöhykkee—

seen, jossa tapahtuu keskimääräistä enemmän alueiden käytön muutoksia.

Lähes kaikki kaavoitukseen ja rnaankäyttöön liittyvät suunnitelmat,

Siuntion kuntaa lukuunottamatta, ovat sijoittuneet aivan suunnittelualu—

een rajan tuntumaan ja sen johdosta suurin osa niistä on alueellisesti

vain osittain mukana. Kaavoitustilanne on esitetty kuvassa 4 ja maan

omistustilanne kuvassa 5.

2.2.2 Ranta—alueiden maankäyttö

Siuntionjoen vesistön ranta—alueiden maankäytön ja maiseman nykytila

selvitettiin Helsingin vesipiirin tilauksesta yleispiirteisenä esisel

vityksenä Siuntionjokea koskevalle yleissuunnitelmalle. Selvitystyön

teki Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy yhteistyössä Helsingin vesipiirin

kanssa. Raportti “Siuntionjoen vesistön ranta-alueiden maankäyttö

ja maisemaselvitys” valmistui helmikuussa 1986 tämän yleissuunnittelun

alkuvaiheessa (Karilas ja Tikka 1986).

Maisemallisesti vesistöalue jaettiin raportissa osa-alueisiin, jotka

kukin muodostavat itsenäisen ja selvästi rajattavan maisemakokonaisuuden.

Vesistön Vihdin Enäjärvestä alkava pääuoma muodostuu useiden, osaksi

rannoiltaan viljeltyjen ja loma-astuksen piirissä olevien järvien ja

osaksi erilaisten jokiosuuksien vaihtelevasta ketjusta. Rantapelto

jen osuus kasvaa ja loma—asutuksen osuus vähenee vesistöä eteläänpäin

mentäessä. Vesistön läntinen osa, Kirkkojoen eli Kyrkån haara eroaa

luonteeltaan selvästi päähaarasta. Kirkkojoen alueella ei ole suurempia

järviä ja joki virtaa pääosiltaan laajojen peltoalueiden lävitse.

Vesistöalueella on muutamia taajamia: Lohjan kaupunki ja Lohjan kunnan

Asernakylä, Vihdin Nummela ja Ojakkala, Siuntion kirkonkylä ja Siuntion

asemanseutu. Lohjan kaupungin alue sijaitsee pääosin Lohjanharjun länsi—

puolisen Karjaanjoen vesistöalueen puolella. Taajamien sijainti on

esitetty yleissuunnitelman luvussa 2.3 Väestö ja elinkeinot.
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Ihmisen vaikutus — viljelymaisema, kartanot, loma-asutus, rantatiet,

sillat ja padot - on selvästi havaittavissa suurimmassa osassa ranta-

alueita. Vaikka luonnonvaraisempia alueita on vähän, muodostaa Siun

tionjoen vesistöalue sekä kulttuurimaisemansa että luontonsa puolesta

arvokkaan kokonaisuuden.

Ranta-alueiden maankäyttö inventoitiin aluetta koskevien eriasteisten

kaavojen, kuten seutu-, yleis- ja rantakaavojen, maastokäyntien, ilma-

kuvien ja karttatarkastelun avulla sekä erillisten eri viranomaisten

ja yhdistysten laatimien inventointitietojen perusteella. Suunnittelu-

alueen kaavoitustilannetta on tarkasteltu lähemmin yleissuunnitelman

luvussa 2.2.1.

Maankäyttö- ja maisemaselvitysinventoinnit tulostettiin selvityksessä

peruskartoille. Ranta-alueiden maankäytön osalta kartoilla esitettiin

mm. seutukaavojen loma—asutus—, virkistys— ja suojelualuerajaukset,

ulkoilureitit ja suojelukohteet. Kartoilla on lisäksi osoitettu useita

erityisongelma— tai selvitysalueita, joiden nykytila on jatkossa selvi

tettävä tarkemmin. Osa-aluekohtaiset tavoitteet tulee asettaa ottaen

huomioon näiden hyvinkin erilaisten alueiden mukaiset ympäristölliset

ja maankäytölliset lähtökohdat.

Ranta-alueiden maankäyttö— ja maisemaselvitys on ollut pohjana useille

yleissuunnitteluprojektin käyttöniuotokohtaisille tarkasteluille esimer

kiksi virkistyskäytön ja suojelukysymysten osalta.
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Suunnittelualueen merkittävimmät taajamat ovat kaikki sijoittuneet

alueen laitamille: Lohja, Nummela ja Virkkala sijaitsevat peräkkäin

Lohjanharjun rinteellä ja vain puoliksi suunnittelualueen sisällä.

Alueen itälaidalle taas on kasvanut joukko pienehköjä paikallis— ja

kyläkeskuksia. Aivan itäreunan tuntumaan, mutta alueen ulkopuolelle

jää kaksi merkittävää taajamaa: 2100 asukkaan Veikkola sekä Pikkalan

taajama, jossa asuu noin 300 henkeä (kuva 6).

Varsinainen Siuntionjokivarsi - suunnittelualueen keskiosa - on puhdasta

haja-asutusaluetta lukuunottamatta Siuntion kirkonkylän ja asemanseudun

taajamia. Siuntiolla näyttäisi kuitenkin olevan runsaasti kasvuvaraa

ja odotettavissa on, että Siuntio - varsinkin asemanseutu - muodostaa

tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä suuremman asutuskeskuksen.

Virk

Ylempi kaupunkikeskus

© Keskitason paikalliskeskus

Alempi paikalliskeskus

Å Kyläkeskus (vähintään kaksi kolmesta pe—

ruspalveluista kauppa, koulu, posti)

Kuva 6. Aluerakenne

Nummela

Mui

Lohjan asema

Lohja

impi

Veikkola

.y1ml

Solberg

Pikkala

Ylempi kuntakeskus

© Ylempi paikalliskeskus
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Väestö

Asutuksen painopiste muotoutuu luonnollisesti taajamarakenteen mukai

seksi. Niinpä alueen 23300 asukkaasta yli 70 % asuu Lohjanharjun puolei

sella laidalla - keski— ja itäosissa asuu yhteensä 30 % väestöstä.

Väestön jakautuminen selvitettiin suunnittelualueen kuntiin lähetetyillä

tiedusteluilla. Niitä täydennettiin puuttuvilta osin Väestölaskenta

80:n väestöruutukartan avulla (kuva 7).

8610
36,9 %

Kuva 7. Suunnittelualueen väestö v. 1985 osa—alueittain.
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Kunnittainen väestönjakauma muodostuu seuraavaksi: Vihdin osuus on

yli 40 % väestöstä, Lohjan kunnan yli 20 %. Lohjan kaupunki ja Siun

tio vastaavat kumpikin noin 15 %:sta ja Inkoon sekä Kirkkonummen osuu—

deksi jää alle 10 %.

Suunnittelualueen väestö kunnittain oli v. 1985 seuraava:

Lohja

Lohjan kunta

Vihti

Väestön jakautuma kunnittain:

Vihti

Väestömäärä

3 620

268

1 297

3 550

4 725

9 872

23 332

0/
/0

15,5

1,1

5,6

15,2

20,3

42,3

Osa-alueiden väestö jakautuu eri kuntien osalle seuraavasti:

Osa—alue 1 Etelä-Siuntio + osa asemanseutu
Koillis—Inkoo
Osa Kirkkonummea (Vuohimäki)

500
268

27
795

Osa—alue 2 Keski-Siuntio

Osa-alue 3 Osa Vihdistä (Palojärvi, Metsäkulma)
Koi 11 is—Siuntio

Kunta

Siuntio (Pikkala ei mukana)

Irikoo

Ki rkkonummi

Projektial ue 100,0

Siuntio

Lohja

nkoo
Kirkkonummi

1 900

612
150
762
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Osa-alue 4 Osa Vihdistä (Ojakkala, Tervalampi ym.) 1 520

Osa-alue 5 Osa Vihdistä (osa Nummelaa, Pajula
Hiidensilta, Pietilä, Kuusala) 7 670

Osa-alue 6 Osa Lohjan kuntaa (Lohjan as, Immula,
Muijala, Veijola) 4 109
Osa Lohjan kuntaa (Iso-Teutari ym.) 155
Osa Lohjaa 3 550
Länsi-Siuntio 800

8 600

Osa-alue 7 Pohjois-Siuntio 90
Osa Lohjan kuntaa (NummeIa-Lieviö) 461
Osa Vihtiä (osa Kuusalaa) 70

621

Osa-alue 8 Itä-Siuntio 180
Osa Kirkkonummea (Evitskog, Kylmälä,
Vols) 1 270

1 450

‘Jäestönmuutokset

Väkiluku, joka vielä 1950—luvulla aleni monissa suunnittelualueen kunnis

sa, kääntyi 1960-luvulla kasvuun ja on sen jälkeen ollut voimakkaasti

kasvava joka kunnassa. 1970—luvun jälkipuoliskolla kasvu oli läänin

keskimääräistä kasvua korkeampi ja sama suuntaus näyttää jatkuvan vielä

1980—luvullakin.

Väkiluvun keskimääräinen vuosimuutos suunnittelualueen kunnissa on

ollut 1950-luvulta lähtien seuraava:

Kunta Muutos—%/vuosi
1950—60 1960-70 1970-75 1975-80 1980—85

Siuntio — 2,14 + 1,17 + 1,17 + 0,83 + 2,24
Inkoo — 0,77 - 1,22 + 2,29 + 0,83 + 1,62
Kirkkonummi + 1,44 + 5,04 + 6,52 + 4,78 + 3,38
Lohja + 2,27 + 3,14 + 2,15 + 0,69 + 0,93
Lohjan kunta + 0,64 + 2,17 + 3,12 + 0,80 + 1,67
Vihti - 0,12 + 1,12 + 3,10 + 3,33 + 2,96

Uusimaa ± 224 + 1,90 + 1,68 + 0,65 + 1,04

Pääkaupunkiseudun laajeneminen, parantuneet liikenneyhteydet sekä asen

teiden muuttuminen maaseutuasumista suosivaksi - siinä muutamia syitä,

jotka ovat olleet vaikuttamassa voimakkaan kasvuperiodin alkamiseen.
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Kasvu on johtunut lähinnä muuttoliikkeestä, jossa alue on ollut vastaan—

ottavana osapuolena. Esimerkiksi Siuntiossa väestö on 1980-luvulla

kasvanut keskimäärin 90 asukkaalla vuodessa, josta 13 on luönnollista

kasvua ja loput 77 muuttovöittoa.

Väestönkehi tys

Alueen väestömäärän ennakoidaan kohoavan noin 26000:een vuoteen 1990

mennessä ja noin 28000:een vuoteen 2000.

Osa-alueittaisen kasvun arvioidaan kuntien väestösuunnitteista lasket—

tuina muodostuvan seuraavaksi:

Osa-alue v. 1985 v. 1990 v. 2000

1 800 840 950
1900 2150 2350

3 7:60 760 850
4 1520 1670 1800
5 7670 9330 10100
6 8610 9020 9500
7 620 650 700
8 1450 1540 1700

Suunnittelualue 23 320 25 960 27 950

1980—luvun lopulla väestönlisäys on suunnitteen mukaan noin 2,3 % vuodes

sa, josta se laskee 1990-luvulla runsaaseen prosenttiin. Kasvu noudat

telee tapahtunutta kehitystä sekä valtakunnallisia ennusteita.

Väestön painopiste näyttäisi siirtyvän entistä enemmän Lohjanseudun

kasvavien täajamien suuntaan. Toisen kasvukeskuksen tulevat yhdessä

muodostamaan Siuntion kirkonkylä ja asemanseutu.

Kiel iräkenne

Muuttöliike ei ole voinut ölla muuttamatta väestön rakennetta: suomen

kielisteii maaTa on kasvanut kaiken aikaa ja samalla ruotsinkielisten

suhteellinen osuus on laskenut.
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Ruotsinkielisten osuus koko kunnan väestöstä vuosina 1970, 1980 ja

1984 oli (%):

Kunta 1970 1980 1984

Siuntio 56,9 49,6 46,5
Inkoo 85,4 73,9 71,0
Kirkkonummi 39,2 27,8 25,9
Lohja 3,8 3,3 3,1
Lohjan kunta 11,1 8,2 7,3
Vihti 1,1 1,8 1,7

Alueen eteläosassa väestön valtaosan äidinkieli on ruotsi, kun taas

pohjoisosassa asuu lähes pelkästään suomenkielisiä (kuva 8). Uudenmaan

seutukaavaliittojen maanmittaushallituksessa teettämät sama—arvokäyrät

on poimittu Väestölaskenta 1980:n tiedoista.

50—80 %

Kuva 8. Ruotsinkielisten osuus suunnittelualueen väestöstä v. 1980
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Väestön i kärakenne

Väestö on suhteellisen nuorta, mikä sekin on muuttovoiton seurausta.
Lasten osuus on kaikissa suunnittelualueen kunnissa suurempi kuin Uudel
lamaalla keskimäärin ja yli 65-vuotiaita on keskimääräistä vähemmän.
Poikkeuksen tekee Inkoon kunta, jossa vanhusten suhteellinen osuus
on suuri. Kun Inkoon osuus kuitenkin on vain 1,1 % koko alueen väestös
tä, ei se juurikaan vaikuta kokonaisuuteen.

Väestön ikärakenne 31.12.1984

(kunnan koko väestön ikärakenne)

Kunta 0-14 v. 15-64 v, 65 v. -

0/ 0/ 0/
/0 /0 /0

Siuntio 21,5 68,5 10,0
Inkoo 19,3 64,2 16,5
Kirkkonummi 24,9 69,8 5,3
Lohja 19,8 69,2 11,1
Lohjan kunta 21,5 68,8 9,7
Vihti 23,4 67,0 9,5

Uusimaa 18,8 70,0 11,1
Koko maa 19,4 68,2 12,4

Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 1985/86 (Tilastokeskus 1987).

Tulevaisuudessa ikärakenteen arvioidaan muuttuvan siten, että muutto-

voitto pienenee, syntyvyys alenee ja suuret ikäluokat, joiden paino-

arvo ikärakenteessa on suuri, vanhenevat. Kun samat ilmiöt kuitenkin

tapahtuvat samanaikaisesti koko maassa, pysynee alueen ikärakenne maan

muihin osiin verrattuna suhteellisen nuorena.

Anmiatissa toimiva Väestö

Vajäa puolet väestöstä eli 47,2 % on aktiiviväestöä ts. ammatissa toimi

via. Osuus on Uudenmaan keskimäärää (48,8 %) pienempi. On kuitenkin

huomattava, että Uudellamaalla ammatissatoimivuus on poikkeuksellisen

korkea pääkaupunkiseudusta johtuen.
- -

Suunnittelualueella on noin 11000 ammatissa toimivaa henkilöä, jotka ja

kaantuvat kunnittain seuraavasti:
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ATV% Ammatissa toimivia
kunnassa laskennallisesti

Siuntio 3 620 47,3 1 710
mk00 268 44,9 120
Kirkkonummi 1 297 49,9 650
Lohja 3 550 48,0 1 700
Lohjan kunta 4 725 46,3 2 190
Vihti 9 872 47,1 4 650

Yhteensä 23 332 47,2 11 020

Suunnittelu -

alueen
väkiluku

Suurissa teollisuuskeskittymissä: Lohjalla, Virkkalassa sekä Pikkalan

lähei-syydessä runsas puolet työssä olevista toimii jalostusammatissa.

Osuus pienenee mitä kauemmaksi keskittymästä mennään (kuva 9).

20—30 %

Kuva 9. Jalostusammateissa toimivien osuus ammatissatoimivista v.

1980
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Alueen keskiosa on yleisilmeeltään maa— ja metsätalousvaltaista haja

asutusta, jossa jalostusammattien osuus on vähäinen. Sitä vastoin palve

luammateissa toimivien osuus on suuri nimenomaan keskiosissa (kuva 10).

Kuva 10. Palveluammateissa toimivien osuus ammatissatoimivista v. 1980

Pa1veuammateissa toimivien korkea osuus selittyy osaksi sillä, että

maatalouselinkeinojen reserviväestö, lähinnä viljelijöiden perheenjäse

net, on hakeutunut palveluammatteihin -teollisuuttahan alueen keski

osissa ei juuri ole.

40— 50
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Lisäksi pääkaupunkiseudun vaikutus ulottuu lievänä alueelle. Sen myötä

on tapahtunut paikallisiin elinkeinoihin liittymätöntä asuntorakentamis—

ta, jolloin seudulle muuttamisesta huolimatta asukkaiden työpaikka

on edelleen pääkaupunkiseudulla. Lisäksi on pidettävä mielessä, etteivät

luvut ilmaise määrää vaan suhteellista osuutta.

Työpai kat

Alueen eteläiset ja itäiset osat ovat maatalousvaltaista haja-asutus

aluetta. Suurin osa alkutuotannon työpaikoista sijaitsee juuri tällä

alueella. Liikenne tarjoaa jonkin verran palvelutyöpaikkoja, samoin

kyläkeskukset. Ainoastaan Siuntion asemanseudulla ja kirkonkylässä

on palvelusektorin työpaikkoja hieman runsaammin tarjolla. Teollisuutta

alueella on hyvin vähän, vain muutamia pienteollisuusyrityksiä (kuva 11).

Alueen pohjoisosa on sekin haja—asutusaluetta, mutta hyvien liikenne—

yhteyksiensä vuoksi siellä on runsaasti tienvarsiasutusta ja jossakin

määrin pienteollisuus- ja varastotoimintaa. Tyypillistä alueelle on,

että työpaikkoja on suhteellisen vähän verrattuna asukkaiden määrään.

Lohjan, Virkkalan ja Nummelan keskukset vastaavat taas teollisuuden

työpaikkatarjonnasta hyvin pitkälti. Niiden lievealueille on keskitty

nyt asutusta, maataloutta, pienteollisuutta, varastoja ynnä muuta keskuk

sun tukeutuvaa toimintaa.
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Kuva 11. Asutus- ja työpaikkarakenteen pohjalta laadittu alueen karkea

tyypittely

Kun ammatissa toimivia on alueella noin 11000 ja työpaikkoja vain vajaa

6700, niin noin 4300 henkeä käy työssä alueen ulkopuolella - valtaosa

pääkaupunkiseudulla (kuva 12).

Työttömyys on suhteellisen vähäistä: Siuntiossa 1,2 %, Itikoossa 1,9 %,

Kirkkonummella 1,9 %, Lohjalla 2,7 %, Lohjan kunnassa 2,3 % ja Vihdissä

2,0 % (tiedot koskevat kesää 1986). Suunnittelualueen työvoimassa se

merkitsee noin 220 työtöntä.
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Kuva 12. Työpaikat osa—alueittain (yhteensä 6 700)

Tiedot perustuvat pääosin v. 1980 vallinneeseen tilanteeseen. Työpaik

kojen määrä on selvitetty kuntiin lähetetyllä tiedustelulla. Sitä on

täydennetty puhelintiedusteluin, Helsingin seutukaavaliiton työpaikka—

rekisterin avulla (Vihdin kunta) sekä työpaikkaruutukarttojen avulla.

Työpaikkamäärä kasvoi 1970-1uvullakaikissa suunnittelualueen kunnissa,

eniten Kirkkonummella, Inkoossa ja Vihdissä.
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Työpaikkamäärän kehitys 1970-1980 on ollut seuraava:

Kunta Kaikki työ- Alkutuot. Jalostus Palvelut
paikat
muutos % muutos % muutos % muutos %

Siuntio +17,4 -31,8 + 62,5 +60,1
Inkoo +34,6 -19,6 +133,4 +29,8
Kirkkonummi +41,5 -39,4 + 38,1 +75,1
Lohja + 0,4 -35,1 - 8,7 +11,4
Lohjan kunta + 4,4 -38,7 - 4,8 +44,7
Vihti +29,3 -32,9 + 7,0 +49,6

Inkoon ja Kirkkonummen työpaikkojen lisäys ei ole vaikuttanut

suunnittelualueeseen, sillä niistä kummastakin kuuluu tämän tutkimuksen

piiriin vain pieni osa kuntaa - nekin haja-asutusaluetta. Sitä vastoin

Vihdin työpaikkakasvu on tapahtunut paljolti Nummelassa, Myös Siuntiossa

on kasvu ollut tuntuvaa ja se sijoittuu kokonaan suunnittelualueelle.

Maatilat ovat läntisellä Uudellamaalla yleensä keskimääräistä suurempia

ja elinkelpoisempia, joten maatalouden rakennemuutosta ei ole koettu

erityisen voimakkaana. Työpaikkamäärällä mitattuna vähennys on silti

ollut noin 30 % 1970—luvun aikana. Voimakkainta maatalouden väistyminen

on ollut taajamien läheisyydessä, vähäisintä haja-asutusalueilla.

Jalostustyöpaikat lisääntyivät 1970-luvulla muualla kuin pitkälle teol

listuneissa kunnissa. Suurinta kasvu oli Inkoossa, Siuntiossa ja

Kirkkonummella, mutta näistä vain Siuntion teollisuustyöpaikat sijait

sevat suunnittelualueella, Inkoon ja Kirkkonummen teollisuuden kasvu

on tapahtunut suunnittelualueen ulkopuolella.

Myös palvelutyöpaikat ovat lisääntyneet 1970-luvulla ja kasvu on ollut

tuntuvaa joka kunnassa.

Vaikka alkutuotanto kattaa pinta—alaltaan suuren osan suunnittelualuetta,

on sen merkitys työpaikkojen tarjoajana suhteellisen vähäinen, noin

10 %. Teollisuuden osuus on noin puolet ja palvelujen runsaat 40 %.
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Suunnittelualueen työpaikkojen karkea elinkeinojaottelu:

Kunta

Jalo stus

Al kutuot. Jalostus Palvelut Yhteensä

Palvelut

Kehi tysnäkymät

Pääkaupunkiseutu ulottaa vai kutuksensa

merkitsee muutosta myös työpaikoissa.

suunni ttel ual ueel le, mikä

Toistaiseksi kasvu on kohdistunut lähinnä taajamiin ja sen ennakoidaan

vielä jatkuvan — lähinnä asuntorakentamisessa. Kehitys merkitsee palve

lujen tarpeen ja samalla työpaikkojen lisääntymistä.

Teollisuudessa vain pienen ja keskisuuren teollisuuden odotetaan lisäävän
työpaikkoja, mutta kun -suurteollisuudessa samanaikaisesti tapahtuu

vähenemistä pysynee teollisuuden työpaikkamäärä suurin piirtein nykyi

sellä tasollaan.

Maataloudessa tapahtuu vielä vähäistä työpaikkamäärän laskua: tilakoko

vielä kasvaa ja maatalous väistyy taajamatoimintojen tieltä.

Siuntio 255 175 500 930
Inkoo 15 0 5 20
Kirkkonummi 80 15 55 150
Lohja 30 520 100 650
Lohjan kunta 150 1 500 960 2 610
Vihti 130 1 100 1 110 2 340

660 3 310 2 730 6 700

tuotanto
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2.4 Luonnonolosuhteet

Siuntiota voidaan hyvällä syyllä kutsua jokilaaksojen pitäjäksi. Pikka—

lanlahteen laskeva vesjstij sivuhaaroineen antaa alueelle sen omaleimaisen

luonteen ja muodostaa kunnan “elinhermon”.

Parikymmentä tuhatta vuotta sitten Siuntion seutu oli mannerjään peitossa

ja alue jäi meren pohjaksi jään sulaessa 9000-10000 vuotta sitten.

Maan kohotessa muodostui mereltä pohjoiseen työntyvä kaksihaarainen

lahti, jonka rannat olivat noin 40 metriä nykyistä merivedenpintaa

korkeammalla. Maan edelleen noustessa levittäytyivät laajat tasangot,

joiden halki joet ja purot hakivat reittinsä.

Seutua ympäröivät nykyisin luontaiset rajat kaikilta sivuilta: etelässä

meri syvälle työntyvine Pikkalanlahtineen, lännessä ja pohjoisessa

Lohjanharju ja idässä suuret kallioiset metsäalueet.

Alueella on ollut arkeologisten tutkimusten mukaan ihmisasutusta jo

kivikauden ns. Suomusjärven kulttuurin aikana (6500-4000 eKr) nykyisten

Lohjan, Siuntion ja Kirkkonummen kuntien alueilla. Kivikauden ns. kampa

keraamisen ajan (4000-1900 eKr) asutusta on löydetty alueelta korkeusta

son 25 m läheisyydestä ja esimerkiksi pronssikaudella (n. 1300-500 eKr)

rantaviiva sijaitsi korkeustasolla noin 12 m nykyistä meriveden pintaa

ylempänä. Alueen kulttuurihistoriaa tarkastellaan lähemmin luvussa

4.8.3, katso myös Brenner (1953) ja Favorin (1986).

Vesistöalueen limnologisesta historiasta on käytettävissä Vihdin Enäjär

veä koskeva paleolimnologinen tutkimus (Alhonen 1982). Tutkimuksessa

osoitettiin piileväfossiili-analyysin perusteella mmi, että Enäjärvi

on ollut eutrofinen järvialtaan muodostumisesta (n. 9500-7500 eKr)

alkaen.

Siuntionjoen vesistöalueen luonto on varsin monipuolinen ja rikas.

Pääkaupunkiseudun läheisyydestä ja asutuksen runsaudesta huolimatta

alueella on säilynyt laajahkoja lähes luonnontilaisia erämaa- ja lehto

alueita myös vesistön varsilla. Toisaalta alue on vanhaa kulttuuriseutua,

jossa maanviljelystä on harjoitettu jo vuosisatojen ajan lähes nykyisessä

laajuudessaan. Maaperältään rehevimmät ja viljelyyn sopivimmat alavat

maastokohdat ovat pääosiltaan maanviljelyksen käytössä. Nämä sijaitsevat

usein jokilaaksoissa ja järvien ranta—alueilla. Kirkkojoen jokilaakso
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on edustava esimerkki maatalouskulttuurimaisemasta parhaimmillaan,

samoin Heparin-Petäjärven seutu sekä koko Vihdin Enäjärven länsipuoli.

Vesistöalueen topografinen eli maanpinnan korkeuden vaihtelu on huomat

tavan suurta. Ylimmät vedenjakaja-alueet sijaitsevat korkeustason +80 m

yläpuolella. Vedenjakaja kulkee pohjoisosassa ja Lohjanharjuun rajoit

tuvilta osiltaan tason +60 m yläpuolella. Siuntionjoen päähaaran sekä

sen sivuhaarojen suuntautuminen ja kulku jokilaaksoina alavimpia maasto-

kohtia pitkin näkyy selvästi kuvasta 13, jossa valuma-alueen topografi

nen vaihtelu on esitetty 20 m:n vyöhykkeinä. Kuvasta 13 käy myös ilmi

miten laajalti alavat alueet reunustavat vesistöä sen eri osissa. Vesis

tön suurimpien järvien vedenkorkeudet on merkitty kuvaan tasametreiksi

pyöristettyinä vertailun helpottamiseksi. Päähaaran järvien vedenkorkeuk

sien mukaan vesistön merkittävimmät koskijaksot sattuvat Palojärven

(+44 m) ja Björnträskin (+28 m) välille sekä Björnträskin ja Tjus

träskin (+3 m) välille.

Siuntionjoen vesistöalueen maaperän geologialle on tyypillistä paljaak—

si huuhtoutuneet kalliolaet sekä niiden rinteillä esiintyvät moreeni—

ja rantakerrostumat. Alueella esiintyy vain vähän laajoja yhtenäisiä

moreenialueita. Laaksot ovat pääosin hienorakeisten sedimenttien, kuten

saven ja siltin peittämiä. Alueen geologiaa tarkastellaan lähemmin

luvussa 3.2.1.

Hydrologisten ominaisuuksiensa puolesta Siuntionjoen vesistöalueella

voidaan erottaa kaksi eri tyyppistä osaa, järviketjusta muodostuva

päähaara ja lähes järvetön jokivesistö, Kirkkojoen haara. Nämä haarat

eroavat toisistaan paitsi järvisyvyydeltään myös topografisten ja geo

logisten ominaisuuksiensa puolesta. Vesivaroja, hydrologiaa, veden

laatua ja pohjavesiin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan yksityiskohtai

semmin luvussa 3.

Siuntionjoen vesistöalueen eläimistö ja kasvisto on monipuolinen alueen

vaihtelevasta luonnosta johtuen. Alueella esiintyy niin kulttuurilajeja,

rehevää elinympäristöä vaativia lajeja kuin arkoja erämaalajejakin.

Kasvistoon, linnustoon, kalastoon ja nisäkäslajistoon kuuluu myös joita

kin harvinaisia tai uhanalaisia lajeja tai populaatioita. Niiden suoje—

lemiseksi on tarpeen säilyttää esiintymispaikat ja -biotoopit mahdolli

simman muuttumattomina. Suojeluuri liittyviä asioita käsitellään alueit—

tain ja lajeittain yleissuunnitelman luvussa 4.8.1.
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2.5 Aluetta koskevat aikaisemmat suunnitelmat ja kannanotot

Suunnittelualueella toimivat viranomaiset, elinkeinoelämä ja

yhdistykset ovat kukin laatineet tarkoituksiaan varten eritasoi

sia suunnitelmia ja ottaneet kantaa muiden tekemiin vesistöä

ja sen käyttöä koskeviin suunnitelmiin. Keskeinen koko aluetta

ja kaikkia sen vesistörikäyttömuotoja koskeva viranomaisten

laatima suunnitelma on Läntisen Uudenmaan vesien käytön kokonais

suunnitelma (Vesihallitus 1977). Tämän tekstiosuuden löpussa

esitetään luettelo muiden viranomaisten keskeistä vesistöä

ja sen käyttöä koskevista suunnitelmista.

Kokonaissuunnitelman laati vuosina 1970—1976 vesihallituksen

nimeämä työryhmä, jonka ehdotus kokonaissuunnitelmaksi julkais

tiin vesihallituksen tiedotuksia—sarjassa (Vesihallitus 1976).

Tästä ehdotuksesta pyydettiin eri viranomaisten ja intressipiiri

en lausunnot ja kokonaissuunnitelma tarkistettiin saatujen

lausuntojen perusteella. Vesihallituksen kollegio hyväksyi

kokonaissuunnitelman toimenpidesuositukset istunnossaan 26.5.

1977. Kokonaissuunnittelua varten oli perustettu eri viranomai

sia, talousaloja ja intressipiirejä edustanut neuvottelukunta,

jonka kokoonpano vastasi pitkälti Siuntionjoen yleissuunnitelman

neuvottelukunnan kokoonpanoa. Kokonaissuunnitelman suunnittelu—

alueeseen kuului 16 Uudenmaan läänin länsiosan kuntaa tai kaupun

kia.

Kokonaissuunnitelman toimenpidesuosituksissa korostettiin keskei

sinä näkökohtina seuraavia:

- asutuksen ja elinkeinoelämän tarpeet ja pääkaupunkiseudun
läheisyys asettavat alueella vesien käytölle ja suojelul
le varsin huomattavia vaatimuksia,

rannikkovesistöjen vesivarojen riittävyys aiheuttaa
ongelmia ja pohjavesivarojen merkitys asutuksen ja
teollisuuden vedenhankinnassa tulee lisääntymään,

-

-- vesiensuojelukysymykset ovat keskei-siä rannikor teollis
tuneilla alueilla ja sisämaan järvialueilla,

alueen vesivarat luovat melko hyvät edellytykset myös
vesien virkistyskäytölle,

vesien eri käyttömuotojen tarpeiden ristiriitaisuus
on aiheuttanut vesien käytön ja suojelun kehittämiselle
varsin vaikeitakin ongelmia.
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Kokonaissuunnitelman toimenpidesuosituksiss (luku 7) on esitetty

seuraavia vesien käyttömuotoja koskevat suositukset: vedenhankin

ta, vesiensuojelu, vesien virkistyskäyttö, kalatalous, vesistöjen

säännöstely (voimatalous— ja vedenhankintasäännöstely), uitto

ja vesiliikenne, tulvasuojelu ja kuivatus sekä vesimaiseman

ja vesiluonnon hoito ja suojelu. Lisäksi kokonaissuunnitelmassa

esitettiin jatkotoimenpide-ehdotukset tutkimus- ja suunnittelu-

toiminnan osalta.

Siuntionjoen vesistöalueen vesien käyttöä ja suojelua koskevat

toimenpidesuositukset kokonaissuunnitelmassa ovat (lyhennettynä):

1. Vedenhankinta

- * Tärkeät pohjavesiesiintymät tulisi varata vedenhankinnan
tarpeisiin.

— * Teollisuuden vedenhankinta tulisi järjestää ensisijai
sesti pintavesivaroista.

Siuntionjoen alaosan alueella sijaitsevan teollisuuden
vedenhankinta tulisi tulevaisuudessakin järjestää Siunti—
onjoesta lisäämällä joen alivirtaamaa tehostamalla
omien vesivarojen käyttöä ja mahdollisesti johtamalla
lisävettä Karjaanjoen vesistöstä.

Kasteluveden saanti olisi turvattava rannikkovesistöissä
alkuvaiheessa lähinnä paikallisin ratkaisuin patoamalla
vettä uomiin ja pieniin varastoaltaisiin. Vedentarpeen
kasvaessa tulee kuitenkin välttämättömäksi lähinnä
Siuntionjoen ja Ingarskilaån vesistöalueilla toteuttaa
laaja-alaisempiakin allas- ja säännöstelyhankkeita
kasteluveden riittävyyden turvaamiseksi.

2. Vesiensuojelu

— * 1980-luvun puoliväliin mennessä tulisi pääosa yhdyskunti—
en viemäröidyistä jätevesistä käsitellä jälkisaostusta
vastaavalla käsittelytasolla.

- * Vesiensuojelutoimenpiteiden tehokkuuteen ja puhdistamoi
den toimivuuteen tulee jätevesimäärän tai purkuvesistön
käytön ja ominaisuuksien vuoksi kiinnittää erityistä
huomiota mm. Lohjan seudun taajamissa ja Nummelassa.

- * Siuntion kirkonkylän jätevedet tulisi johtaa Siuntion
aseman puhdistamolle.

Kirkkonummen pienten taajamien osalta tulisi käynnistää
vesihuollon ja vesiensuojelun yleissuunnittelu.
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Alueen (metsä- ja metalliteollisuutta lukuun ottamatta)
muiden teollisuuslaitosten jätevesikuormitusta tulee
vähentää parhailla käytäntöön sovellettavissa olevilla
menetelmil lä.

* Yhteiskäsittelyyn soveltuvat, tarvittaessa esikäsitellyt,
teollisuusjätevedet tulisi käsitellä yhdessä yhdyskuntien
jätevesien kanssa.

Mikäli alueelle sijoittuu uutta teollisuutta, on jäte
kuormituksen rajoittamiseksi ja vesistöön pääsyn estämi
seksi sovellettava parasta toteuttamiskelpoista tekniik
kaa.

Siuntionjoen vesistöalueelle ei tulisi sijoittaa uutta
vesistöä merkittävästi kuormittavaa toimintaa.

Maa- ja metsätaloudesta aiheutuvan hajakuormituksen
haitalliset vaikutukset eivät saisi toimintojen tehostu
misesta huolimatta kasvaa nykyisestään.

3. Vesien virkistyskäyttö

Taajamien lähialueilla tulisi osoittaa riittävästi
rantaviivaa käytettäväksi yleisen virkistyskäytön,
kuten ulkoilun, retkeilyn, uinnin ja veneilyn tarpeisiin.

Enäjärven ja Stora Lonoksin kunnostusmahdollisuuksia
mm. vedenpintaa nostamalla tulisi tutkia yksityiskohtaf—
semmi n.

Alueen asukkaille ja matkailijoille voidaan tarjota
lisää vaihtelevia vapaa-ajanviettomuotoja mm. veneiden
vuokraustoimintaa lisäämällä, kalastuslupien hankintaa
helpottamalla, parantamalla veneretkeilymahdol.lisuuksia
sekä lisäämällä uimarantojen tarjoamia palveluksia.

Loma-asuntojen rakentaminen tähän tarkoitukseen soveltu
ville alueille tulisi perustua riittävän laaja—alaisiin
rantakaavoihin tai rantojen käytön yleissuunnitelmiin.

4. Kalatalous

* Kalatalouden edistämistä koskeva suunnittelu tulisi
toteuttaa valtion asianomaisten viranomaisten toimesta
mahdollisimman kiireellisesti.

* Kokonai ssuunnitelmaa tulevaisuudessa tarki stettaessa
otetaan huomioon laadittavat kalataloudelliset suunnitel
mat.

5. Vesistöjen säännöstely

Yhdyskuntien, teollisuuden ja kastelun vedentarpeen
tyydyttämiseksi mahdollisesti toteutettavissa Siuntion
Joen vesistöalueen järvien säännöstelyissä tai säännöste
lyjä tarkistettaessa tulisi periaatteena olla pysyminen
keskimääräisten vedenkorkeuden vaihtelurajojen puitteis
sa.
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- * Alueen järvien suuren virkistysarvon takia tulisi myös
pyrkiä siihen, etteivät kesäajan keskimääräiset veden—
korkeudet alenisi.

6. Uitto ja vesiliikenne

— * Vanhat vielä voimassa olevat sisävesistöjen uittosäännöt
olisi kumottava ja vesistöt pyrittävä kunnostamaan
ottaen huomioon muiden käyttömuotojen edistämisen tarve.

7. Tulvasuojelu ja kuivatus

— * Kannattaviksi todettavat lähinnä maataloudelliset tulva—
suojeluhankkeet olisi toteutettava siten, että järvien
vedenkorkeuksia ei alenneta mahdollisia tulvahuippuja
lukuunottamatta.

Kannattavuutta arvioitaessa tulee maisema,- vesiensuoje
lu- ja kalatalousnäkökohdat ottaa huomioon.

Kuivatustoimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava
siten, että vesimaisemalle ja alapuolisen vesistön
käytölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäi
siksi.

8. Vesimaiseman sekä vesiluonnon hoito ja suojelu

- * Läntisellä Uudellamaalla sijaitsee useita kulttuurihisto
riallisesti arvokkaita suojelukohteita, joiden kehittymi—
sessä vesistöillä on ollut keskeinen sija.

- * Myös lukuisten vesivoiman tuotantoa ja uittoa palvellei
den patorakenteiden, myllyjen ja pienten voimalaitosten
suojelulla ja hoidolla on merkitystä sekä maiseman
että vesien tarkoituksenmukaisen hyväksikäytön kannalta.

Taajamien lähialueilla tulee pyrkiä vesistöjen maisemal
liseen kehittämiseen.

Loma-asutuksen suunnittelussa ja rakentamista koskevista
luvista päätettäessä tulee ottaa huomioon vesimaisemalli
set näkökohdat.

Edellä lueteltujen toimenpidesuositusten lisäksi kokonaissuunni—

telmassa ehdotettiin tehtäväksi vesien käytön suunnittelua

pal velevi a ii sätutkimuksia ja jatkosuunni telmia. Si untionjoen

vesistöaluetta koskevina- lisätutkimus- - tai- suunnitteiuk&hteina

esitettiin seuraavia:

— * Vihdin Enäjärven veden laadun ja tilan kehityksen tehos
tettu seuranta jätevesikuormituksen loppumisen jälkeen.

- * Siuntionjoen vesistön vedenhankinnan yleissuunnittelu
teollisuuden ja kastelun veden saannin turvaamiseksi.
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Kokonaissuunnitelman tarkistus— ja uusimistarve riippuu suunnit

telualueen vesien käytössä tapahtuvan kehityksen nopeudesta.

Kokonaissuunnitelman tarkentaminen tapahtuu tarpeen mukaan

vesien eri käyttömuotojen yleis- ja hankekohtaisella suunnitte

lulla.

Nyt, kun kokonaissuunnitelman valmistumisesta on kulunut jo

yli 10 vuotta, on käynnistetty Siuntionjoen vesistön käytön

ja suojelun yleissuunnittelu. Kuluneen kynimenvuotisjakson aikana

on monia edellä toimenpidesuosituksissa mainittuja asioita

jo saatu toteutettua. Edellä lueteltuihin suosituksiin on *:llä

merkitty ne toimenpiteet, jotka ovat toteutuneet kokonaissuunni

telman valmistumisen jälkeen. Näitä on käsitelty yksityiskohtai

semmin ao. käyttömuodon yhteydessä luvussa 4. Laadittuja tutki

muksia, selvityksiä ja suunnitelmia on käytetty tämän yleissuun

nitelman lähdeaineistona ja ne on mainittu kyseisten käyttömuoto

jen käsittelyn yhteydessä. Tämän yleissuunnitelman ensisijainen

tavoite on suunnittelualueen vesistöjen ja vesivarojen tarkoituk—

senmukaisen käytön ja suojelukysymysten yhteensovittaminen

uusimpaan käytettävissä olevaan tietoon perustuen.

Vesistössä, sen eri käyttömuotojen kehityksessä ja vesi stön

käyttöön liittyvissä arvostuksissa tapahtuu muutoksia jatkuvasti.

Tästä johtuen asiaa koskevat suunnitelmat on saatettava ajan

tasalle, mikäli niillä toivotaan päästävän toteuttamiskelpoisiin

ratkaisuihin. Yleissuunnitelman toivotaan olevan avuksi laaditta

essa kutakin käyttömuotoa koskevia yksityiskohtaisempia hanke

suunnitelmia ja arvioitaessa niiden toteuttamiskelpoisuutta

vesistön muun käytön ja suojelun kannalta.

Keskeisiä eri viranomaisten suunnittelualueen vesistöjä ja niiden

käyttöä ja suojelua koskevia suunnitelmia tai kannanottoja ovat

mm. seuraavat:
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Valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset suojeluohjelmat:

- Soidensuojelun perusohjelmat 1 ja II (valtioneuvosto 1979

ja 1981)

— Lintuvesien suojeluohjelma (valtioneuvosto 1982)

- Valtakunnallinen harjuohjelma (valtioneuvosto 1984)

Ministeriön vahvistamat seutukaavat:

— Helsingin seutukaavaliitto:

Vaihekaava 1, vahvistettu 12.12.1977

Vaihekaava II, vahvistettu 30.10.1987

Vaihekaava III vahvistettu 30.10.1987

- Länsi—Uudenmaan seutukaavaliitto:

Vaihekaava 1, vahvistettu 31.12.1980

2. vaihekaava, vahvistettu 20.12.1983

- Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto:

Seutukaava 1982, vahvistettu 28.2.1985

Läänin alueellinen kehittämissuunnitelma (LAKS)
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3 VESIVARAT

3.1 Järvet ja joet

Tässä luvussa esitetään Siuntionjoen vesistön järviä ja jokia

koskevat perustiedot. Vesistöalueella voidaan erottaa useita

lounnonsuhteiltaan merkittävästi erilaisia osa-alueita. Erot

johtuvat mm. vesistöjen (järvet ja joet) sijainnista, koosta,

valuma-alueiden maankäytön eroista ja maaperän ominaisuuksista.

Nämä luonnonolosuhteet määräävät yhdessä vesistöön johdettavan

ainekuormituksen kanssa vesistön eri osien veden laadun ja käyttö

kelpoisuuden eri käyttötarkoituksiin.

3.1.1 Hydrologiset olosuhteet

Hydrologia käsittää veden määrää, virtaamia, vedenkorkeuksia

ja veden kiertokul kua koskevat tiedot. Näiden tietojen tul kinta

ja käyttö vaativat perustiedot vesistön eri osien pinta-aloista

ja tilavuuksista sekä eri vesialueiden sijainnista toisiinsa

nähden. Vesistö muodostaa hydrologisen kokonaisuuden, jossa

kaikki tietyn vesistön kohdan ylävirran puoleiset tapahtumat

voivat vaikuttaa kyseisen kohdan virtaamiin, vedenkorkeuksiin,

veden laatuun tai eliöstöön.

3.1.1.1 Valuma-alueet

Vesistön hydrologian käsittelyn helpottamiseksi vesistö on jaettu

osa-alueiseen, jotka muodostavat tarkoituksenmukaisia osakokonai

suuksia. Tällaisia ovat mm, kaikki vesistön keskusjärviin (esim.

Björnträsk) laskevat jokivesistöt (Harvsån, Risubackaån) ja

merkittävät päävesistön (Siuntionjoki) sivuhaarat (Kyrkån). Myös

suurimpien järvien luusuapisteisiin on määritetty valuma-aluerajat

(Enäjärvi, fljörnträsk). Koko VeSiSöalMeen vesistöllisesti alin

piste on vesistön pääuoman laskukohta mereen (Pikkalanjoen suu).

Vesi stöal ueen ul koraja kul kee pitkin Si unti onjoen ja naapuri vesi s

töjen (Ingarskilaån/Torbackaån, Karjaanjoki, Vantaanjoki/Härkälän

joki, Mankinjoki ja Kvarnbynån) välistä vedenjakajaa. Vesistön

valuma-aluekartta, josta selviävät osa-aluerajat, on esitetty

kuvassa 14.
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Taulukko 2. Hydrologiset osa—alueet ja pinta-alatietoja: Vesistö 22. Siuntionjoki

Kokonaisala Jrvia1a ja järvi- Peltoala ja pellon
Osa—alue Nimi Alaraja alarajalla syys (%) alarajalla osuus (%) alarajalla

22.001 Vikträskin alue Sucmenlahti 483,25 25,42 5,3 121,3 2) 25,1

.002 Tjustråskin alue Siuntionkoski 1) 422,56 22,39 5,3 103,4 24,5

.003 Björnträskin alue Björnträskin luusua 228,35 19,83 8,7 43,7 19,1

.004 Palojärvenkosken alue Palojärvenkoski 86,63 8,73 10,1 16,3 18,8

.005 Enäjärven valua—alue Enäjärven luusua 33,50 5,08 15,2 8,6 25,7

.006 Kyrkån vaIwa—alue Sjundeå å 142,18 0,43 0,3 42,0 29,5

.007 Risubackan vahna—alue BjörntrLisk 42,23 0,18 0,4 9,3 22,0

.008: Harvsån vahxna—alue Björnträsk 62,90 6,37 10,1 12,6 20,0

1) Vesihallituksen virtaemahavaintopaikalla (Q-190), Karcbyn virta

2) Vesihallituksen hydrologian toimiston valuua-aluerajan mukaisesti

Taulukko 3. Siuntionjoen vesistön (22.) pinta-alatietoja (vrt, taulukko 2.)

.005

.004

.004

.004

.003

.003

.007

.008

.008

.008

.008

.003

.002

.006

.006

.006

.002

.002

.002

.001

.001

.001

Enäj ärven luusua

Poikkipuoliaisen luusua

Terva 1 aimen luusua

Paloj &venkoski

Palojärven luusua

Palojoen lasku Björnträskiin

Risubacka.n lasku Björnträskiin

Storträsk—Bakträskin luusua

Stora Lonoksin luusua

Lilla Lonoksin luusua

Harvsån lasku Björnträskiin

Björnträskin luusua

Sjundeå å ennen Kyrk.n laskua

Kyrkän 1 äns ihaara (Myransbäcken)

Kyrkn pohjoishaara (Lsansån)

Kyrk.n lasku Sjundeå å:hon

Sjundeå å Kyrkån laskun alap.

Tjusträskin luusua

Siuntionkoski (Q)

Sjundbyn koski

Vikträskin luusua

Pikkalanjoen suu

33,50 kn2

63,65

80,50

86,63

102,98

107,05

42,23

21,55

48,18

50,40

62,90

228,35

251,28

55,18

69,25

-

142,18

393,46

410,73

422. 56

430, 28

477,48

483,25

Osa—alue Alaraja KokonaisalaVälialueen ala

33,50 ks2

30,15

16,85

6,13

16,35

4,08

42,23

21,55

26,63

2,23

12,50

16,18

22,93

55,18

69,25

17,76

17,28

11,83

7,72

47,20

5,77
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Flydrologiset osa—alueet on rajattu ja nimetty vesihallituksen

hydrologian toimiston kartoituksen mukaisesti 1:50000-mittakaa-

vaisiin peruskartan pienennöksiin. Taulukkoon 2 on koottu Siun—

tionjoen vesistöalueen hydrologisia osa—alueita koskevia keskeisiä

tietoja. Peltoalat on mitattu peruskartoilta. Taulukossa 3 on

esitetty vesistön osa-aluejakoa tarkempia tietoja eri välialueiden

pinta—aloista ja valuma-alueen alan kasvusta vesistön latvajärves—

tä (Enäjärvi)alavirtaan päin.

3.1.1.2 Järvialtaat ja vedenkorkeudet

Järvet muodostavat keskeisen osan vesistöstä ajatellen vesistön

käyttöä ja maisemaa. Tästä syystä esitetään taulukossa 12 luettelo

kaikista yli 1 hehtaarin suuruisista järvistä ja tekoaltaista.

Kustakin 75:stä järvestä tai altaasta on ilmoitettu keskeisimmät

sijaintia ja kokoa koskevat perustiedot. Tiedot on koottu Länti

sen Uudenmaan vesien käytön kokonaissuunnitelmaan (Vesihallitus

1977) liittyvästä perusselvityksestä “Hydrologisia tietoja Länsi-

Uudenmaan vesistöistä” (Vesihallitus 1971), jota on tarkistettu

kartta-aineiston perusteella. Mukaan on laskettu kaikki sellaiset

järvet ja altaat, joiden on valuma-aluerajausten ja karttojen

mukaan tulkittu laskevan Siuntionjoen vesistöalueelle. Jokin

vedenjakaja—alueella sijaitseva latvajärvi saattaa kuitenkin

laskea naapurivesistöön päin, minkä selvittäminen vaatisi maasto

tutkimuksia, mm. Vihdin Sikoilampi (nro 17) ja Kirkkonummen

Vikträsk (nro 74). Numerot viittaavat taulukkoon 12 liittyvään

kuvaan 18, jossa on esitetty kaikkien Siuntionjoen vesistöalueen

järvien ja altaiden sijainti.

Useita Siuntionjoen vesistön järviä on laskettu maatalouden

tarpeisiin vielä 1900—luvulla. Tiedossa on ainakin seitsemän

toteutettua järvenlaskua, taulukko 4.
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Taulukko 4. Toteutetut järvenlaskut Siuntionjoen vesistöalueella.

Järvi Kuvan 18 Lupa/toteutus— Keskiveden Helsingin vesipiirin
numero vuosi lasku, m arkistonumero

Enäjärvi 1 1928 0,52 167

Poikkipuoliainen 2 11 0,72 1

Tervalampi 13 0,50

Storträsk-Bakträsk 42 1922 0,60 155

Stora Lonoks 40 0,60 “

Lilla Lonoks 43 1 0,50

Hemträsket 58 1958 n. 1,00 1583

Siuntionjoen vesistön järvistä Enäjärveä, Poikkipuoliaista,

Tervalampea ja Vikträskiä on säännöstelty tai niiden luusuassa

on padotusta aiheuttavia rakenteita. Kolmen ensin mainitun järven

padotuksen syynä on maataloudellinen vesistönjärjestely ja

Vikträskin säännöstely liittyy teollisuuden vedenhankintaan.

Uutena vesistöhankkeena on Björnträskin alapuolella Sjundeå

å:ssa sijaitsevalla Sågarforsin vesivoimalaitoksen padolla ei

pyritä vaikuttamaan Björnträskin vedenkorkeuksiin. Näitä hankkei

ta ja patorakenteita käsitellään tässä yleissuunnitelmassa ao.

käyttömuotojen yhteydessä.

Vedenkorkeushavaintoja on Siuntionjoen vesistön järvillä tehty

vasta 1900-luvun puolivälistä alkaen ja vain harvoilla järvillä.

Havaintotoiminta on tavallisesti liittynyt johonkin ko. järveä

koskevaan vesistöhankkeeseen. Taulukossa 5 on esitetty vedenkor—

keushavaintopaikat, havaintojaksot ja havaitsijat (Halenius

1979, s. 23, täydennetty).
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Taulukko 5. Siuntionjoen vesistön järvien vedenkorkeushavainnot.

Järvi Taulukon 12 Havainto- Asteikon Havaitsija/havaintojen
numero vuodet numero säi].ytys

Enäjärvi 1 1942—43, 1945—46 Helsingin vesipiiri

1977- 606

Poikkipuoliainen 2 1964-66 Vesihallitus, hydrol.toimisto

1977— 607 Helsingin vesipiiri

Palojärvi 21 1959—68 Helsingin vesipiiri

1977— 608 1

Björnträsk 26 1959— 453 Helsingin vesipiiri

Storträsk— 42 1958—60 456 Helsingin vesipiiri

Bakträsk 1979- 456a

Stora Lonoks 40 1958-64 455a Helsingin vesipiiri

Tjusträsk 65 1968— 22:6b Vesihallitus, hydrol.toimisto

Lappträsk 73 1976- - TKK vesilalouden laboratorio

Vikträsk 75 1958—59 461 Helsingin vesipiiri

1961- - Nokia Oy Kaapelitehdas

Kaikista tauluko ssa 5 esitetyistä järvistä Stora Lonoksia lukuun

ottamatta on tehty syvyyskartoitukset vuosina 1965—1966 Helsingin

maanviljelysirisinööripiirin työnä. Enäjärvi luodattiin uudestaan

kesällä 1979 TKK:n vesitalouden laboratorion toimesta. Syvyys

kartat on laadittu peruskartan mittakaavaan 1:20000 ja niitä

säilytetään Helsingin vesi- ja ynipäristöpiirissä.

Jarvien vedenkorkeuksieri aari- ja keskiarvojen tunnuslukuja

Siuntionjoen vesistöalueen järvillä on esitetty taulukossa 6.



61

Taulukko 6. Vedenkorkeuden tunnuslukuja eräille Siuntionjoen
vesistöalueen järville (Lähde: Halenius 1979, s. 41).

Järvi Havaintojakso Vedenkorkeus N60+. •

HW MHW MW MNW NW
Ylin Keski— Keski- Keski- Alin
veden- yli- vesi ali- veden-
korkeus vesi vesi korkeus

Enäjärvi 1943, 1945—46 50,37 — 50,03 — 49,84

Poikkipuoliainen 1963—64 49,22 — 48,85 — 48,52

Palojärvi 1961—68 45,04 44,35 43,86 43,54 43,44

Björnträsk 1959—74 29,24 28,59 27,69 27,24 27,04

Stora Lonoks 1959—76 29,96 29,46 28,76 28,46 28,36

Tjusträsk 1959—76 5,04 4,71 3,81 3,43 3,36

Vikträsk 1966—69, 1972 1,46 0,91 0,11 —0,25 —0,43

- ennen ja jälkeen säännöstely-
padon rakentamisen 1,20 0,75 0,09 -0,32 -0,50

Taulukon 6 vedenkorkeusasteikkojen 0—pisteet ja tasokorjaukset:

Taulukossa 6 esitettyjen vuosijaksojen jälkeen on tapahtunut

tai tapahtumassa muutoksia Enäjärven, Björnträskin ja Stora

Lonoksin vedenkorkeuksien osalta johtuen viimeaikaisista vesi—

oikeudellisista päätöksistä ja vesistöhankkeista. Muuttuneita

olosuhteita vastaavien vedenkorkeuksieri tilastointi ja vertailu

on mahdollista kuitenkin vasta kun on käytettävissä riittävän

pitkät, useiden vuosien havaintosarjat.

Palojärven jääpeitettä koskevan pitkäaikaisen

vuosijakson 1931-60 keskimääräinen jäätyminen

ja sulaminen 2.5. ja jääpeitteen kestoaika oli

(Vesihallitus 1983).

tilaston mukaan

tapahtui 2.12.

150 vuorokautta

- Enäjärvi N60 + 49,61 m MM —> N60 korjaus 12 cm

- Poikkipuoliainen ‘ 48,07

— Palojärvi “ 43,12

- Björnträsk 27,09 N43 -> N60 korjaus 7 cm

— Stora Lonoks “ 30,27 “ korjaus 6 cm

- Tjusträsk “ 2,83 Siuntionkosken asteikko 22:6b

— Vikträsk N43 -> N60 korjaus 5 cm
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3.1.1.3 Virtaamat

Vesistön virtaama eli virtaavan veden määrä aikayksikössä on

keskeinen hydrologinen suure. Virtaamatiedot ovat välttämättö

miä kuvattaessa vesistön tilaa eri ajankohtina ja suunniteltaes

sa vesistön käyttöä. Virtaaman ajallisen jakautumisen tunteminen

on tarpeen erityisesti vedenhankintaa ja vesiensuojelua koskevia

ongelmia ratkaistaessa.

Siuntionjoen vesistöalueella on kaksi valtakunnallista, vesi-

ja ympäristöhallituksen hydrologian toimiston virtaamahavainto

paikkaa, Palojärven yläpuolella sijaitseva Palojärvenkoski (tunnus

22:3a)ja Tjusträskin alapuolella Karubyn virrassa sijaitseva

Siuntionkoski (22:6b). Molemmissa paikoissa havaitaan vedenkorkeu

det päivittäin ja virtapaikoille mitatuista purkautumiskäyristä

niääritetään virtaama-arvot kullekin päivälle. Taulukossa 7 on

esitetty ko. virtaamahavaintopaikkoja koskevia tietoja.

Taulukko 7. Valtakunnalliset virtaamahavaintopaikat Siuntion-
joen vesi stöal ueel la

Havaintopaikka Asteikko- Havainto- Valuma-alue Järviala Järvisyys
numero vuodet

Palojärvenkoski 22:3a 1963— 86,6 km2 8,7 km2 10,1 ¾

Siuntionkoski 22:6a 1968—74 422,6 22,4 “ 5,3 ¾

22:6b 1975—

Nokia Oy:n kaapelitehdas on havainnut Tjusträskin vedenkorkeuk—

sia limnigrafilla vuosina 1959-68 talvikausia lukuun ottamatta

Vikträskin säännöstelyn suunnittelun virtaaman mittausta varten.

Siuntionkosken virtaamahavaintopaikan (22:6a) vedenkorkeus on

(lähes) samassa tasossa Tjusträskin vedenkorkeuden kanssa, joten

samaa purkautumiskäyrää on riittävällä tarkkuudella mahdollista

käyttää molemmille vedenkorkeuksille.
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Vuosi

Kuva 15. Palojärvenkosken virtaamat 1964-85

Kuvassa 15 on esitetty täysien havaintovuosien osalta Palojärven

kosken virtaaman tunnuslukuja vuosilta 1964—85 ja kuvassa 16

vastaavasti Siuntionkosken arvoja vuosilta 1969-85. Kuvissa

15 ja 16 musta alaosa kuvaa vuoden pienintä virtaama—arvoa (ali

virtaama, NQ), varjostettu osa keskivirtaamaa (MQ) ja valkea

- osa suurinta. virtaamaa (y1ivirtaania HQ. Kuvien 15 ja 16 oikeassa

laidassa on esitetty koko havaintojaksojen alivirtaamien keski-

arvo (keskialivirtaama, MNQ), keskivirtaama (MQ) ja ylivirtaamien

keskiarvo (keskiylivirtaama, MHQ).

Virtaama m3/s

PaLoj arven koski
Ast. 22:3a

-Lfl qQ% -mino r- o%c,
OO ., %O ‘0 0 r t F r- t- t r-. r- t-0’ 0%
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Virtaamci, m3is

Siun ilon koski
Ast. 22:6a- 1974
Ast. 22:6b—..1975--.
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0’ 0’

Kuva 16. Siuntionkosken virtaamat lg6g-85
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Taulukkoon 8 on koottu Palojärvenkosken ja Siuntionkosken virtaa—

mien tunnusluvut käytettävissä olleilta havaintojaksoilta.

Taulukko 8. Palojärven- ja Siuntionkosken virtaamien tunnusluvut.

Virtaaman tunnusluku lyhenne Palojärvenkoski Siuntionkoski
1964 — 1986 1969 — 1985

Ylin virtaama I-IQ 10,20 m3/s 38,00 m3/s

Keskiylivirtaama MHQ 4,50 26,41 “

Keskivirtaama MQ 0,89 “ 4,53

Keskialivirtaama MNQ 0,11 0,64

Alin virtaama NQ 0,00 “ 0,20

Virtaamahavaintopaikkojen valuma-alueet ovat erilaisia maankäy—

töltään ja luonnonolosuhteiltaan. Tämän vaikutus virtaamiin

selviää taulukosta 9, jossa on esitetty taulukon 8 virtaama—

arvot jaettuna valuma-alueen pinta-alalla eli valuman arvot

(l/s’km2). Huomaa erilaiset havaintojaksot.

Taulukko 9. Palojärven— ja Siuntionkosken valumien tunnusluvut.

Valuman tunnusluku lyhenne Palojärven]coski Siuntionkoski
1964—85 1969—85 1969 — 1985

Ylin valuma Hq 118,0 l/s.km2 99,0 l/s.km2 90,0 l/s.km2

Keskiylivaluma MHq 52,0 50,6 “ 62,5

Keskivaluma IYIq 10,3 “ 10,4 “ 10,7

Keskialivaluma MNq 1,3 “ 1,2 “ 1,5

Alin valuma Nq 0,0 “ 0,0 “ 0,5 “

Palojärvenkosken ylivaluma 118 T/skiu2 sattui keväällä 1966

poikkeuksellisen suuren tulvan yhteydessä. Toiseksi suurin yli—

valuma sattui v. 1970 ja oli suuruudeltaan 99 l/skm2. Mikäli

molemmissa taulukon 9 virtaamahavaintopaikoissa verrataan saman

havaintojaksori valumia, voidaan todeta, että valumien tunnusluvut

osuvat varsin lähelle toisiaan.
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Tämän ansiosta voidaan olettaa, että tunnettuja Palojärven

ja Siuntionkosken valumien arvoja (q) voidaan käyttää myös mui
den Siuntionjoen vesistön (isompien) osa-alueiden virtaamien

likimääräiseen arviointiin. Pienille alueille, runsasjärvisille

tai järvettömille osa—alueille tämä valumaan ja valuma—alueen

pinta—alaan perustuva vertailuvesistömenetelmä ei kuitenkaan

sovellu.

Virtaaman ajallinen vuodenaikaisvaihtelu on molemmilla havain

topaikoilla varsin yhdenmukaista. Kevättulvan huippu sattuu

yleensä huhti—toukokuun vaihteessa. Heinä-elokuu on normaalis

ti vähävetisintä alivesiaikaa, harvemmin tammi-maaliskuu. Syk

syllä sattuva toinen tulvakausi voi olla voimakaskin, kuten

syksyllä 1974. Virtaaman vuodenaikaisvaihteluita on selvitetty

yksityiskohtaisemmin lähteissä: Halenius (1979) ja Helsingin

vesipiiri (1979).

Vesien käytön suunnittelun kannalta virtaamien ääritilanteiden

ts, yli- ja alivirtaamien ajallinen jakaantuminen ja kesto sekä

ilmiön suuruus ovat tärkeitä. Tyypillisiä tilanteita ovat kuiva-

kauden alivirtaama ja vastaavasti tulva-ajan ylivirtaama ja

niiden kestoaika. Näitä ääriarvotilanteita on tutkittu ns toistu

vuusanalyysin avulla. Kuvassa 17 on esitetty Palojärvenkosken

ja Siuntionkosken ali- ja ylivirtaaman toistuvuuskäyrät piste-

joukkojen kautta sovitettuina suorina. Toistumisaika ilmaisee,

kuinka monen vuoden kuluttua tietyn suuruinen yli- tai alivir

taama keskimäärin toistuu. Kuten kuvasta 17 huomataan, osa pis

teistä jää sovitussuoran ulkopuolelle. Nämä ovat harvinaisia

tapauksia, jotka pyrkivät ohjaamaan sovitussuoran kulkua. Esi

merkiksi Palojärvenkosken suurin ylivirtaama 10,2 m3/s sattui

poikkeuksellisena tulvakeväänä 1966 ja tapaus on harvinaisempi

kuin kuva osoittaa. Taulukossa 10 on esitetty kuvan 17 mukaisia

virtaamien tunnuslukuja.
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Taulukko 10. Palojärven- ja Siuntionkosken ali— ja yJivirtaamien
toistuvuusarvoja, virtaama—arvot (m3/s). 1)

Havaintopaikka NQ 1/20 NQ 1/10 MNQ MHQ HQ 1/10 HQ 1/20

Palojärvenkoski <0,01 0,016 0,07 4,5 7,7 10,0

Siuntionkoski 0,12 0,18 0,50 27,0 42,0 50,0

1)
Merkintä 1/xx tarkoittaa kerran xx vuodessa toistuva ylin (HQ) tai alin (NQ) virtaama.

Keskiarvoa vastaava toistumisaika on 2,33 vuotta.

Siuntionjoen kesäalivesiaikaisia alivalumakausia on analysoitu

yksityiskohtaisesti Helsingin vesipiirissä 1979 laaditussa

Siuntionjoen vesistöalueen teollisuuden ja kastelun vedenhankin

nan yleissuunnitelmassa, josta on tietoja taulukossa 11.

Taulukko 11. Siuntionjoen vesistöalueen kesäaikaiset alivaluma
kaudet.

Kauden keskivirtaama (m3/s) ja kauden pituus Cd)

1 d 2 d 30 d 60 d 90 d 120 d 150 d 180 d

Keskimäärin 0,46 0,47 0,59 0,65 0,75 0,89 1,20 2,00

Kerran 20 vuo
dessa toistuva 0,15 0,16 0,19 0,23 0,28 0,36 0,47 0,70

Vesiviranomaisen lisäksi Siuntionjoen vesistöalueella on mitattu

virtaamia Teknillisen korkeakoulun vesitalouden laboratorion

tutkimustarkoituksia varten vuoden 1976 syksystä alkaen. Alueelle

rakennettiin yhteensä 7 limnigrafiasemaa, joista kuuden yhteyteen

rakennettiin mittapato virtaamien määrittämiseksi ja yhdellä

havaittiin Lappträskin vedenkorkeuksia. TKK:n

limnigrafi/mittapatopaikat ovat: Vejans (Aiskosbäcken),

Munks/Störsby (Kyrkån), Bölefors (Björnträskin luusua),

Lappträskin luusua ja kksipfentä va1uma-aluetta Sjundbyssä

Sjundbyån pohjoispuolella. Näiden limnigrafiasemien

havaintotoimintaa jatkettiin vuoteen 1983 asti säännöllisesti.

Havaintotiedot säilytetään TKK:n vesitalouden laboratoriossa.

Tuloksia on käytetty hyväksi useissa Siuntionjokea koskevissa

tutkimushankkeissa vuodesta 1977 alkaen.
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Taulukko 12 Siuntionjoen vesistön yli 1 ha:n järvet ja altaat

Järven nimi Kunta Järvi Osa-alue Veden— Pinta— Ranta- Tilavuus Suurin Valua—alu Perus- Alapuolinen vesistö
nro 22. korkeus ala viivaa milj.m3 syvyys luusuassa kartt

N..+..m 2 len m

Enäjärvi Vihti 1 005 49,4 5,08 16,3 17,07 10,0 33,5 204108 Poikkipuoliainen

Poikkipuoliainen “ 2 004 49,1 1,97 14,0 2,01 5,1 63,7 “ Tervalaapi

Liukoi 3 “ 76,4 0,04 0,9 —
— 0,65 “ Ruuhilanpi

iuh1lanpi 11 4 “ 69,3 0,15 2,0 — — 1,43 “ Poikkipuoliainen

Sarvilampi “ 5 “ 87,4 0,01 0,4 — — 0,09 204107 Iso—Holma

Iso—Holma “ 6 “ 86,0 0,05 1,6 — — 0,48 204108 Vähä—Holma

Vähä—Saarilanpi “ 7 “ 89,6 0,02 0,7 — — 0,44 204107 Vähä—Holma

Vähä—Holma 8 “ 85,5 0,02 0,9 — — 1,67 204108 Mustalanpi

Mustalanpi “ 9 “ 79,1 0,01 0,3 — — 1,92 “ Kaitlanpi

Kaitlanpi “ 10 “ 69,8 0,19 3,0 — — 3,59 Mäyvälanpi

Mäyrälanpi “ 11 “ 67,3 0,01 0,4 3,89 “ Poikkipuolialinen

Kerlanpi 12 “ 81,5 0,01 0.5 0,22 Poikkipuollainen

Tervalanpi “ 13 “ - 48,3 0,42 3,3 80,5 “ Huhnarjärvl

Valklanpl 14 “ 91,0 0,02 1,0 1,01 204107 Kurjolamn alapuoli
Tervalanpi

Saarilanpi “ 15 “ 77,9 0,11 2,3 0,74 204108 Tez’valanpi

Kurjolaripi “ 16 “ 70,4 0,14 2,2 — 1,01 204107 Tervalanpl

Sikoilanpi “ 17 “ 88,5 0,03 0,6 — 0,23 “ Kolperinlanpi

Kolpei’inlanpi 18 79,5 0,02 0,5 0,09 “ Kurjolamnen alapuoli
Tervalanpi

Hulanarjärvi Vihti 19 004 47,1 0,40 3,8 — 84,40 204107 Palojärvi

Haukilanpi “ 20 “ 47,1 0,03 0,6 — 0,27 “ Siuntionjoki/Hulanarin
al apuol 1

Palojärvi “ 21 003 43,5 1,72 12,0 7,28 10,2 103,0 “ Björnträsk

Kypärijärvi “ 22 “ 44,7 0,54 5,3 •—
— 6,31 204104 Palojärvi

Valkjärvi 23 56,7 0,17 2,5 — — 0,96 “ Palojärvi

Kinpari Siuntio 24 “ 61,9 0,06 1,2 — — 0,45 “ Palojokl/Björnträsk

Myllylanpi “ 25 “ 61,8 0,01 0,5 — — 0,70 “ Kinparin alapuoli/
Palojoki

Björnträsk “ 26 28,0 2,05 11,4 4,73 4,9 228,4 “ Tjusträsk

Niinnijärvi “ 27 007 77,4 0,10 1,4 — — 0,73 Suolanpi

Suolanpi “ 28 “ 73,3 0,06 1,0 — — 1,25 “ Kalliojärvi

Kalliojärvi “ 29 “ n. 60,0 — — — — —

“ Risubackaänl

(allas) Björnträsk

Ukkolan allas Lohjan 30 n. 70,0 - — — — -
“ Risubackaän/

kunta Björnträsk

Ratvmetsän allas “ 31 n. 55—60 —
“ Risubacka8n länsi—

haara

Brännträsk Siuntio 32 59,1 0,02 0,8 — 0,24 Risubackaän alajuoksi

Ahvenlanpi Kirkko— 33 008 54,4 0,07 1,1 — — 0,60 04107 Petäjärvi

nimil

Petäjärvi “ 34 “ 35,3 0,95 6,8 — — 12,00 Stora Lonoks

Falklanpi “ 35 “ 43,3 0,06 1,2 — 0,34 04104 Petäjärvi

Björkhaa (allas) “ 36 ‘ .50,0 — — —
— 04107 Hepari

Hepari 37 “ 36,4 0,73 4,0 — — 2,99 “ Petäjärvi

Lamni T 38 “ 54,4 0,05 1,0 — 0,31 203209 Kvarnån/Stora Lonoks

Saarlarrmi “ 39 “ 46,1 0,12 1,9 — — 1,10 203206 Kvarnån/Stora Lonoks

StoraLonoks “ 40 “ 28,9 0,66 4,0 — —
48,2 “ LillaLonoka

Mustajärvi “ 41 “ — —
“ Bakträsk

Storträsk—akträsl “ 42 “ 29,0 - 3,06 20,7 11,49 16,2 21,6 Stora Lonok5

Lilla Lonoks ‘/Siuntlo 43 “ 28,9 0,30 3,0 —
— 50,4 “ HarvsånlBjörnträsk

tVhnkträsk Kirkko— 44 “ 47,6 0,02 0,6 — — 0,25 “ Harvsån/Björnträsk

nuTml

Orundträsk Siuntio 45 “ 49,6 0,04 1,1 0,15 “ Ormträsk

Ormträsk “. 46 “ 49,8 0,11 1,8 1,73 “ Hakuträsk

Hakuträsk “ 47 “ 41,9 0,02 0,5 2,28 “ Byträsk

Byträsk “ 48 “ 39,8 0,06 0,9 3,45 “ Harvsån/Björnträsk

Vikträsk “ 49 “ 49,6 0,12 2,5 0,86 “ Harvsån/Björnträsk
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Taulukko 12 jatkuu

,Järven nimi Kunta Järvi- Osa-alue Veden- Pinta- Ranta— Tilavuus Suurin Valuna-alue Perus- Alapuolinen vesistönro 22. korkeus ala viivaa milj.m3 syvyys luusuassa kartt
N..+..m le2 ien m ‘sm2

Syvälanpi Siuntio 50 002 67,6 0,08 1,2 0,52 204104 Sjundeå å/TjusträskLaukianpi 51 69,0 0,20 2,4 0,61 03206 Tuohilanpi
Tuohilanpi 52 ‘ 60,4 0.12 1,8 1,14 “ Storträsk
Storträsk “ 53 44,8 0,15 2,4 4,14 “ Llllträsk
Lillträak “ 54 ‘ 43,2 0,01 Ö,4 4,85 “ Sjunde6 å/TjusträskIilainid “ 55 “ 44,5 0,06 1,3 0,33 Sjundeå ålTjusträskLuntoträsk “ 56 ‘ 47,3 0,01 0,4 0,16 “ Sjundeå å/Tjuaträsk

Pålsträsk Inkoo/ 57 006 38,2 0,11 2,1 0,81 203202 HanträskLohjan
kunta

Hsträsket Lohjan 58 35,3 0,12 1,5 7,92 01412 Kirkkojoen lansihaarakunta
ä’ransln altaat Siuntio 59 .17,5

— 03203 tvIyransbäcken/KyrknSauvonlanpi Lohjan 60 “ i.40—45
— 04101 KivikoskenpurolKyrkånkunta

Mustalanpl Siuntio 61 65.8 0,04 1,1 0,31 03206 Kivikoski ån/KyrkånGrodträsk 62 53,1 0,01 0,6 0,72 03203 Kyrkån ennen Pår—
träskiä

Svartträsk 63 ‘ 64.0 0,02 0,7 0,22 Fårträsk
Fårträsk 64 49,8 0,13 1,8 0,81 “ Kyrkån

Tjusträsk Siuntio 85 002 3,2 1,26 4.8 5,47 9.8 410,7 203206 VlkträskLöngträak ‘ 66 34,9 0,06 1,3 —
— 0,93 “ KynnarträskHakuträsk ‘ 67 “ 48,0 0,01 0,6 — — 0,27 “ KynnarträskKynnartrask “ 68 4,9 0,14 1,8 — — 1,21 “ Tjusträskl.idtr8sk 69 30,8 0.03 1,0 —
— 0,38 203205 Rudbäoken/SjundbyånLilla Bladträsk “ 70 001 45,3 0,01 0,4 — —

— 203206 Stora BladtraskStora Bladträsk 71 45,2 0.03 0,9 —
— 0.16 Långträsk

Långträsk “ 72 44,1 0,17 2,6 —
— 0,89 “ Lappträsk

Lappträsk 1 73 39,5 0,92 8,1 2,40 4,5 3,56 “ Vikträsk
Vltträsk Kirkko— 74 “ 50,7 0,05 0,9 — — 0,28 203205 VikträskflixnTi

Vikträslc Siuntio 75 “ 0,2 1,85 7,1 9,68 17,3 477,5 “ Pikkalanjoki/meri

Järvet kunnittain: Lukunäärä Järviala Järvenrantaa

Vihti 23 kpl 11,16 lea2 88,6 ks
Siuntio 34 “ 7,96 64,1
Kirkkonusmi 12 “ 6,07 “ 45,2
Lohjan kunta 4 “ 0,12 “ 1,5
Inkoo 1 “ 0,11 “ 2,1

Siuntionjoki yhteensä 74 kpl 25,42 ks2 201,5 ks
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Hydrologiseen havaintotoimintaan liittyen on Siuntionjoen vesis

töalueella toiminut useita Ilmatieteen laitoksen, vesihallituk

sen hydrologian toimiston ja TKK:n vesitalouden laboratorion

sadeasemia, joista ensimmäinen, Siuntion Solvik (Ilmatieteen

laitoksen havaintoasema) aloitti vuonna 1962. Sade— ja lumihavain—

totoimintaa alueella on tarkastellut lähemmin Halenius (1979).
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3.1.2 Veden laatu ja käyttökelpoisuus

Siuntionjoen vesistön yleispiirteet

Siuntionjoen vesistöalue rajoittuu luoteisosistaan Lohjanharjun runsaa—
seen pohjavesialueeseen; länsipuolella sijaitsee Karjaanjoen vesistöalue
ja itäpuolella pienehköjeri, Suomenlahteen laskevien jokien ja purojen
alue (kuva 19). Siuntionjoen vesistön koko valuma-alue on noin 480 km2,
josta vesialuetta on noin 25 km2. Vesistön järvisyys on 5,3 %, mikä
on suhteellisen suuri verrattuna esim. Porvoonjoen (1,6 %) ja Vantaan-

joen (2,8 %) vesistöihin. Järvien virtaamahuippuja tasaava vaikutus
on kuitenkin melko vähäinen, sillä alueen järvien varastotilavuus on

pieni ja veden viipymä erityisesti joen alajuoksun järvissä on lyhyt
(taulukko 13). Tämän vuoksi Siuntionjoen virtaamavaihtelut ovat suuria:

joen keskivirtaama (MQ) vuosina 1971-80 oli 4,3 m3/s, keskiylivirtaama

(MHQ) 23 m3/s ja keskialivirtaama (MNQ) 0,54 m3/s. Vastaavat luvut

Porvoonjoelta olivat 10,8 m3/s, 74 m3/s ja 1,2 m3/s (Vesihallitus 1983).

Taulukko 13. Perustietoja eräistä Siuntionjoen vesistön järvistä

Valuma- Pinta-ala Keski- Suurin Keskivir- Viipymä
alue syvyys syvyys taama
(km2) (km2) (m) Cm) (m3/s) (d)

Enäjärvi 34 5,1 3,4 10 0,33 580

Björnträsk 228 2,1 2,2 4,9 2,2 26

Tjusträsk 411 1,3 4,2 9,8 3,9 15

Vikträsk 477 1,9 5,1 17,3 4,6 26

Siuntionjoen vesistö voidaan jakaa kahteen toisistaan poikkeavaan osa

alueeseen, Kirkkojoen (Kyrkån) haaraan ja Siuntionjoen päähaaraan (kuva

19). Näiden lisäksi joen alajuoksu voidaan erottaa omaksi osa—alueeksi.

Kyrkån valuma-alueella hienorakeisten maalajien ja peltojen osuus on

selvästi suurempi kuin päähaaran alueella, jossa puolestaan järvi

syys on suurempi (taulukko 14). Vesistön alajuoksulla on happamia aluna

maita (litorinasavi-alue), jolla on oma vaikutuksensa maalta tapahtuvaan

huuhtoutumiseen (Hooli 1980).
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Taulukko 14. Perustietoja Siuntionjoen valuma-alueesta

Osa-alue Valuma- Järvi- Virtaa- Pelto Suo Metsä Maalaji
alue syys ma % % % Mr,Sr, Sa Tv
(km2) % (m3/s) Hk,Ka Ht Hs Lj

Kyrkån 139 0,3 1,4 40 1 59 39 26 26 2

Siuntionjoki
ennen Kyrkån
haaraa 250 8,2 2,4 28 6 57 63 13 17 7

-
Palojoki 107 10,5 1,0 29 5 55

—Ri subacka
ån 48 0,5 0,5 30 6 63

— Harvsån 63 11,0 0,6 27 8 54

Mr = moreeni, Sr = sora, Hk hiekka, Ka = kallio, Ht = hieta, Sa = savi,
Hs = hiesu, Tv = turve, Lj = lieju

Ravinteiden ja orgaanisen aineen huuhtoutuminen on luontaisestikin

suurta koko Siuntionjoen ja erityisesti Kyrkån alueella. Tämän vuoksi

jokivesi olisi luonnontilaisenakin sameaa ja sen ravinnepitoisuudet

korkeahkoja.

Alueen matalat järvet, kuten Enäjärvi ja Björnträsk, ovat luontaisesti

savisameita ja herkästi rehevöityviä: Backträsk- ja Lonoks-järvet sijait

sevat puolestaan alueella, jolla soistuminen on ollut voimakasta. Va1rsi—

naisia humusjärviä alueella on kuitenkin melko vähän, ja ne sijaitse

vat yleensä alueen koillis- ja itäosissa (mm. Kaitlampi, Ruuhijärvi

ja Kimpari). Toisaalta myös alueen luoteisosista (mm. Kivikoskenpuro)

löytyy humuspitoisia vesi alueita.

Siuntionjoen alueella sijaitsee myös muutamia kirkasvetisiä, niukka

ravinteisia metsäjärviä, joita luontainen kuormitus tai ihmistoiminnan

aihauttama kuormitus ei ole juurikaan rehevöittänyt. Näistä merkittävin

on Lappträsk, jo!a sijaitsee veststöalueen kaakkoisreunaTla. Muut,

esim. Fårträsk Siuntion kirkonkylän länsipuolella sekä Ormträsk, ovat

lähinnä vain pieniä metsälampia.



78

Vesistön vedenlaatu

Vesistön veden laatua tarkastellaan seuraavassa pääosin Helsingin vesi-

ja ympäristöpiirin omien tutkimusten sekä alueelta tehtyjen velvoite

tarkkailujen tulosten valossa. Vesistön velvoitetarkkailua on suorittanut

yhteistarkkailuna 1980-luvulla Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry.

3.1.2.1 Palojoen alue

Enäjrvi

Enäjärvi on matala, rehevöitynyt järvi, joka mataluudestaan huolimatta

kerrostuu selvästi talviaikana. Kesäaikana järvi kerrostuu ajoittain,

mutta yleensä vain lyhyeksi aikaa kerrallaan. Järveen johdettiin Numme

lan taajaman asumajätevedet vuoteen 1976 saakka, jolloin Höytiönnummen

puhdistamo valmistui ja jätevedet johdettiin Risubackajokeen. Pitkään

jatkunut jätevesikuormitus ja yhä vielä jatkuva hajakuormitus ovat

rehevöittäneet Enäjärveä voimakkaasti. Järven ravinnepitoisuudet ovat

korkeita ja happiongelmia on esiintynyt jatkuvasti järven pohjanlähei—

sissä vesikerroksissa.

Enäjärvi oli 1970-luvun lopulla Siuntionjoen eniten tutkittuja alueita,

kun Teknillinen Korkeakoulu teki sen alueella lähinnä ravinteiden kier

toa koskevia erityistutkimuksia (mm. Kettunen 1980). Jo tällöin havait

tiin, että Nummelan jätevesikuormituksen lopettaminen ei toivotulla

tavalla parantanut järven tilaa, vaan ravinnepitoisuudet pysyivät korkei

na ja sinileväkukintoja ja happiongelmia esiintyi edelleen. Tämä johtui

suurelta osin siitä, että Enäjärven sedimenttiin oli kertynyt runsas

ravinnevarasto, joka mm. tuulten vaikutuksesta pääsi sekoittumaan koko

vesimassaan. Järven ulkopuolisella kuormituksella oli merkitystä lähinnä

vain tulvakausina keväisin ja syksyisin. Korkeimmillaan veden fosfori—

pitoisuus oli yleensä elokuussa (100-160 ug/l). Kasvukauden aikana

veden typpi-fosforisuhde oli alhainen (<5), joten typpi on todennäköi

sesti levien kasvua rajoittava tekijä Enäjärvessä. Alhainen N/P-suhde

puolestaan loi edellytykset typpeä sitovien sinilevien massaesiintymi—

selle, joita Enäjärvessä on esiintynyt vielä 1980-luvullakin.

Enäjärven vedenlaadusta ja sen kehityksestä on olemassa melko vähän

tietoa 1980-luvun puolivälin jälkeen. Järven happiongelmat ja sinilevien

massaesiintymiset ovat jatkuneet, joten .järven tilassa ei ilmeisesti

ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Talven 1985-86 aikana Helsingin

vesipiiri teki yhdessä Vihdin kunnan kanssa järvessä hapetuskokeilun.

Kokeilun tutkimus jäi kuitenkin erittäin puutteelliseksi. Vuoden 1986

aikana tekivät TKK ja Helsingin vesipiiri lähinnä ravinnetasoa ja levä

lajistoa koskevia jatkotutkimuksia. Hapetuskokeilua on tarkoitus jatkaa

tulevina talvina.
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Koska Enäjärven tila ei ole parantunut odotetusti Nummelan jätevesi

kuormituksen lopettamisen jälkeen, on esitetty ajatus, että Risubacka

joen ja Björnträsketin tilan parantamiseksi jätevedet voitaisiin johtaa

uudelleen Enäjärveen. On jopa oletettu, että lisääntyvä typpikuormitus

vähentäisi haitallisten, typpeäsitovien sinilevien määrää järvessä.

Tällaisille olettamuksille ei kuitenkaan ole olemassa riittäviä perus

teita; tiedetäänhän myös, että typpi on tuotantoa rajoittava tekijä

Enäjärvessä, joten kuormituksen lisääminen ei ainakaan voi parantaa

järven tilaa. Toisaalta on myös vaikea arvioida, millä tavoin tämän

järven tilaa voitaisiin selvästi parantaa; tällä hetkellä Enäjärven

tila näyttää vakiintuneelta.

Puutteeliisen vedenlaatuaineiston vuoksi Enäjärven laatuluokitusta

vv. 1980—85 ei ole voitu tehdä samalla tavoin kuin muulla Siuntionjoen

alueella (kts. kuva 20). Jatkuvien happiongelmien ja sinileväkukintojen

perusteella järvi on kuitenkin arvioitava virkistyskäyttöluokkaan IV

(välttävä) tai V (huono) kuuluvaksi. Yleisluokituksessa arvio on sama.

Poi kkipuol iainen ja lähial ueen pi kkujärvet

Poikkipuoliainen on matala, pitkänomainen järvi, jonka valuma-alue

on suurelta osin metsämaata; järven länsipuolella sijaitsee myös jonkin

verran peltoja. Enäjärvestä laskee Hulttilanjoki Linnalahteen, joka

on kaislikkoinen ja soistunut. Järven pohjoispäähän laskee oja Katin—

hännän turvesuolta ja järven keskiosiin oja vähäravinteisesta, mutta

humuspitoisesta Kaitlammesta.

Poikkipuoliaista kuormittaa luontaisen huuhtoutuman lisäksi melko tiheä

loma-asutus; lisäksi järven rannalla sijaitsee Keravan seurakunnan

Nuottakodon leirikeskus, joka on tarkkaillut jätevesiensä vaikutuksia

Poikkipuoliaisessa vuodesta 1984.

Muuten Poikkipuoliaisen vedenlaadusta on olemassa varsin vähän tietoja.

Edetlä minittujen tarkkailutulosten ja 1970-luvulta peräisin olevien

havaintojen perusteella voidaan sanoa, että Poikkipuoliainen on runsas—

ravinteinen, melko rehevöitynyt järvi. Fosforipitoisuus on avovesikau

tena ollut 70-100 ug/l ja typpipitoisuus 1100-1400 ug/l. Veden hygiee—

ninen laatu on viimeisten tarkkailutulosten perusteella kuitenkin ollut

hyvä, mutta 1970—luvulla on havaittu korkeahkoja fekaalisten strepto—

kokkien määriä.
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Ilmeisesti Poikkipuoliaisen tila on parempi kuin Enäjärven, ja virkistys—
käyttöluokituksessa järvi voitaneen sijoittaa luokkaan IV (välttävä)
tai luokkaan III (tyydyttävä). Järven tilan tarkempi arviointi edellyt
tää kuitenkin tarkkailun jatkamista.

Kaitlampi on niukkaravinteinen, humuspitoinen järvi, jonka rannalla
on melko tiheää loma-asutusta. Veden pH-arvot ovat olleet alhaisia,
joten järvi on ilmeisesti jossakin määrin altis happamoitumiselle (Tikka
1984). Tästä huolimatta järvi on sijoitettu virkistyskäyttö- ja yleis
luokituksessa luokkaan II (hyvä). Veden hygieeninen laatu on ollut
hyvä tai erinomainen.

Ruuhilampi. joka myös laskee ojien kautta Poikkipuoliaiseen, muistuttaa
ilmeisesti pääpiirteissään Kaitiampea. Myös se on humuspitoinen järvi,
jonka pH on suhteellisen alhainen. Jonkin verran paremman puskurikykyn
sä vuoksi Ruuhilampi kuitenkin sietää happamoitumista hieman paremmin
kuin Kaitlampi.

Kurjolampi ja Tervalampi

Kurjolampi on kallioiden ja metsien ympäröimä kirkasvetinen, mutta
lievästi humuspitoinen lampi, jossa ravinnepitoisuudet ovat pieniä.
Järvessä on kuitenkin kerrostuneisuuskausien aikana esiintynyt lievää
happivajausta. Sosiaalidemokraattisen Raittiusliitori jätevesien vaiku
tuksia järven alapuolisen puron vedenlaatuun ei ole juuri havaittu;
veden hygieeninen laatu on yleensä ollut hyvä tai tyydyttävä.

Happitilanteen ja ajoittain korkeahkojen bakteeripitoisuuksien vuoksi
Kurjolampi ja sen alapuolinen Tervalampeen laskeva puro sijoittuvat
virkistyskäyttöarvoltaan luokkaan III (tyydyttävä). Lisäksi järven
on katsottu olevan vaarassa happamoitua (pH <6) minkä vuoksi Terva
lammen kalastuskunta kalkitsi järven keväällä 1984 (Tikka 1984).

Tervalampi on osittain kallio- ja metsäsoiden, osittain peltoen ympä
röimä. Se on Kurjolampea selvästi sameavetisempi ja runsasravinteisempi
järvi. Tervalammen huoltolaitos sijaitsee Poikkipuoliaisen ja Tervalammen
välisen puron varrella. Jätevesien vaikutukset näkyvät purossa lähinnä
kohonneina fekaalisten koliformien ja streptokokkien pitoisuuksina;
itse Tervalanimen hygieeninen tila on vaihdellut hyvästä huonoon. Järves
sä ilmenee kerrostuneisuuskausien aikana happivajausta, ja kesällä
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pintavedessä ilmenee reheviiitymisestä johtuvaa hapen ylikyllästymistä.

Vedenlaatuluokituksessa (yleis- ja virkistyskäyttöluokitus) Tervalampi

ja sen yläpuolinen puro sijoittuvat luokkaan IV (välttävä). Tervalammen

huoltolaitoksen yläpuolinen osa voidaan kuitenkin sijoittaa luokkaan

III lähinnä puron paremman hygieenisen tilan vuoksi.

Siuntionjoki Tervalamesta Björnträskiin

Tervalammen aIapuolinen vesistönosa aina Björnträskiin saakka on varsin

huonosti tutkittua aluetta. Huhmarjärvestä ei ole ollut käytettävissä

tuoreita vedenlaatuhavaintoja, mutta todennäköisesti järvi muistuttaa

hyvin paljon samankokoista Tervalampea.

Palojärvi on suurehko, keskiosistaan melko syvä (n. 10 m) ,järvi, ,jota

ympäröivät pelto-, metsä- ja suoalueet. Järveä on 1970-luvulla tutkittu

sen verran, että järvi voidaan yleisluokituksessa sijoittaa luokkaan

III-IV (tyydyttävä-välttävä). Virkistyskäyttöluokituksesta ei voida

esittää edes arviota, sillä hygienian indikaattoribakteereita koskevat

tiedot ovat puutteellisia.

Kerrostuneisuuskausina ilmeni happivajausta pohjanläheisissä vesikerrok

sissa jo 1970-luvun alussa; veden väri ja rautapitoisuudet olivat samalla

huomattavan korkeita. Pintaveden ravinnepitoisuudet olivat myös korkeah—

koja (N:800-2000»g/l; P:30-110 jg/l).

Palojärven naapurijärvien, Kypär- ja Valkjärven vedenlaadusta ei ole

tehty tutkimuksia. Kypärjärvi on pohjoisosiltaan peltoihin rajoittuva,

keskikokoinen järvi, jonka rannalla sijaitsee jonkinverran haja-asutusta.

Valkjärvi on puolestaan metsäisen ja kallioisen maaston ympäröimä1

ja sen valuma-alueella sijaitsee myös pieniä soita.

Palojoki, joka laskee Palojärvestä Björnträskiin, on myös jokseenkin

tutkimatonta aluetta. Joen yläjuoksulla rannat ovat suurimmaksi osaksi

metsäisiä ja kallioisia (PaIojärvenkoski). Alajuoksulla maasto muuttuu

tasaisemmaksi; ennen Björnträskiin laskua joki virtaa peltomaiden läpi.
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Pieni Kimparin järvi sijaitsee korkealla kallioisessa metsämaastossa.

Sen vesi on humuspitoista (väri 70 mg Pt/l) ja melko ravinneköyhää.

Kirkkonummen ja Siuntion ilmansuojelun perusselvityksessä todetaan,

että järven vesi on luontaisesti lievästi hapanta, mutta pH on vain

hieman alhaisempi (5,9) kuin muissa Siuntion alueen tarkkailujärvissä.

Veden alumiinipitoisuus on kohonnut ja puskurikyky puolestaan heikenty

nyt (Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys 1986). Havainnot viittaa

vat siihen, että Kimpari olisi vaarassa happanioitua.

3.1.2.2 Risubackajoki

Nuninelasta tuleva haara

Risubackajoen Nummelasta tuleva haara on vähävetinen; keskivirtaama

(MQ) on noin 0,1 m3/s ja keskialivirtaama (MNQ) vain n. 0,014 m3/s.

Alivirtaamakausina ojan vesi onkin lähes pelkkää Nummelan Höytiönum

men puhdistamolta tulevaa jätevettä.

Nummelan jätevedenpuhdistamon alapuolella veden laatu on erittäin heikko.

Veden ammoniumtyppipitoisuudet ovat olleet erittäin korkeita ajoittain

myös sen jälkeen, kun puhdistamolla aloitettiin nitrifikaatiokokeilut

v. 1983. Nitrifikaatiota ei siten ole aina saatu toimimaan toivotulla

tavalla.

Veden orgaanisen aineen määrää kuvastavat KHT-arvot ovat olleet korkeita

samoin kuin fosforipitoisuudetkin. Kuitenkin ojan happitilanne on useim

miten ollut suhteellisen hyvä. Veden hygieeninen laatu on ollut vaihte

leva (taulukko 15). Pistekuormittajien ja velvoitetarkkailun havaintopis

teiden sijainti on esitetty kuvassa 21.

Taulukko 15. Risubackajoen Nummelasta tulevan haaran vedenlaatutietoja vuosilta 1980-85.

Havainto— Hpi (kyli. %) KHT (mgO7/l) Kok. N NH4-N (pg/l) N03—N (jig/l) Kok. P (pg/l)
piste x min max x min max (ug/l keskim.) x min max x min max x min max

RiO - 90 66 101 9 5,9 20 15000—35000

-

17000 90 42000 6900 150 30000 450 120 3200

R 11 89 80 98 13 11 18000 64 32000 1045 590 1500 395 43 1000

R 8 91 81 100 9,7 5,6 16 4600 63 17000 3200 450 9700 204 59 1000

15

4200- 13 500

Fekaaliset koli- Fekaaliset strep— pH Sameus (FTU) Rauta (pg/1)
formit (kpl/i00 ml) - - -

x min max x min max x min max x min max x min max

RiO 450 0 4000 1075 0 10000 7,2 4,8 7,9 16 4,3 70 2600 290 5400

R 11 — 2940 0 9800 7,6 7,4 7,8 67 15 190 3400 1300 5300

R 8 2440 1 18000 580 14 3500 7,3 6,7 7,8 34 12 160 4900 1500 10000
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Veden laatu paranee jonkin verran ojan alajuoksulla. Ravinnepitoisuudet

ovat keskimäärin alhaisemmat kuin puhdistamon alapuolella; kuitenkin

NH4— ja N03-typpipitoisuudet voivat ajoittain olla erittäin korkeita

vielä ojan alajuoksullakin kohdassa, jossa Nummelasta tuleva haara

yhtyy Oy Partek Ab:lta ja Oy Lohja Ab:lta tulevaan Risubackajoen haaraan.

Sameus ja rautapitoisuudet sekä suolistoperäisten bakteerien pitoisuudet

lisääntyvät usein ojan alajuoksua kohden Nummelan puhdistamolla jäte

vedet on desinfioitu kesäkautena, minkä vuoksi bakteerimäärät ovat

melko alhaiset ojan yläjuoksulla. Bakteerimäärien kohoaminen ojan ala

juoksulla on kuitenkin osoitus myös hajakuormituksen, lähinnä maa-

ja karjatalouden, vaikutuksesta Risubackajoen vedenlaatuun.

Risubackajoen Nummelasta tuleva haara kuuluu kokonaisuudessaan yleis

ja virkistyskäyttöluokkaan V (huono). Korkeiden typpi- ja bakteeri—

pitoisuuksien vuoksi vettä ei yleensä tulisi käyttää karjan juottoon

tai juures— ja lehtikasvien kasteluun. Näiden rajoitusten vuoksi oja

voitaisiin virkistyskäyttöarvoltaan sijoittaa jopa luokkaan VI eli

sopimaton.

Muijalasta tu’eva haara

Risubackajoen Muijalasta tulevan haaran keskivirtaama on yläjuoksulla

0,02 m3/s ja lähellä Nummelasta tulevan haaran yhtymäkohtaa 0,20 m3/s.

Vastaavat keskialivirtaamat ovat 0,004 m3/s ja 0,031 m3/s. Oy Partek

Ab:n Ratametsän altaasta on juoksutettu vettä keskimäärin 0,014 m3/s.

Juoksutukset tapahtuvat pääasiassa keväisin, ja kesän alivirtaama—

kausina pyritään estämään jätevesien pääsy vesistöön.

Ratametsän altaan yläpuolella ojan vesi on sameaa ja melko humuspitoista,

mutta veden happitilanne on ollut hyvä. Veden pH on ollut n. 6,7—7,2.

Ratametsän altaan alapuolella (R4) veden laatu muuttuu kuitenkin voimak

kaasti. Suurin muutos tapahtuu veden pH:ssa; altaan alapuolella ojan

vesi on voimakkaan emäksistä (pH- 8,6-11,3). Veden KHT-arvot kohoavat

ja happitilanne heikkenee, ja veden ravinnepitoisuudet kasvavat myös

jonkinverran (taulukko 16). Oy Partek Ab:n jätevedet kohottavat selvästi

ojan sulfaatti- ja kromipitoisuuksia. Sulfaattipitoisuus on ollut keski

määrin 220-480 mg/l, ja kromipitoisuus 50-280 pg/l. Korkein vuosina

1980—84 mitattu kromipitoisuus on ollut peräti 600 ,pg/l. Lääkintöhalli

tuksen ohjeiden mukaan juomaveden kromipitoisuus ei saa ylittaä 50,)Åg/l
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Ratametsän altaalta tulevaan Arvolanojaan yhtyy pohjoisesta toinen

oja, johon v. 1987 asti johdettiin Oy Lohja Ab:n elementtitehtaan ja

Kotelokulma Oy:n jätevedet. Näinä jätevedet on johdettu v. 1987 alkaen

Nummelan viemäriverkostoon. Myös tämän ojan vesi (R5) on sameaa ja

ravinnepitoisuudet korkeahkoja, mutta happitilanne on yleensä ollut

jokseenkin hyvä (taulukko 16). Veden pH-arvo on ollut lähellä normaaliar-

voja. Vedenlaatuluokituksessa tämä oja sijoittuu luokkaan LV (välttävä),

kun Partekin alapuolinen ojaosuus sijoittuu luokkaan V (huono). Korkeiden

suifaatti- ja kromipitoisuuksien vuoksi Oy Partek Ab:n alapuolinen

oja on sopimatonta mm. karjanjuottoon, joten se voitaisiin sijoittaa

myös luokkaan VI (sopimaton).

Ratametsän altaalta ja Oy Lohja Ab:n elementtitehtaalta tulevien ojien

yhtymäkohdassa (R3) Risubackajoen vedenlaatu on edelleen heikko, vaikka

kin hieman parempi kuin välittömästi Ratametsän altaan alapuolella

(taulukko 16). Veden pH on äjoittain varsin korkea (yli 10), mutta

happitilanne jokseenkin hyvä muutamia poikkeustapauksia lukuunottamatta.

Veden hygieeninen laatu on hieman parempi kuin ratametsän altaan ala

puolella.

Taulukko 16. Mui,jalasta tulevan haaran vedenlaatutietoja vuosilta 1980-85.

Havainto- Happi (kyil %) KHT (mgO2/l ) Cr (pg/l ) Suifaatti (mg/l ) NH4-N )1g/l ) N03-N (pg/l ) Kok P (pg/

piste min max x min max (keskim.) (keskim.) x min max x min max x mm ma

R 4 77 8 92 16 11 25 50-80 220—480 650 110 2300 250 0 640 78 4 31

R 5 88 78 98 9,2 3,5 18 85 3 440 490 290 700 64 35 18

R 3 83 64 107 13 5,6 23 260 12 770 340 160 900 66 34 15

R 9 92 84 100 13 6,1 41 8-35 48-81 144 15 630 580 170 1000 71 43 12

Fekaaliset koli— Fekaaliset strep— pH Sameus (FTU) Rauta (pg/l)

formit (kpl/100 ml) tokokit (kpl/100 ml) -
— -

x min max x min max x min max x min max x min max

R 4 2300 0 16000 1200 0 13000 10,1 7,7 11,5 12 3,4 25 890 360 1200

R 5 530 130 1000 7500 5100 7,3 6,9 8,3 15 7,6 33 2400 1200 3300

R 3 310 2 1000 69020 2300 8,9 6,7 10,4 15 5,4 43 1600 1300 2000

R 9 1400 12 14000 12000 15000 8,0 6,8 9,4 18 8 43 2500 1200 4100

Muijalasta tulevan haaran alajuoksulla, ennen kuin oja yhtyy Nummelas—
-

ta tulevaan haaraan -(R9), Oy Partek Ab:n jäteves-ien vatkutukset ovat

jo jonkin verran lieventyneet. Kuitenkin kromi- ja suifaattipitoisuudet

ovat edelleen korkeammat kuin luonnontilaisissa vesissä, ja veden pH

on korkeahko; ajoittain pH on ollut jopa yli 9. Vesi on sameaa ja ravin—

nepitoisuudet korkeita. Veden hygieeninen laatu on usein jopa heikompi

kuin ajan yläjuoksulla, mikä johtunee maatalouden aiheuttamasta hajakuor—

mituksesta. Havaintopisteiden R3 ja R9 välillä Risubackajoki virtaa
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aluksi peltomaiden halki; ojan alajuoksulla maasto on kallioisempaa.

Risubackajokeen laskee Myllymäen kohdalla pikkuojien kautta Ukkolan

tekolammen sekä muutamien suo- ja metsälampien vesiä. Näiden pikkujärvi

en (Nummijärvi, Suolampi ja Kalliojärvi) vedenlaadusta ei ole havaintoja.

Risubackajoki Numelan ja Muijalan haaran yhtymäkohdasta Björnträskiin

Nurnmelan ja Muijalan haaran yhtymäkohdassa (R2) puron happitilanne

on ollut jokseenkin hyvä, mutta veden ravinnepitoisuudet ovat olleet

varsin korkeita. Nummelan jätevedenpuhdistamon vaikutukset näkyvät

erikseen selvästi kohonneina typpipitoisuuksina (taulukko 17). Oy Partek

Ab:n jätevedet puolestaan nostavat veden pH:n ajoittain jopa lähelle

9:ää, keskimäärin pH on ollut 7,2-8,2.

Kun veden ammoniumtyppipitoisuus (NH4) on korkea ja pH yli 8 muodostuu

ammoniakkia (NH3), joka on vesistölle myrkyllistä jo suhteellisen pieninä

pitoisuuksina. Ammoniakkia saattaa muodostua Risubackajoen alajuoksulla,

jossa kalojen elinolosuhteet ovat tämänkin vuoksi varsin huonot. Vuosina

1976 ja 1978 purossa tapahtui kalakuolemia, joiden epäiltiin johtuvan

juuri Oy Partek Ab:n ja Nummelan puhdistamon jätevesien yhteisvaikutuk

sesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että Nummelan jätevesien ammoniumtyppipi—

toisuutta saadaan alennetuksi jo kokeillun nitrifikaatioprosessin avulla;

samalla tulisi myös Oy Partek Ab:n jätevesien pH:ta alentaa, jottei

ainakaan Risubackajoen alajuoksulla veden pH ylittäisi arvoa 8.

Taulukko 17. Risubackajoen alajuoksun vedenlaatutietoja vuosilta 1980—85.

Havainto- Happi (kyli. %) KHT (rn902/l) NH4—N (pg/1) N03—N ()Jg/l) Kok. P(ig/l)

piste min max x min max x min max x min max x min max

R 2 93 84 102 11 7,4 17 1860 12 8100 2150 420 7000 130 64 630

R 1 75 60 90 13 8,1 20 1940 30 8700 2240 440 9500 108 40 210

Fekaaliset koli— Fekaaliset strep

formit (kpl/ilO ml)
tokokit

(kpl/ilO
ml)

_______________ ______________
___________________

min max xmin max

R 2 1600 11 8400 1200 0 15000

R 1 2300 20 26000 2300 0 29000

pH Sameus (FTU) Rauta (pg/l)

x min max min max min max

7,7 6,8 8,9 25 7,9 100 3200 1600 5400

7,1 6,5 7,9 23 9,8 80 3800 520 2700
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Risubackajoen alajuoksulle tultaessa (Ri) veden happitilanne heikkenee

hieman ja hygienian indikaattoribakteerien määrät lisääntyvät. Tämä

johtuu ilmeisesti maatalouden aiheuttamasta hajakuormituksesta; puron

alajuoksua ympäröivät peltomaat. Typpipitoisuudet pysyvät korkeina,

mutta veden pH on jo neutraalialueella. Kaloille vaarallista ammoniak

kia ei ilmeisestikään enää pääse muodostumaan ojan alajuoksulla tai

Björnträs ki ssä.

Vedenlaatuluokituksessa Risubackajoen alajuoksu sijoittuu luokkaan

V (huono) sekä korkeiden ravinne- että bakteeripitoisuuksiensa vuoksi.

Puro on voimakkaasti pilaantunut sekä asunia— ja teollisuusjätevesien

että haja—asutuksen ja maatalouden aiheuttaman kuormituksen vuoksi.

3.1.2.3 Björnträsk

Björnträsk on matala, rehevöitynyt ja erityisesti pohjoisosiltaan kais—

likkorantainen järvi. Sen eteläosan syvernmillä alueilla esiintyy kerros

tuneisuuskausien aikana jatkuvasti happiongelmia. Talvisin alusveden

happikyllästysarvot ovat vuonna 1980-84 olleet noin 10—20 %, ja päällys

vedenkin vain n. 25—45 %. Kesällä pintavedessä esiintyy hapen ylikylläs

tyneisyyttä, joka johtuu voimakkaasta levätoiminnasta ja on yksi osoitus

järven rehevöitymisestä (taulukko 18). Klorofyllipitoisuudet ovat varsin

korkeat, ja niiden perusteella järvi voidaan luokitella erittäin rehe

vä ks i.

Taulukko 18. Björntr5skin vedenlaatutietoja vuosilta 1980-85.

Havain— Syvyys Happi (kyil. 96) - pH NH4—N (jig/l) N03—N (ig/l) Kok. P ig/l) Fekaaliset koli— Fekaaliset strepto—
topiste ( m ) x min max x TI max x max x max x max formit (kpl! kokit (kpl/100 ml)

100 ml) x - min max
x min max

B2 1 75 21 120 7.1 &1 8.8 62 180 390 710 60 110 10 0 30 45 0 320

2,5—3 67 13 117 160 740 530 1300 60 120

3—4 56 13 98 330 910 580 1700 61 110

B1 1 87 35 114 7.2 6.6 8.7 120 230 470 800 57 110 10 0 37 11 0 39

2 77 33 99 64 74 545 730 75 120

B2 0-2m

B1 0—2m 55 22 77

chla

min max

55 21 77
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Järven ravinnepitoisuudet ovat korkeita. Kokonaistypen pitoisuudet

ovat pintavedessä olleet keskimäärin 1200-1900 jig/l; ammoniumtypen

pitoisuudet ovat vuosina 1980-85 vaihdelleen välillä 0-3000 »g/l (keski

määrin n. 200 pg/l) ja nitraattitypen välillä 0-1700 pg/l (keskimäärin

n. 500 pg/l). Kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet meskimäärin 60

pg/l (vaihteluväli 20-120 pg/l).

Fosforipitoisuudet ovat loppukesällä olleet jonkin verran pienempiä

kuin Enäjärvessä ja N/P-suhde puolestaan suurempi. Varmasti ei kuitenkaan

tiedetä, onko fosfori aina tuotantoa rajoittava tekijä Björnträskissä.

Mäkelä (1982) on mm. arvioinut, että voimakkaan levätuotannon aiheuttama

samennus (ns. levien itsevarjostus) rajoittaisi levätuotantoa Björn

träskissä. On myös mahdollista, että typpi jossain olosuhteissa olisi

levätuotantoa rajoittava tekijä. Tässä tapauksessa Risubackajoen suun

nasta tuleva liukoisten typpiyhdisteiden kuormitus saattaisi merkittäväs

ti rehevöittää järveä.

Björnträskin sedimentteihin kertyneen fosforin ja sen aiheuttaman ns.

sisäisen kuormituksen merkitystä järven rehevyyteen ei ole arvioitu.

On hyvin todennäköistä, että sedimenteistä liukenee ravinteita, jotka

ylläpitävät järven korkeaa rehevyystasoa, vaikka kuormitus

valuma-alueella pienenisikin. Tämän vuoksi olisi tärkeää selvittää

järven sisäisen kuormituksen merkitystä samalla tavalla kuin Enäjärvessä

on tehty (vrt. Kettunen 1980). Vasta tämän selvityksen jälkeen voidaan

tarkemmin arvioida eri jätevesikuormittajien ja hajakuormituksen osuutta

järven tilaan ja kuormituksen vähentämisen todennäköisiä vaikutuksia.

Järven fosforitaseen selvittämiseksi olisi tärkeää tuntea tarkemmin

myös Palojoen suunnalta tulevan kuormituksen määrä. Risubackajoen ja

Harvsån tuomasta ainemäärästä voidaan esittää jonkinlaisia arvioita,

mutta Palöjoen veden laatua ei ole tarkkailtu.

Björnträskin pintaveden hygieeninen laatu on vaihdellut hyvästä huonoon.
Avovesikautena

vesi on kuitenkin yleensä uimakelpoista ja joka tapauk

sessa hygienian indikaattoribakteerien määrät ovat huomattavasti pienem

mät kuin Risubackajoessa. Tästä syystä Björnträsk voidaan virkistys

käyttöluokituksessa sijoittaa luokkaan IV (välttävä). Myös yleisluoki—

tuksena järvi on sijoitettu tähän luokkaan; kuitenkin järven voimakkaan
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rehevöitymisen ja jatkuvien happihaittojen vuoksi I3jörnträsk on hyvin

lähellä luokan V (huono) rajaa.

Vuoden 1986 aikana Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri suoritti järjes—

telytöitä Björnträskin valuma—alueella (Lonoks—järvet ja Harvså), ja

järven alapuolinen jokiosuus perattiin Kvarnforsille saakka. Kvarnforsiin

rakennettu pohjapato kohottaa järven alimpia vedenkorkeuksia kevättalvel

la ja kesän kuivina kausina n. 25 cm ja vastaavasti alentaa keväistä

ylivedenkorkeutta n. 60 cm.

Järjestelyhankkeen suunnitteluvaiheessa tehdyssä selvityksessä on arvi

oitu, että vesistöjärjestely ei yksinään muuttane vesistöri vedenlaatua

mahdollista töidenaikaista samentumista lukuunottamatta (Mäkelä 1982).

Siuntionjoen vesistön keskisten järvien rehevyys

Kaikki kolme Siuntionjoen vesistön keskistä järveä, Björnträsk, Tjus

träsk ja Vikträsk ovat peltomaiseman ympäröimiä, luoritaisesti reheviä

tasan kojärvi ä.

Tunnusoimaista näille järville ovat olleet ajoittaiset leväkukinnat,

jotka aiheuttavat suurta vaihtelua klorofylli— ja perustuotantotuloksiin.

Useimmin toistuvia ja pitkäaikaisimpia leväkukinnat ovat olleet Björn—

tärskissä, missä on mitattu sekä korkeimmat yksittäiset arvot että

korkeimmat vuosikeskiarvot.

Björnträskissä ja Tjusträskissä rehevyys on lisääntynyt tasaisesti

1970-luvun lopulta vuoteen 1986. Vikträskissä kehitys ei ole ollut

yhtä selvä, joskin Vikträskissäkin mitattiin selvästi korkeimmat arvot

vuonna 1986. Kuvassa 22 on esitetty Siuntionjoen keskisten järvien

rehevyys vuosina 1977—1986 klorofylli—a:na ilmaistuna.

Kesällä 1987 ei leväkukintoja todettu lainkaan edelliskesän tapaan

ja klorofylli—a:n keskiarvot jäivät 1970-luvun Topun tasolle Björntrsk—

issä ja Tjusträskissä.

Vuosien 1983 ja 1986 tulosten valossa Björnträsk oli ylirehevä ja Tjus

träsk sekä Vikträsk varsin reheviä. Vuoden 1987 tulosten valössa taas

Björnträsk oli varsin rehevä ja Tjusträsk rehevä.
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Kuva 22. Siuntionjoen vesistön keskisten järvien rehevyys

vuosina 1978-1987

3.1.2.4 Harvsån alue

Heparin—Petäjärven alue

Hepari on matala, länsirannaltaan kaislikkoinen järvi; sen itärannalla

on jonkin verran haja- ja loma-asutusta. Petäjärven rannoilla on loma—

ja haja-asutusta sekä Sjökullan kurssikeskus. Petäjärven rannat, mm.

Alhosuolta tulevan ojan kohdalla, ovat osittain matalia ja kaislik

koisia. Kirkkonummen kunta on teettänyt tutkimuksia näiden järvien
-

vedenlaadusta (SuunnittelukeskusOy 1986).

Petäjärvestä laskee pelto-, metsä- ja suoalueiden reunustama oja (Kvarn—

ån) Stora Lonoks-järveen. Kvarnån valuma-alueella sijaitsee mm. Saar—

lammi sekä ojitettu suo, Degermossen. Tämän vesistönosan vedenlaadusta

ei ole olemassa tutkimustuloksia.

/
/

•—---d
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Bakträsk ja Storträsk

Bakträsk jakautuu kolmeen hieman erityyppiseen osa-alueeseen; kapean

Nydaisvikenin rannat ovat kallioisia ja metsäisiä,, Kurkvikenin ja itse

Bakträskin puolestaan matalampia ja osin peltoihin rajoittuvia. Kurk—

vikeniin laskee oja Volsin kaatopaikalta (Stormossenin suoalue), joka

suljettiin vuonna 1985.

Bakträsk on humuspitoinen järvi (väri 80-90 mg Pt/l), ja veden orgaani

sen aineen määrää kuvastavat KHT-arvot ovat korkeahkot. Veden ravinne

pitoisuudet, erityisesti typpipitoisuudet, ovat olleet aihaisempia

kuin esim. Björnträskissä; kokonaisfosforipitoisuudet ovat kuitenkin

korkeahkoja (45-55 pg/l).

Kerrostuneisuuskausina järven alusvedessä on esiintynyt happivajausta

ja pintavedessä hapen ylikyllästyneisyyttä. Ilmeisesti Bakträsk on

jonkin verran rehevöitynyt; Volsin kaatopaikan osuutta tähän ei voida

varmasti todeta.

Veden hygieeninen laatu on ollut hyvä tai erinomainen. Tämän vuoksi

järvi voidaan virkistyskäyttöluokituksessa sijoittaa luokkaan III (tyy

dyttävä.) huolimatta järven lievästä rehevöitymisestä. Yleisluokituk

sena järvi sijoittuu luokkien III (tyydyttävä) ja IV (välttävä) raja—

maille.

Bakträsk on kapean salmen kautta yhteydessä Storträsketiin, jonka

metsäisillä rannoilla sijaitsee jonkin verran haja- ja loma-asutusta.

Storträskin vedenlaadusta on Kirkkonummen kunta teettänyt tutkimuksia

1970-luvun alkupuolelta lähtien. Järvestä Stora Lonoks-järveen laskevasta

ojasta (Bysån) on olemassa runsaasti vedenlaatuhavaintoja. Ojan vesi

on jokseenkin humuspitoista (väri n. 50 mg Pt/l), sen happitilanne

on ollut hyvä ja hygienian indikaattoribakteerien määrät melko alhaiset

(0—180 kpl/1GO ml Ravinnepitoisuudet ovat myös olleet melko alhais-ia:

kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin n. 30 jig/l ja

typpipitoisuus alle 1000 yg/l. Stor— ja Bakträskin vedenlaatutietoja

on esitetty taulukossa 19.
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Lonoks-järvet ja Harvsån

Lonoks-järvet ovat erittäin matalia ja rannoiltaan soistuneita järviä.

Vesi on sameaa ja väriarvot korkeahkoja. Stora Lonoks—järven luusuaan

johdetaan TVK-opiston jätevedet.

Molemmissa järvissä, erityisesti Lilla Lonoksissa, happitilanne on

talvisin heikko ja kesäisin esiintyy rehevöitymisestä kertovaa hapen

ylikyllästyneisyyttä. Ravinnepitoisuudet ovat korkeahkoja: fosforipitoj

suudet ovat olleet keskimäärin n. 60 »g/l ja typpipitoisuudet n. 800-

1600 ,ug/l. Veden hygieeninen laatu on ollut avovesikautena tyydyttävä

tai välttävä (taulukko 19).

Järvien rehevyyden ja hygieenisen laadun perusteella Lonoks-järvet

voidaan sekä virkistys— että yleisluokituksessa sijoittaa luokkaan

IV (välttävä).

Harvsån laskee Lilla Lonoks-järvestä pelto- ja metsämaiden läpi Bjön

träskin eteläosaan. Pienten ojien kautta Harvsåhon virtaa vesiä myös

muutamasta pienestä metsälanimesta (Vikträsk, Ormträsk); näiden veden—

laadusta ei ole tietoja. Harvsån vedenlaadusta on olemassa tarkempia

havaintoja vain Lilla Lonoks-järven alapuolelta, joten aivan tarkasti

ei tiedetä, minkä laatuista vettä Harvsåsta Björnträskiin purkautuu.

Lilla Lonoks-.järven alapuolella Harvsåssa esiintyy ajoittain happi

vajausta, mikä johtunee järven niukkahappisen veden purkautumisesta

ojaan. Veden ravinnepitoisuudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin Lonoks

järvessä. Hygienian indikaattoribakteereita, erityisesti fekaalisia

streptokokkeja, esiintyy ojavedessä ajoittain enemmän kuin yläpuolisis

sa järvissä. Tämä johtuu ilmeisesti haja—asutuksen kuormituksesta.

Taulukko 19. Baktrskjn, Storträskin ja Lonoks—j8rvien vedenlaatutietoja vuosilta 1980—85.

Havainto— Syvyys Happi (kyli. %) H kok. P (pg/1) N03—N NH4—N Fekaaliset streptokokit * tai

piste (m) min max x x max (ig/1) ig/l koliformit ** (kpl/Ilo ml)
-

- - - x max x - max x min max

B 1 84 52 118 6,8 45 67 — 50 180 6,6* 0 65

3 51 5 104 6,7 52 89 — 63 400

St. 0—1 88 71 130 6,9 28 56 253 480 21 110 40** 0 180

St.—L 0—1 76 31 122 6,8 66 200 316 1500 33 130 18** 2 70

L — L. 0—1 62 2,2 111 6,8 67 130 192 860 65 370 312** 2 1800
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Harvsån, kuten Lonoksjärvetkin, sijoittuu veden läatuluokituksessa
luokkaan IV (välttävä).

Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri suoritti v. 1986 Harvsån ja Lonoks
järvien alueella järjestely- ja perkaustöitä. Lonoks-järvien pinnan-
korkeutta tasaava pohjapato rakennettiin talvella 1986-87, ja järvien
luusuat ruopattiin. Harvså perattiin koko matkaltaan Lilla Lonoks—järves—
tä Björnträskiin saakka. Nämä vesistöjärjestelyt eivät muuttane järvien
vedenlaatua entistä heikommaksi (Mäkelä 1982). Perkausten aikana ilmenee
kuitenkin jokiveden samentumista, jonka vaikutukset saattavat tuntua
myös Björnträskissä. Tämän järven kuormitus hetkelhisesti kasvaa työn
aikana, mutta työ ei vaikuttane järven tilaan kovin pitkäaikaisesti.

3.1.2.5 Kyrkn alue

Kivi koskenpuro

Kivikoskenpuron latvaosiin johdetaan Oy Partek Ab:n Uusniityn asunto

alueen jätevedet. Purkukohdan yläpuolella (Kl11) vesi on sameahkoa

ja voimakkaasti humuspitoista, mutta sen ravinnepitoisuudet ovat jokseen

kin pieniä.

Uusniityn asuntoalueen jätevedet kohottavat selvästi veden (Ki12) ravin

nepitoisuuksia ja hygienian indikaattoribakteerien määriä (taulukko

20). Ojan vedessä esiintyy ajoittain myös happivajausta. Kauempana

liusniityn asuntoalueen alapuolella (Ki7) ojan vedenlaatu on jo hieman

parantunut, mutta ravinnepitoisuudet ovat edelleen korkeita.

Taulukko 20. Vedenlaatutietoja Kivikoskenpurosta vv. 1980—85.

Happi (kyli. %) Fekaaliset koliformiset Väri (mg Pt/l) KHT (mg 02/1) Kok. P (iig/l)
—

_______________

bakteerit 1) (kpl/ilO ml) r
x min x

- max i ma-x
- max-

- min max
Ki 11 85 66 23 66 158 400 27 71 31 7 170
Ki 12 83 59 1010 4100 145 360 24 58 148 31 380
Ki 7 92 80 480 1300 82 190 12 25 126 35 390
Ki 8 42 0 26000 100000 168 300 51 159 520 130 2600
Ki 9 82 36 210 500 80 200 12 22 107 43 370
Ki 10 89 52 290 550 96 250 13 30 104 41 410

1) avovesikauden tulokset
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Lohjan kaupungin ja kunnan yhteiseltä kaatopaikalta tulevassa ojassa

(Ki8) vedenlaatu on erittäin heikko. Ojan virtaama ja kokonaiskuormituS

ovat kuitenkin niin vähäisiä, että kaatopaikan vaikutus näkyy Kivikos—

kenpurossa vain ajoittain ja melko suppealla alueella.

Kivikoskenpuron vedenlaatu on heikohko Munkkaanojan yhtymäkohtaan saakka

(KilO). RavinnepitoiSuudet ovat korkeita ja bakteerimäärät niin suuria,

että koko KivikoskenpurOn alue, Uusniityn asuntoalueen yläpuolista

ojaa lukuunottamatta, sijoittuu virkistyskäyttö— ja yleisluokituksessa

luokkaan V (huono). Kivikoskenpuron vedenlaatu on kuitenkin jonkin

verran parempi kuin voimakkaasti kuormitetun Risubackajoen.

Mun kkaanoja — Lempansån

Lohjan kunnan Munkkaanojan puhdistamon jätevedet johdetaan Munkkaan

ojan yläjuoksulle. Ojan vesi on laadultaan välttävää (IV) ennen Munk

kaanojan puhdistamoa (L2); jätevedet kohottavat veden bakteeri- ja

ravinnepitoisuuksia niin paljon, että alapuolinen vesistönosa on sijoi

tettava luokkaan V.

Munkkaanojan vesi on myös sameaa ja jonkin verran humuspitoista (väri

40-50 mg Pt/1). Ojassa ilmenee ajoittain myös hapenvajausta. Ravinne

pitoisuudet ovat korkeita koko ojan alueella (taulukko 21). Lohjan kunnan

puhdistamon jätevesien vaikutus näkyy erityisesti alivirtaamakausina

ojan korkeissa typpipitoisuuksissa. Veden hygieeninen laatu on huono

varsinkin keväällä ja syksyllä, mutta kesällä ojan vesi on hieman pa

rempilaatui sta.

Taulukko 21. Munkkaanojafl — Lempansån vedenlaatutietoja vv. 1980—85.

- -

- Happi (kyil. %) - Fekaaliset koli- - Fekaaliset strepto- Kok. P (pg/l) NH4-N g/l) N03-N yg/l)
formit 1)(kpl/ml) kokit1) (kpl/ilO ml) - —

x min x max x max x max max x max

1 2 90 78 310 750 1050 6000 110 480 4300 28000 850 1400

L 3 82 64 11000 33800 20000 140000 325 810 6800 20000 2200 8600

L 4 72 47 460 950 3800 27000 230 610 4200 12000 3000 9300

L 5 83 45 390 520 4600 19000 153 350 900 3000 2000 4600

1) avovesikausi
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Munkkaanoja yhtyy Kivikoskenpuroon muodostaen varsinaisen Lempansån.

Ojien yhtymäkohdassa Munkkaanojan (L4) vedenlaatu on heikompaa kuin

Kivi koskenpuron (KilO) (vrt. taulukot 18 ja 19). Lempansån

ravinnepitoisuudet ovat korkeita, mutta yleensä alhaisempia kuin

Munkkaanojan. Lempansssa esiintyy ajoittain hapen vajausta, joka

ilmeis,esti johtuu Munkkaanojan puhdistamon jätevesikuormituksesta.

Kivikoskenpuron, Munkkaanojan alajuoksun ja Lempansån varrella on myös

peltoalueita, joilla tuleva valuma saattaa osaltaan kohottaa veden

ravinne- ja bakteeripitoisuuksia.

Vejanså - Kyrkn

Lempansån yhtyy Vejansån—nimellä tunnettuun puroon muodostaen Kyrkn.

Vejanså puolestaan muodostuu pienistä ojista (Myransbäcken, Vejansbäcken

Aiskogsbäcken-DahlbäCkefl), jotka virtaavat alavan, maatalousvaltaisen

alueen halki.

Vejansån vesi (K4 ja Ki) on hyvin sameaa ja ravinnepitoista, ja siinä

esiintyy ajoittain myös hapenvajausta (taulukko 22).Veden bakteeri

pitoisuudet ovat korkeita. Fekaalisten streptokokkien suuri määrä koli

bakteereihin verrattuna on ilmeisesti osoitus maalta ja pelloilta tule

van hajakuormituksen vaikutuksesta Vejanså-Kyrkån alueella (asumajäte

vesien kuormittamilla alueilla fekaalisten koliformien osuus on yleensä

suurempi kuin fekaalisten streptokokkien).

Taulukko 22. ‘Jejanså - Kyrkån vedenlaatutietoja vv. 1980-85.

Happi (kyil. %) Fekaaliset koli— Fekaaliset strepto— Kok. P (,)Jg/1) NH4—N (yg/1) N03—N (yg/l)
formit (kpl/ml) kokit (kpl/ilo ml) — — —

x min x max x max, x max x max x max

K 1 85 69 430 840 3670 2900Ö 135 540 U 46 1180 29OG
K 4 86 58 775 1600 7530 35000 160 640 175 420 820 1500
K 2 87 66 360 640 3850 23000 130 280 480 1500 1680 3200
K 3 85 74 390 780 2290 11600 130 260 485 1900 1600 3500
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Lempansån haaran jälkeen Kyrkån vedenlaatu ei muutu oleellisesti. Vesi

on virkistys käyttö— ja yl ei si uoki tuksena arvioitu kuu] uvaksi 1 uokkaan

V (huono) lähinnä korkeiden bakteeri— ja ravinnepitoisuuksien vuoksi.

On vaikea arvioida, miten suuri vaikutus Kivikoskenpuroon ja Munkkaan

ojaan tulevalla jätevesikuormituksella on Kyrkån alajuoksun vedenlaa

tuun. On arvioitu, että Lohjan kunnan Munkkaanojan puhdistamon jätevedet

ajoittain kohottaisivat ammoniumtyppipitoisuuksia vielä Kyrkån alajuok—

sullakin ja lisäisivät siellä hapenvajaustakin. Toisaalta alueen haja—

kuormitus on niin suuri, että jätevesien vaikutusten erottaminen siitä

on vaikeaa.

Kyrkåhon laskee ojien kautta vesiä pienestä Fårträsk—nimisestä metsä

lammesta. Lammen vesi on kirkasta ja vähäravinteista, mutta happamoitu

mistutkimuksissa on todettu lammen puskurikyvyn alentuneen. Veden pH

on n. 6 (Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys 1986).

3.1.2.6 Siuntionjoki

Tjusträsk, Vikträsk ja Lappträsk

Tjusträsk on matalahko, kaislikkorantainen, peltojen ympäröimä järvi.

Kerrostuneisuuskausina järvessä esiintyy yleisesti happiongelmia, ja

pohjanläheisissä vesikerroksissa happi saattaa kulua kokonaan loppuun.

Tällöin rehevöityneen järven sedimenteistä pääsee liukenemaan vesiker—

roksiin lisäravinteita, jotka puolestaan kiihdyttävät levätuotantoa

ja rehevöitymistä.

Tjusträskin tila on kokonaisuudessaan hieman parempi kuin esim. Björn—

träskin. Kuitenkin vedenlaatuluokituksessa myös Tjusträsk sijoittuu

luokkaan IV (välttävä).

Hygieeninen laatu on ollut hyvä tai tyydyttävä; kesällä vesi on yleensä

ollut uimakelpoista. Fosforipitoisuudet ovat olleet keskimäärin n. 100

»g/l ja avovesikautena n. 70 jg/l; typpipitoisuus vaihtelee välil

lä 1000—2000 )Jg/l (vrt, taulukko 23).
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Tjusträskiin laskee pienten ojien kautta vesiä mm. Lngträsketin metsä

lammesta ja Kynnarträskistä. Näiden pikkujärvien vedenlaadusta ei ole

tehty tutkimuksia.

Vikträsk on edellistä hieman syvempi (suurin syvyys 17 m) pelto

ja metsäalueiden ympäröimä järvi. Happikatoja ilmenee yleisesti kerros—

tuneisuuskausina, ja tällöin pohjanläheisten vesikerrosten ravinnepitoi—

suudet pääsevät kohoamaan. Vikträskiin on joskus myrskyjen yhteydessä

päässyt tunkeutumaan suolaista merivettä, joka on voimistanut kerrostu

neisuutta ja samalla heikentänyt järven happitilannetta.

Vikträsk, samoin kuin Tjusträsk, on perustuotantoarvojen ja klorofylli

pitoisuuden perusteella luokiteltu rehevöityneiksi, kun taas Björn—

träsket on luokiteltu erittäin rehevöityneeksi (Länsi—Uudenmaan vesien—

suojeluyhdistys ry 1983,ks. kuva 22). Näistä kolmesta järvestä Vikträsk

on vähiten rehevöitynyt. Sen ravinnepitoisuudet ovat kuitenkin joskus

olleet selvästi korkeampia kuin Tjusträskin tai Björnträskin (vrt.

taulukko 23). Tämän on katsottu johtuvan hajakuormituksen voimakkaasta

vaikutuksesta Siuntionjoen alajuoksulla. Jotta voitaisiin arvioida

kuormituksen ja sen vähentämisen merkitystä Tjusträskin ja Vikträskin

rehevöitymiseen, olisi näillä järvillä tarpeellista selvittaä myös

sisäisen kuormituksen suuruus ja vaikutukset samaan tapaan kuin Enäjär

vellä on tehty (vrt. Kettunen 1980).

Taulukko 23. Tjusträskifl ja Vikträskin vedenlaatutietoja vuosilta 1980-85.

Havain— Syvyys Happi (kyli. %) pH NH4—N (pg/1) N03—N (jig/1) Kok. P (pg/1) Fekaaliset koli- Fekaaliset strepto—p x min max x min max x max x max x max formit (kpl/ kokit (kpl/ilO ml)
100 ml) x min max
x min max

T 1 90 110 76 7.1 7.4 6.8 — — 480 1400 65 140 65 1 21 14 0 300
4 85 97 58

— — 680 1400 64 150
6 71 92 31

— — 780 1400 72 160
7,5—8 40 93 0

— — 710 1400
V 1 88 107 76 7.1 7.4 6.8 — — 630 1300 64 140 15 6 60 42 2 550

4 83 95 69
— — 680 1300 62 140

—

7 —8 66 94 14
- — — - 790 - 1300 76 120

11—12 54 94 3 — — 750 1300 80 160
15 37 94 0,8

— — 810 1400 93 220

T 0-2m

V 0—2 m 14.2 9.5 20

chi - a(/)

x min max

19.8 13,7 24
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Vikträskin hygieeninen tila on hyvä tai välttävä, mutta kesäkautena

vesi on yleensä ollut uimakelpoista. Virkistyskäyttö— ja yleisluokituk

sessa järvi sijoittuu rehevyytensä ja happiongelmiensa vuoksi luok

kaan IV (välttävä).

Lappträsk on metsien ja suoalueiden ympäröimä, kirkasvetinen (väri

5 mg Pt/l) ja niukkaravinteinen (kok.P 10 ).Ig/l) järvi. Happamoitumis—

tutkimuksissa on todettu, että sen puskurikyky on jonkin verran heiken

tynyt, mutta veden pH on kuitenkin vielä ollut yli 6. Lappträskin vie

ressä sijaitsevan pienehkön Långträskin vedenlaadusta ja mahdollisesta

happamoitumisesta ei ole tehty tutkimuksia.

Lappträsketin vedenlaadusta on olemassa varsin vähän havaintoja, mutta

niiden perusteella voitaneen arvioida, että järvi kuuluu virkistys-

ja yleisluokituksessa luokkaan II (hyvä).

Siuntionjoki Bjärnträskistä Pi kkalanlahteen

Björnträskistä laskevan Siuntionjoen vedenlaatu on selvästi parempi

kuin esimerkiksi järveen laskevan Risubackajoen. Huolimatta siitä,

että veden viipymä Björnträskissä on lyhyt, järvi toimii eräänlaisena

sedimentaatioaltaana, jossa jokien mukana tuoman kuormituksen vaikutuk

set myös ilmenevät.

Talvisin Siuntionjoessa (S4) esiintyy lievää happivajausta, joka osittain

johtuu Björnträskin hapettoman veden purkautumisesta jokeen.

Ravinnepitoisuudet ovat korkeahkoja: typpipitoisuudet ovat olleet keski

määrin 1000-1500 jig/l ja fosforipitoisuudet 50-90 »g/l. Veden hygieeni

nen laatu on ollut välttävä tai tyydyttävä, eikä vesi aina kesäisinkään

täytä lääkintöhallituksen hyvälle uimavedelle asettamia normeja.

Ennen Kyrkån haaraa (S5)• Siuntionjoen vedenlaatu on jokseenkin saman

lainen kuin heti Björnträsketin alapuolella, mutta merkittävää

hapenvajausta ei tällä alueella enää juuri esiinny.
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Ravinnepitoisuudet ja bakteerimäärät ovat ehkä hieman alhaisempia kuin

Björnträsketin alapuolella (taul ukko 24). Vedenlaatuluokituksessa joki—
osuus sijoittuu luokkaan IV (välttävä).

Taulukko 24. Siuntionjoen vedenlaatutietoja vv. 1980—85.

Happi (kyli %) Fekaaliset koli— Fekaalset strepto— Sameus (ETU)1) Kok N (pg/l) Kok
formit (kpl/ml.) kokit1) (kpl/100ml) - (vv.1983-84) -

x min••• x max x max x max x max x max

S 4 75 38 53 240 180 640 25 150 800 - 1800 64 130

S 5 93 68 37 78 150 520 22 100 500— 2100 54 73

S 3 89 70 240 1200 930 4200 21 100 1100— 3000 72 150

S 6 86 72 65 180 210 1500 24 155 500— 2400 68 15.0

S 2 82 62 560 2500 420 3100 14 33 950 — 2300 71 180

S 1 86 76 33 60 130 1000 15 31 600— 2100 68 200

. -) avovesjkauden tulokset

Kyrkån haaran yhtymäkohdan alapuolella (S3) Siuntionjoen vedenlaau

heikkenee hieman. Ravinnepitoisuudet ja bakteerimäärät, erityisesti

fekaalisten streptokokkien määrät, kasvavat selvästi. Kyrkån alapuolinen

jokiosuus onkin vedenlaadultaan heikkoa (luokka V).

Tjusträskin alapuolella (S6) fekaalisten koliformien määrät ovat pie

nempiä kuin Kyrkån haaran jälkeen., mutta streptokokkien määrät ovat

yhä korkeita. Vesi on sameaa ja ravinteikasta tällä alueella, jossa

hajakuormitus ja huuhtoutuma pelloillta on ilmeisesti suuri. Tjusträskin

alapuolinen jokiosuus kuuluu vedenlaatuluokituksissa luokkaan IV (yält—
tävä).

Siuntion Asemakylän puhdistamon jätevesien vaikutukset näkyvät Siun

tionjoen alivirtaamakausina lievana happivajauksena ja ravinnekuormi

tuksena (S2). Myös hygienian indikaattoribakteerien määrät kasvavat

jonkin verran. Vesi on virkistyskäyttö- ja yleisluokituksen mukaan

välttvää (luokka IV).

Vikträskin alapuolisessa Siuntionjoessa (S1) eli Pikkalanjoessa vesi

on edelleen sameaa ja ravinteikasta. Ilmeisesti Siuntionjoen alajuoksun

suuri hajakuormitus pitää vedenlaadun heikkona; vedenlaatuluokituksen

mukaan Pikkalanjoen vesi on välttävää (luokka IV).
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3.1.2.7 Pikkalanlahti

Siuntionjoki laskee Pikkalanlahden luoteispohjukkaan (kuva 23). Lahden

pohjoispäähän ,ja länsirannalle johdetaan Oy Nokia Ab:n, Suomen Sokeri

Oy:n, Kirkkonummen kunnan Strömsbyn puhdistamon ja Upinniemen varuskun

nan jätevedet. Näihin kuormittajiin verrattuna Siuntionjoen ainevirtaama

on varsin suuri (taulukko 25). Siuntionjoki tuo Pikkalanlahdelle monin

verroin enemmän ravinteita kuin lahden jätevesikuormittajat; happea

kuluttavien aineiden (BHK7) osalta Suomen Sokeri Oy:n kuormitus on

ollut Siuntionjokea suurempi. Pikkalanlahden kuormituksesta ja veden—

laadusta tehdään jatkuvasti velvoitetarkkailua (mm. Oy Vesi-Hydro Ab

1986).

Siuntionjoen virtaama ja ainekuorma ovat suurimmillaan keväisin ja

syksyisin tulvahuippujen aikana. Kevättalvisin makean ,jokiveden vaikutuk

set näkyvät jään alla lahden eteläosissa saakka. Kesällä jokivesi sekot—

tuu suhteellisen nopeasti suolaisempaan meriveteen, ja sen vaikutusalue

on vaikeammin todettavissa.

Kesän alivirtaamakausina Pikkalanlahden jätevesikuormittajien merkitys

lahden rehevöittäjinä korostuu (vrt. Langi 1986). Jätevesien sisältämät

ravinteet ovat lähes kokonaan liukoisessa, leville käyttökelpoisessa

muodossa, kun taas joen kuljettamista ravinteista osa saattaa olla

orgaaniseen ja epäorgaaniseen ainekseen tiukemmin sitoutunutta. Tällöin

joen ainevirtaaman rehevöittävät vaikutukset jäävät vähäisemmiksi kuin

kuormituslukujen perusteella voitaisiin arvella. Hajakuormituksesta

peräisin olevat typpiyhdisteet ovat tosin suuremmaksi osaksi liukoisessa

muodossa, mutta varsinkin fosforista on ilmeisesti suuri osa sitoutunee

na maa-ainekseen.

Taulukko 25. Siuntionjoen ainevirtaama Ja Pikkalanlahden Jätevesikuormitus vv. 1981—85 (Oy Vesi-Hydro Ab 1986),

BHK7 (kg/d) Fosfori (kg/d) Typpi (kg/d)

1981 1982 1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985

-

- -Oy-Nokia-Ah- 18 20 55 - 2-2 5 -- 1,4- - 1,7 -0,9- 1,4- 0,3- 18 1-1 15 24 14

Suomen Sokeri Oy 2200 1819 6511) 642 442 3,6 4,2 2,71) 2,6 2,1 24 25 131) 18 20

Kirkkonummi 113 140 190 120 80 4,0 4,8 4,5 1,9 1,8 63 67 110 130 120

Upinniemi 14 8 7 3 3 1,6 1,3 1,1 0,9 0,5 19 18 17 11 14

Yhteensä 2345 1987 903 787 530 10,6 12,0 9,2 6,8 4,7 124 121 255 183 168

Siuntionjoki 1677 825 189 527 829 86,3 25,8 10,2 41,2 42,0 1074 606 385 681 372

Siuntionjoen osuus

kokonaiskuormituk

sesta (%) 58 29 17 40 61 89 68 53 86 90 90 83 60 79 69

1) Jätevesitarkkailuohjelma muuttui heinäkuussa 1983. Taulukossa esitetty 2. vuosipuoliskon tulokset.
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Vaikka jätevesikuormitus olisikin Pikkalanlahden rehevöityniisen kanna]—

ta tärkein osatekijä, ei Siuntionjoen tuomaa ainevirtaamaa suinkaan

voida pitää merkityksettömänä. Siuntionjoella suoritettavat vesiensuoje

lutoimenpiteet ja veden laadun parantuminen vaikuttaisivat epäilemättä

myönteisesti myös Pikkalanlahden kehitykseen.

Stöcsvik

SOKERI Oy
XANTV 11<

KIRKKONUMMEN KUNTA

0

00

0 UIMARANTA

D—S NYKYINEN•JÄTEVEnEN
PURKUPUTKI JA
PUH DISTAMO

D— SUUNNITELTU

Kuva 23. Pikkalanlahti ja sen jtevesikuormittajat.
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3.2 Pohjavedet

3.2.1 Kydrogeologiset yleispiirteet

Siuntionjoen alueelle on tyypillistä laajat kalliot, kallioryhmät

ja —jaksot, jotka melko jyrkkärinteisinä kohoavat matalammista sediment

tien tasoittamista laaksoista. Laaksojonoina selvästi erottuvista

kallioperän murroslaakoista mainittakoon

Haapakylän - Karhujärven kautta Tjusträskiin suuntautuva laakso-

jono

Siuntionjoen suuntaa seuraava laakso

Munkkaanojan ja Kivikoskijoen suuntaa seuraava laakso

Em. murroslaaksojen lisäksi alueella on lukuisia pieniä kallioperän

hei kkousvyöhykkeitä.

Kallioperältään Siuntionjoen alue kuuluu osana svekofennialaisen vuori—

jonon syvälle kuuluneeseen juurialueeseen. Yli puolet alueen kivilajeis

ta on erilaisia syväkiviä, kuten mikrokliirigraniitteja, granodioriitte—

ja ja kvartsidioriitteja. Toinen puoli kivilajeista kuuluu alkuperältään

pintasyntyisiin kivilajeihin, jotka voimakkaan metamorfoosissa tapahtu

neen uudelleenkiteytymisen ja graniitin aiheuttaman migmatiittiutumisen

takia esiintyvät nykyisellään erilaisina gneisseinä.

Kalkkikiveä esiintyy mm. alueen luoteisosassa Siuntion kirkon ympäris
tössä sekä sieltä kaakkoon Tjusträskin ja Lappträskin rannoilla. Esiin—

tymät ovat yleensä pieniä ja laadultaan epäpuhtaita.

Jääkauden ja sitä seuranneiden vesivaiheiden aikana alueen ylimmän

rannan alapuoliset maakerrokset ovat joutuneet voimakkaan eroosion

kohteeksi. Siksi alueella esiintyy vain vähän laajoja yhtenäisiä moree—

nialueita Alueelle onkin tyypillista paljaaksi huuhtoutuneet kalliolaet

sekä niiden rinteillä esiintyvät nioreenija rantakerrostumat. Laaksot
ovat pääosin hienorakeisten sedimenttien, kuten saven ja siltin, peittä

mia.
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Kallioperää peittävä moreenikerros on yleensä melko ohut ja se
noudattaa kallioperän muotoja. Paikallisesti voi moreenikerrosteri

paksuus kuitenkin vaihdella huomattavasti. Moreenin pintaosissa

esiintyy usein 1—2 m:n syvyyteen ulottuva huuhtoutunut ja lajittunut

hiekkainen ja sorainen kerrostuma. Moreenin kurnpumaiset

kasaantumismuodot puuttuvat alueelta lähes kokonaan.

Mannerjäätikön sulavesien kasaamia (glasifluviaalisia) harjujaksoja,

jotka kohoaisivat selvästi ympäristöään ylemmäs, alueella ei tavata

juuri ollenkaan, lukuunottamatta 1. Salpausselkää. Syynä yhtenäisten

harjumuodostumieri vähäisyyteen lienee alueen rikkonainen

pinnanmuodostus. Sen sijaan alueella tavataan melko yleisesti suppea-

alaisia kalliokohoumien välisissä painanteissa ja rinteillä esiintyviä

rantakerrostumia sekä murroslaaksoissa esiintyviä savenalaisia hiekka

ja sorakerrostumia ns. piiloharjuja. Rantakerrostumat ovat syntyneet

joko aallokon huuhtelemasta moreenista tai glasifluviaalisesta

aineksesta. Niiden raekoostumus vaihtelee lohkareista hienorakeisiin

sedimentteihin saakka. Rantakerrostumat voivat olla jopa yli 20 m

paksuja.

Alueen piiloharjut saattavat olla laaja—alaisia ja hydraulisessa

yhteydessä 1. Salpausselkään. Piiloharjuja peittävät savikerrok

set ovat paikoin hyvin paksuja mm. Munkkaanojan ja Kivikoskenjoen

suuntaisesti kulkevaa piiloharjua peittää paikoin 30 m paksu savipatja.

3.2.2 Aiemmat selvitykset

Pohjavesivarojen inventointi perustuu pääosin vesihallituksen vuosina

1977-82 tekemään tärkeät pohjavesialueet -selvitykseen ja Helsingin

vesipiirin vesitoimistossa vuonna 1982 aloitettuun pohjavesivarojen

yleisinventointiin. Inventoinnit on suoritettu sekä aikaisemman

aineiston ja karttojen tarkasteluun että maastoselvityksiin perustuen.

Varsinkin tärkeiden pohjavesialueiden kartoituksessa on ollut

käytettävissä useita kuntien, yhteisöjen ja teollisuuden teettämiä

pohjavesi tutkimuksi a.
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Pohjavesivarojen yleisinventoinnissa kartoitetut alueet ovat olleet

pääasiassa tärkeiden pohjavesialueiden ulkopuolelle jääneitä sora-

ja hiekkaesiintymiä, mutta mukaan on otettu myös kallio- ja

moreenialueita, joilla saattaa olla merkitystä haja-asutusalueiden

vedenhankinnalle. Kartoitusten yhteydessä alueet on alustavasti

luokiteltu 1) tärkeisiin pohjavesialueisiin, 2) vedenhankintaan

soveltuviin pohjavesialueisiin ja 3) vedenhankintaan soveltumattomiin

sora— ja hiekka-alueisiin. Vm. alueet eivät sovellu vedenhankintaan

veden laadun, antoisuuden tai selvän likaantumisuhan takia.

3.2.3 Pohjavesiesiintyrnät ja niiden antoisuus

Vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarat esiintyvät pääasiassa

pintamaalajien hiekka- ja sorakerrostumissa. Pääosa alueen

pohjavesivaroista keskittyy 1. Salpausselkämuodostumaan sekä sen

eteläpuolella oleviin savenalaisiin sora— ja hiekkakerrostumiin.

Tosin Siuntionjoen alueeseen kuuluu varsinaisesti vain 1. Salpausselän

kaakkoisreuna, joka on maaperän hienorakeisuuden takia vedensaannin

kannalta usein heikompi kuin karkearakeisia maakerroksia käsittävä

luoteisreuna. Näin ollen tutkimusalueen pohjavesivarat keskittyvät

savenalaisiin hiekka- ja sorakerrostumiin, joista voidaan edullisissa

olosuhteissa saada huomattavia määriä pohjavettä. Pohjavesivarojen

yleisinventoinnin yhteydessä näiden esiintymien sijainti arvioitiin

vain suurpiirteisesti, koska niiden tarkka paikallistaminen ja

antoisuuksien arviointi vaatii yleensä yksityiskohtaisia

maastotutkimuksia.

Pääosa yleisinventoinnin yhteydessä kartoitetuista alueista on

tyypiltään rantakerrostumia, joiden vedenantoisuus vaihtelee

melkoisesti muodostuman rakenteesta ja aineksen lajittuneisuudes

ta riippuen. Heikosti lajittuneen aineksen ja pienen kerrospaksuuden

takia rantakerrostumien reunoilla olevien lähteiden vuodenaikai

set virtaamavaihtelut ovat suurehkoja, mikä vaikeuttaa näiden

muodostumien vedenantoisuusarviointia. Koska vedenhankintaan

soveltuvien pohjavesialueiden kartoituksen yhteydessä ei ole voitu

tehdä yksityiskohtaisia maastotutkimuksia, ovat antoisuusarvot näiden

osalta vain suuntaa antavia.
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Ilmatieteen laitoksen mukaan keskimääräinen vuosisadanta on suunnitte—
lualueella 700—750 mm. Inventoinnissa on käytetty korjaamattomia
sadannan arvoja, jotka vaihtelevat välillä 600-650 mm. Vuotuisesta
sadannasta arvioidaan muodostuvan pohjavettä yli 1 km2:n laajuisilla
hyvin läpäisevillä alueilla 40-50 % ja pienemmillä alueilla veden
läpäisevyydestä ja pinnanmuodostuksesta riippuen 20—40 %.

Taulukossa 26 on esitetty suunnittelualueella kokonaan tai osittain
sijaitsevat tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet.

Tärkeitä pohjavesialueita ovat ne vesihallituksen luetteloimat pohja
vesialueet, joiden pohjavettä käytetään tai laadittujen vesien käytön

kokonaissuunnitelmien, vesihuollon yleissuunnitelmien tai vesipiirien
vesitoimiston perustellun käsityksen mukaan tullaan vuoteen 2010
mennessä käyttämään terveydenhoitolain 56 §:n 1 momentin tarkoittamaan
vedenhankintaan: 1) vesilaitokseen, johon on liittyneenä tai suunnitel

man mukaan tulee liittymään vähintään 200 henkilöä, 2) tehtaaseen
tai laitokseen, missä vettä käyttäen ammattimaisesti valmistetaan
kaupan pidettäviä elintarvikkeita tai puhdistetaan sanotunlaisten
elintarvikkeiden käsittelyyn tarvittavia astioita ja välineitä.

Mikäli erityisiä perusteita ilmenee, voidaan pohjavesialueita muillakin

kuin edellä mainituilla edellytyksillä pitää tärkeinä. Tällainen

voi olla esiintymä, jonka vedenkäyttäjämäärä on pienempi kuin 200

henkeä, mutta joka vesilähteenä on ko. alueella erittäin merkittävä,

samoin esiintymä, jonka arvo kriisiajan vesilähteenä on suuri huolimat

ta nykyisestä tai lähiajan käyttötarkoituksesta.

Tärkeiden pohjavesialueiden sijainti on esitetty kuvassa 24.

Suunnittelualueeseen kuuluvat kokonaan Siuntion kunnan tärkeistä

pohjavesialueista Nikus ja Gårdskulla sekä Vihdin kunnan alueella

sijaitseva Tervalampi. Nikuksen antoisuudeksi on arvioitu 800 m3/d

ja Gårdskullan 1800 m3/d. Tervalammin alueen antoisuudeksi on arvioitu

400 m3/d. Pääosa Lohjanharjun, Störsvikin, Isolähteen ja Pillisuon

tärkeistä pohjavesialueista ja niillä sijaitsevista pohjavedenottamois—

ta jää suunnittelualueen ulkopuolelle.
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Taulukko 26. Suunnittelualueella sijaitsevat tärkeät ja vedenhankin
taan soveltuvat pohjavesialueet.

Pohjavesialueen nimi Kokonais- Muodostumis- Kokonais- Käytössä
Koodi pinta—ala alue km2 antoisuus v. 1985

km2 m3/d m3/d

Tärkeät pohjavesia] ueet:

SIUNTIO
Nikus
Gårdskul la
Störsvik 1)

LOHJAN KUNTA!
LOHJAN KAUPUNKI

Lohjanharju 1)

VIHTI
Lohjanharu-Numme—
1 anharju-)
Terva lampi
Isolähde 1)
Pillisuo 1)

1) kuuluu osittain
suunnittelualueeseen

Vedenhanki ntaan sovel -

tuvat pohjavesial ueet:

Rintelä

VIHTI

01 755 01 2,16
01 755 02 4,68
01 755 03 2,37

01 428 51 21,04

01 428 01 0,28

6 500
400

2 500
1 200

0,13 60

470
150

KIRKKONUMMI

n. 3
n. 10

0,04 800
- 1800
- 450

11,85 11 000

01 927 01
01 927 02
01 927 04
01 927 05

2)

2)
77

2)

2) vedenotto pääosin
suunnittelualueen ulkopuolelta

12,56
1,87
5,21
2,50

1,70
2,75
1,05
1,20
0,40
1,68
1,04
1,36
1 , 58
0,73

9,09

3,87
1,44

0,31
1,09
0,48
0,29
0,07
0,43
0,34
0, 58
0,36
0,16

SIUNTIO
Hagabacka
Gö ks
Timalabergen
Suitia
Tallmalmen
Karskog
Nummi järvi
Tallbacka
Grankul la
Sunnanvi k

LOHJAN KUNTA

01 755 06
01 755 08
01 755 11
01 755 12
01 755 13
01 755 14
01 755 15
01 755 51
01 755 52
01 755 53

180
150
120

70
20
60
50

200
600

20

Lemmoo 01 927 09 0,30 0,14 20
Huhmarnummi 01 927 10 0,40 0,20 5
Kattila 01 927 12 0,21 0,06 5
Ahvenlampi 01 927 51 0,86 0,43 50

Björkliden 01 257 04 1,0 0,46 70
Högmalm 01 257 05 0,76 0,13 100
Lonnobacka 01 257 51 1,25 0,43 150

1 N KOO

60

Sandbac ka 01 149 03 0,61 0,19 80
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Suunnittelualueella sijaitsee kokonaan tai osittain yhteensä 19

vedenhankintaan soveltuvaa kartoitettua aluetta ja joukko savenalaisia

toistaiseksi kokonaan tutkimattomia sora- ja hiekkakerrostumia.

Alueiden sijainti on esitetty L’uvassa 24.

Siuntion kunnassa on kartoitettu tärkeiden pohjavesialueiden lisäksi

15 muuta pohjavesialuetta, joista Grankullan ja Sunnanvikin alueet

sijaitsevat osittain Inkoon kunnan ja Tallbackan alueen Lohjan kunnan

puolella. Kartoituksen yhteydessä on saatu myös viitteitä

savenalaisista hiekka— ja sorasesiintymistä.

Alustavan luokittelun perusteella Siuntion alueista on yli puolet

sellaisia, jotka soveltuvat haja—asutusalueen vedenhankintalähteiksi.

Loput alueista soveltuvat heikosti tai ei ollenkaan vedenhankintaan

pohjavettä likaavien kohteiden, vettä johtavien maakerrosten

vähäisyyden tai veden heikon laadun takia.

Lohjan kunnan pienistä pohjavesialueista kaksi sijaitsee suunnit

telualueella. Rajakorven pohjavesialue on osaksi Siuntion puolel

la. Ainoastaan Rintelän alue soveltunee vedenhankintaan. Lisäksi

Lohjan kunnan alueella on tutkimattornia savenalaisia

pohjavesiesi intymiä.

Lohjan kaupungin alueella on tärkeän pohjavesialueen lisäksi pohjavettä

saatavissa mahdollisesti kallioperän rakoiluvyöhykkeistä ja

hienorakeisten maalajien alla esiintyvistä vettä hyvin johtavista

maakerroksista, joita esiintyy mm. Tytyrin kaivoksen tuntumassa.

Vihdin kunnan pienistä pohjavesialueista vain seitsemän kuuluu

suunnittelualueeseen. Alustavan tarkastelun perusteella alueista

on kolme sellaisia, jotka soveltuvat huonosti vedenhankintalähteiksi.

Kirkkonummen kaikki pienet pohjavesialueet soveltunevat

hajaasutusalueen vedenhankintaan. Lonnobackan - pohjavesialueella

sijaitsee TVK-opiston vedenottamo.
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Inkoon kunnassa ainoastaan Billskogin kylän itäpuolella oleva

Sandbackan pohjavesialue kuuluu suunnittelualueeseen. Esiintymäs

tä on mahdollisuus saada kelvollista pohjavettä.

Suunnittelualueen pohjavesiesiintymien kokonaispinta—ala on yhteensä

70.56 km2 ja antoisuus 26 650 m3/d. Mukaan on otettu myös

pohjavesialueiden ne osat, jotka jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle.

Näin ollen suunnittelualueen pohjavesivarat ovat vain n. 10 000 m3/d,

mikäli Lohjanharjun alue jätetään kokonaan pois laskuista.

Vedenhankintaan soveltuvien pienten pohjavesialueiden kokonaispinta

ala on 19,16 km2 ja antoisuus n. 2000 m3/d. Vm. alueiden määrä saattaa

kasvaa tulevaisuudessa lähinnä savenalaisten pohjavesie.siintymien

osalta.

3.2.4 Pohjavesien laatu

Suunnittelualueelta on ollut käytettävissä 26 vesiiläytteen

analyysitulokset, jotka on otettu koepumppausten ja vedenottamoi

den tarkkailun yhteydessä. Pääosa näytteenottopisteitä sijaitsee

tärkeillä pohjavesialueilla.

Pohjavedenottamoista otettujen näytteiden rautapitoisuudet ovat olleet

0,01 mg/l ja 0,04 mg/l välillä. Ainoastaan kahdessa näytteessä

rautapitoisuus oli yli 0,09 mg/l. Myös mangaanipitoisuudet ovat

pysyneet alhaisina. Koepumppausten yhteydessä varsinkin savenalaisista

hiekka- ja sorakerrostumista otetuissa vesinäytteissä on ollut lievää

rauta- ja mangaanipitoisuutta.

Vesinäytteiden perusteella alueen pohjavedet ovat yleensä lieväs

ti happamia ja niukasti orgaanista ainesta sisältäviä. Näytteiden

---

-- kaiiumpermanganatin (KMncL4) kulutus ali Z-6mg/T. pFI-arvot vaihtelivat

6,8:n ja 7,1:n välillä. Verrattuna koko maan pohjaveden pK—arvoihin

ovat suunnittelualueen arvot korkeahkoja.
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Vedenottamoiden nitraattipitoisuudet ovat pysyneet alhaisina
voimakkaasta maanviljelystä huolimatta. Nitraattia oli keskimää
rin alle 3 mg/l. Ainoastaan Tervalammin vedenottamolla nitraatti
pitoisuus on lievästi kohonnut ollen kuitenkin alle 10 mg/l. Syynä
pohjaveden alhaisiin nitraattipitoisuuksiin ovat paksut savikerrokset,
jotka suojaavat hyvin näiden alla olevia vettä hyvin johtavia
maakerroksia.

Näytteiden perusteella alueen pohjavedet ovat yleensä pehmeitä ja
paikallisesti esiintyvää rautapitoisuutta lukuunottamatta
hyvälaatuisia.

Pohjavesivarojen yleisinventoinnissa kartoitettujen uusien alueiden

vedenlaadusta on olemassa vain muutamia määrityksiä. Kuitenkin on

ilmeistä, että niiden vedenlaatu on jossain määrin heikompi kuin

jo käytössä olevien vedenottoalueiden.

3.2.5 Pohjaveden suojelu

Pohjavesien suojelun tavoitteena on turvata pohjavesiesiintymien

käyttökelpoisuus sekä laadun että määrän puolesta. Pohjavesien suojelu

perustuu nykyisin pääosin vesilain mukaiseen valvontaan ja suoja

alueisiin, maa-aineslain soveltamiseen sekä eriasteisiin kaavoissa

anriettuihin määräyksiin ja toimenpidekieltoihin. Asetettaessa

rajoituksia pohjavesialueilla pyritään ennakolta estämään pohjaveden

muuttuminen tai pilaantuminen.

Hydrogeologisissa kartoissa pohjavesialue on jaettu yleensä kahteen

vyöhykkeeseen, ulompaan eli reunavyöhykkeeseen ja sisempään. Sisempi

on varsinainen pohjaveden muodostumisalue, jolla myös pohjaveden

likaantumisalttius on suurin.

J(arttoihin• an merkitty• myös - vesioikeuden---va-h-v-i-s-tama-t- suoja--alueet

vedenottamoille. Näillä vahvistetuilla suoja-alueilla noudatetaan

vesioikeuden päätöksessä mainittuja rajoituksia ja määräyksiä.

Seuraavassa on esitetty sellaisia suojelusuosituksia, joita on

käytännössä sovellettu niillä tärkeillä pohjavesialueilla ja alu

eiden osilla, joilla ei ole vesioikeuden vahvistamia rajoituksia.
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A. Rakennetulla ja suunnitellulla vedenottamoalueella ei sallita

muuta kuin veden ottoon ja käsittelyyn sekä alueen kunnossapi

toon liittyviä toimenpiteitä.

B. Muualla tärkeällä pohjavesialueella tulisi soveltaa alla

olevia rajoituksia. Näistä on tähdellä (*) merkitty sellaiset,

joista harkinnanvaraisesti (likaavan kuormituksen pienuudesta

tms. riippuen) voidaan luopua reunavyöhykkeellä, ei kuitenkaan

500 m lähempänä vedenottamoa tai todennäköistä vedenottopaik

kaa.

Pohjavesialueella ovat kiellettyjä

1) Vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuk

sen (VSuojA) 1 ja 3 §:ien sekä terveydenhoitoasetuksen (ThA)

3 luvun 17 §:n mukaiset laitokset sekä myrkkyasetuksessa

mainitut myrkkyjä valmistavat ja käyttävät tehtaat, laitokset

sekä näissä käytettävien aineiden varastot ilman erityisiä

suojatoimenpi teitä.

2) Muut pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttavat laitokset,

varastot ja laitteet kuten autohajottamot, metalliromuvarastot,

öljyjohdot ja lentoaseniat.

3) Öljy— tai polttoainesäiliöt, joissa ei ole tehty asianmu

kaisia varmistustoimenpiteitä. Öljysäiliöt suositellaan sijoi—

tettavaksi rakennusten sisätiloihin tai maan päälle suoja

altaaseen. Säiliöt on varustettava ylitäytön estiniellä. Samalla

on varmistettava, ettei öljy ylitulvimisen takia joudu maahan.

4) Nestemäisten polttoaineiden jakelupaikkojen, huoltoasemien

ja äutokorjaamojen rakentaminen ilman riittäviä suojatoimenpi

teitä.

5) Fenolipitoisten aineiden, tuholaistorjunta-aineiden, myrkkyjen

ja liukenevien kemikaalien varastointi ilman riittäviä suoja-

toimenpiteitä.

6)* Öljysora- ja asfalttiasemat ilman riittäviä suojatoimen

piteitä.
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7) Kaatopaikat, haitallisten jätteiden kaato ja kasaaminen,
lunienkaatopaikat.

8)* Puujätteiden merkittävä läjittäminen.

9) Jätevedenpuhdistamot, joista jäteaineiden maahan pääsy on
mahdollista, jäteveden sadetus ja maahan irneyttäminen sekä
jätevesilietteen käyttö; viemärit, joista pääsee maäperään
jätevesiä sekä sikalat ilman riittäviä suojatoimenpiteitä.

10) Viemäröimätön teollisuus ja asutus lukuunottamatta vähäistä
kuorniitusta aiheuttavaa haja-asutusta. Uudet moottoriajoneuvo
liikenteelle tarkoitetut tiet ellei niitä varusteta riittävin
suojarakentein.

11) Hautausmaat, eläinraatojen hautaus.

12)* Kalankasvatuslaitokset. Tapauksissa, joissa kalankasvatuksessa

käytetty vesi voi imeytyä pohjaveteen, toiminta on kokonaan
kiel lettyä.

13)* Maaperästä eristämättömät karjasuojat, lantalat, virtsa

kaivot, tuorerehusäiliöt ja lietelannan käyttö.

14.) Merkittävät turkistarhat ja rehusekoittamot.

15) Väkilannoitteiden, kuivalannan, kasvinsuojeiuaineiden ja

tuhoeläinmyrkkyjen muu kuin normaaliin pelto- ja metsänvilje

lyyn liittyvä käyttö, vesakkomyrkkyjen käyttö.

16) Hiekan ja soran ottaminen ilman vesioikeuden lupaa yleisesti

syvemmälle kuin 2 metriä ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle.

Hiekan- ja soranottopaikoissa tulee noudattaa varovaisuutta

niin, että vahingollisia aineita kuten öljyä, polttoaineita,

jätteitä ym. niihin verrattavia aineita ei pääse imeytymän

maaperään. Maanotossa sovellettavia rajoituksia on mm. tärkei

den pohjavesialueiden osalta käsitelty ohjeessa “Lausuntojen

antaminen maa—aineksen ottoa koskevissa kysymyksissä” (Vesihal—

litus 1982).
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17) Sellainen ojien tai muu maankaivu ilman riittävää varmis—

tusta suojaavien maakerrosten osalta, josta voi aiheutua

pohjaveden likaantumisvaaraa, haitallista purkautumista tai

pintavesien imeytymistä maaperään.

Muilla vedenhankintaan tar’ittavilla tai siihen soveltuvilla pohjavesi—

alueilla tulisi pääpiirteissään noudattaa tärkeillä pohjavesialueilla

esitettyjä suojelusuosituksia.

Geologisten olosuhteiden vaihdellessa eri alueilla erityisesti muodos

tumien vedenjohtavuuden ja suojaavien kerrosten määrän ja laadun

suhteen ei yksiselitteisiä, joka paikassa soveltamiskelpoisia suojaa—

missuosituksia ole mahdollista laatia. Suojeluohjeita sovellettaessa

tuleekin ottaa huomioon paikalliset olosuhteet kuten alueen hydrogeolo

giset ominaisuudet, pohjavesiesiintymän merkittävyys sekä alueella

jo suoritettavien toimintojen määrä ja laatu. Pohjavesialueilla jo

olevien rakenteiden ja suoritettavien toimintojen osalta on tarkoituk

senmukaisin menettelytapa pohjavesien suojelemiseksi harkittava tapaus—

kohtaisesti.
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4 VESISTÖN KÄYTTÖ JI KÄYTTÖMUOTOKOHTAINEN KEHITYSTARVE

4.1 Vesien käytön yleispiirteet

Tässä yleissuunnitelmassa tarkastellaan vesistön kaikkia käyttö-

muotoja, niiden kehitystä, nykytilaa ja kehitystarpeita. Käyttö-

muotoihin on tarkastelussa luettu myös vesiluonnon ja -maiseman sekä

kulttuurimaiseman suojelu ja hoito. Lisäksi esitetään yhteenveto

vesistöalueella suoritetusta, vesiin liittyvästä tutkimustoiminnasta

sekä vesistön käytöstä opetustarkoituksiin.

Siuntionjoen vesistön käyttö on aikojen kuluessa muuttunut siten,

että eräitä aiemmin keskeisiä käyttömuotoja on lakannut (vesiliikenne,

uitto, myllytoiminta) tai niiden toimenpidetarve on vähentynyt (maan

kuivatus) samalla kun toiset käyttömuodot ovat tulleet entistä tärkeäm

miksi (vedenhankinta, vesiensuojelu, vesien virkistyskäyttö, kalata

lous, vesiympäristön suojelu ja hoito). Vesistön käytön kehitysnäkymiä

on esitetty luvussa 4 kunkin käyttömuodon kohdalla.

Luku 4 perustuu pääosin suunnittelun alussa v. 1986 valmiina olleisiin

suunnitelmiin, selvityksiin ja tietoihin. Tietoja on kuitenkin useissa

tapauksissa jouduttu tarkentamaan suunnittelutyön aikana. Kaikkein

puutteellisimmin tunnettuja olivat vesistöalueen vesiensuojelun kannal

ta keskeinen hajakuormitus, kalatalous ja vesiluonnon suojelun kannalta

keskeiset eläimistöä ja kasvillisuutta koskevat tiedot. Näistä aiheista

teetettiin projektiin tilauksesta erillisselvitykset, jotka valmistui

vat suunnittelutyön kuluessa.

Luvun 4 yksittäisiä käyttömuotoja koskevat tiedot vastaavat nykytilan

osalta eräin poikkeuksin vuoden 1987 lopun tilannetta.
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4.2 Veden hankinta

4.2.1 Yleistä

Siuntionjoen vesistöalueella yhdyskuntien vedenhankinta perustuu

kokonaan pohjavesivarojen hyödyntämiseen. Myöskään kriisiajan

vedenhankintaa ei ole suunniteltu toteutettavaksi Siuntionjoen

pintavesivaroista. Näin ollen tässä suunnitelmassa on yhdyskuntien

vedenhankinnan nykytilannetta tarkasteltu ainoastaan lyhyesti lähinnä

informatiivisessa mielessä.

Maataloudessa sen sijaan Siuntionjoen vesistön vettä käytetään karjan

juottoon ja peltojen kasteluun. Teollisuus tarvitsee vesistön vettä

lähinnä prosessivedeksi, mutta myös talousvedeksi.

Taulukosta 27 ilmenee vesistöalueen tärkeimmät vedenottamot1 lupati

lanne sekä vedenottomäärät vuonna 1985. Vedenottamoiden sijainti

ilmenee kuvasta 24.

4.2.2 Yhdyskunnat

Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummeri kuntien vedenhankinta perustuu nykyisin

ja suunnitelmien mukaan myös tulevaisuudessa suunnittelualueen ulkopuo

lisiin pinta- ja pohjavesivaroihin. Lohjan kaupungin vedenottamo

sijaitsee suunnittelualueella.

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti kunnittain yhdyskuntien vedenhankin—

taa suunnittelualueella.
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Taulukko 27. Yhdyskuntien ja teollisuuden vedenotto suunnittelualueella

Kunta/vedenottaja Ottamon nimi Tärkeä pohja- Vesioikeuden Luvan mukainen
vesialue lupa nro enimmäisvedenotto

määrä m3/d
/vedenotto v. 1985

1. Kirkkonummi
TVK-opisto TVK-opiston yo. - -

- / 60
Nokia Oy Pikkalanjoki pintaveden- 66/1982 C 31700 / 4259

0 t tamo

2. Lohja Kaivola Lohjanharju 60/1987/1 1200 / 861
Ollut käy
tössä jo ennen
vesilain voi—
maantuloa

Pappilankorpi 57/1987/1 1000 / -

3. Lohjan kunta
Partek Oy Partekin yo. Lohjanharju 52/1974 Y 300 / 134

4. Siuntio Barråsa Gårdskulla 62/1975 Y 1200 / 150
Asemanseutu ja
kirkonkylä Nikus Nikus 39/1968 800 / 470

5. Vihti
Tervalammin
huoltola Tervalammin Tervalammen - / 77

huoltolan yo. pohjavesialue

Siuntio

Siuntion kunnalla on vesioikeuden päätösten mukaan lupa ottaa vettä
yhteensä 2500 m3/d. Vedenotto on ollut v. 1985 keskimäärin 620 m3/d,
joten Siuntion kunnan vedentarve voidaan tyydyttää pitkälle tulevaisuu
teen jo rakennettujen pohjavedenottamoiden turvin.

Siuntion kunnan asemanseudulla sijaitsee Bollstad vattenandeislagin
pohjavedenottanio. Vesiosuuskunnan piirissä on noin 120 asukasta.
Myös Lappersin kylässä on oma vesiosuuskunta. Tämän osuuskunnan piiris

sä on n. 20 asukasta.

Lohjan kunta

Lohjan kunnassa suunnittelualueella sijaitsee Partek Oy:n pohja—veden—
ottamo, josta otetaan vettä asuntoalueen tarvetta varten.

Lohjan kunnan alueella on sekä Nummenkylän että Immulan kouluilla

omat kaivot. Nummenkylän koulussa on 80 oppilasta ja vesi otetaan

porakaivosta. Immulan koulussa on 70 oppilasta.
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Lohja

Lohjan kaupunki ottaa suunnittelualueelta vettä Kaivolan pohjavedenot—
tamosta, joka on rakennettu vuonna 1940. Ottamo sijaitsee Kruotinojan
varressa, ks. kuva 24.

Lohjan kaupungin ja Lohjan kunnan vedenhankintaa varten on laadittu
vesihuollon yleissuunnitelma v. 1984. Yleissuunnitelmassa esitetyissä
vaihtoehdoissa ei vedenottamoita ole suunnittelualueella. Kaupunki
on tutkinut vedensaantimahdollisuuksia Pappilankorven alueelta ja
saanut vesioikeuden päätöksellä v. 1987 luvan Pappilankorven pohjave
denottamon rakentamiseen ja veden ottamiseen siitä.

Vihti

Vihdin kunnassa suunnittelualueella sijaitsee Tervalammen huoltolan
vedenottamo.

Ki rkkonunini

Kirkkonummen kunnan Evitskogissa sijaitseva TVK—opisto ottaa vetensä
pohjavedenottamosta, joka on opiston välittömässä läheisyydessä.

4.2.3 Teollisuus

Kirkkonumnien ja Siuntion kunnissa sijaitsevalla Nokia Oy:llä on vesioi—
keuden päätöksen nro 66/1982C; 4.2.1983 mukaan oikeus ottaa vettä
Pikkalanjoesta enintään 31700 m3/d. Päätöksessä on annettu myös lupa
säännöstellä Vikträskin järveä. Nokia Oy on ilmoittanut kirjeellään
11.12.1985, ettei lupapäätöksen mukaisia säännöstelytoimia toteuteta.
Luvan mukaan säännöstely on aloitettava 5 vuoden kuluessa tai lupa
muutoin raukeaa. Mikäli lupa raukeaa noudatetaan sen jälkeen vesioikeu
den aiemmin 16.6.1966 antamaa päätöstä nro 84/1966, jonka mukaan
vettä saa ottaa Pikkalanjoesta vain, jos vedenkorkeus on > - 0,25 m
Vikträskissä. Vettä ei saa ottaa enempää kuin 14000 1/min ( 20160
m3/ci) mikäli muille, joilla on myös oikeus ottaa vettä aiheutetaan
haittaa. Milloinkaan ei saa ottaa yli 22000 1/min ( 31680 m3/d).
Joesta otettu vesi käytetään pääasiassa prosessivetenä ja myös asunto
alueen tarpeeseen. Osa vedestä johdetaan ensin Suomen Sokeri Oy:n
vedenpuhdistuslaitokselle käsiteltäväksi. Käsittelymenetelmänä on
diffuusioilmastus, flotaatio ja hiekkasuodatin. Käsitelty vesi johde
taan Nokia Oy:n teollisuus— ja asunto-alueelle kulutukseen.
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4.2.4 Maatalous

Kastelu

Länsi—Suomen vesioikeus on 17.12.1985 antanut päätöksen nro 91/1985/3
19 hakemuksesta, jotka koskevat vedenottoa Siuntionjoen vesistöstä
58 tilalle pelto- ja kasvimaiden kastelua varten. Kuvasta 25 ilmenee
em. hakemuksia koskevien kastelualaueiden sijainti ja vedenottoa
koskevat tärkeimmät rajoitukset. Mikäli kasteluvedenottoa on tarkoitus
jatkaa vuoden 1994 jälkeen, tulee asiaa koskevat uudet lupahakemukset
jättää vesioikeudelle vuoden 1993 loppuun mennessä.

4.2.5 Vedenhankinta poikkeustilanteissa

Suunnittelualueen yhdyskuntien vedenhankinta on toteutettu hyödyntämäl
lä pohjavesivaroja. Turvallisempaa tapaa ei ole, mikäli on suojaudutta
va ilman kautta tapahtuvilta erilaisilta vaarallisilta laskeumilta.
Sen sijaan, jos on kyse yhtä vedenottamoa koskevasta vahingosta,
kuten esim. öljyjen pääsystä vedenottamon valuma-alueen maaperään,
on suunnittelualueen kunnilla mahdollisuus jättää yksi ottamo pois
käytöstä ja muista ottamoista saada kaikille riittävästi vettä.

Kriisiajan vedenhankintaa varten ei suunnittelualueella tarvitse
ryhtyä toistaiseksi toimenpiteisiin.

4.2.6 Vedenhankinnan ongelmat ja tarpeet

Suunnittelualueen yhdyskuntien vedenhankinta ei ole riippuvainen
vesistön vedestä, joten yhdyskuntien vedenhankinnan ongelmia, tarpeita

ja tavoitteita ei tarkastella tässä suunnitelmassa. Vesi— ja ympäristö-

piiri käynnistää vuonna 1988 alueellisen haja—asutuksen yleissuunnitte

lun. Siinä yhteydessä käsitellään myös Siuntionjoen vesistöalueen
vedenhankintaa tarkemmin. Kuntien tulee tarpeen mukaan ko. alueellisen
yleissuunnitelman pohjalta laatia kuntakohtaiset tai alueelliset

haja-asutuksen vedenhankintaohjelmat.

Maatalouden tarvitsemaa kasteluvettä varten on vesioikeuden lupa,

koska vesistön vesimäärät ovat pieniä kastelutarpeeseen verrattuna.
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Kasteluveden tulisi täyttää seuraavat laatuvaatimukset (Suomen

Rakennusinsinöörien Liitto 1981).

Kastel uvesi

1 hyvä kasteluvesi, soveltuu yhtäjaksoiseen kaikkien kasvien

kastel uun

II käyttökelpoinen kasteluvesi, käytettävä varauksellisesti

jos vettä tarvitaan suuria määriä

III epäilyttävä kasteluvesi, vain kestäviä kasveja

Luokka 1/11 11/111

kloori mg/l 100 300

kok. liuenneet aineet mg/l 500 1 500

Sähkönjohtokyky mS/m 75 200

pH 6,5 — 8,5 6,0—9,0

S04 mg/l 200 1 000

Teollisuuden tarpeisiin veden riittävyys on hyvä. Tehokkaan vedenpuh

distuksen ansiosta Pikkalanjoen vedestä saadaan juomakelpoista. Mikäli

joen veden laatu paranee, vähentää se puhdistustarvetta ja -kustannuk

sia.

Pintavesilaitoksilla tulisi periaatteessa pyrkiä sellaiseen raakaveden

laatuun, että vedenkäsittelyksi riittäisi normaali pintaveden käsitte

ly; koagulaatio, selkeytys, suodatus, korroosiokäsittely ja desinfioin—

ti (Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 1995).

Pikkalanjoessa Nokia Oy:n raakavedenottopaikalla vedenlaadun tulisi

olla seuraava, jotta tavanomainen vedenkäsittely riittäisi (Kaupunkiliit—

to 19 ):
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II Hyvä Luonnontilainen tai
lähes luonnontilainen
vesistö tai sen osa,
jossa rehevyys tai
humuspitoisuus ai
heuttavat lisävaati—
muksia raakaveden
käsittelylle. Luok—
kaan kuuluvat myös
ne vesistöt tai ve
sistönosat, jotka
jätevesien, haja
kuormituksen tai
muun muuttavan toi
minnan vuoksi ovat
vain lievästi ii—
kaatuneet. Vesissä
ei esiinny kuitenkaan
epämiel lyttävää
hajua

Lämpötila (max.) 15—20 °C
Näkösyvyys > 2.5 m -

KMnO4 -luku 15-40 (mg/l KMnO4)
Veden väriluku 15-70
Happi, min. > 80% kyliästys- -

arvosta
Happi, max. < 110 % kyllästys- -

arvosta
Ammortium < 100 ug/l(NH4)
Rauta 200-500 ug/l
Mangaani 10—30 ug/l
Ligniini NaLS) < 2 mg/l
Kok. fosfori 10-25 ug/l (P)
a— klorofylli 2—5 ug/l (kasvukauden
keskiarvo)
Kasviplanktonin biomassa (märkä paino
< 0,5 mg/l (kasvukauden keskiarvo)
Koliformiset (35° C) bakteerit
< 50 kpl/ilO ml
Fekaaliset kol iformiset bakteerit
tai fekaaliset streptokokit
< 10 kpl/ilO mi

Voimakkaasti kuormitetuilla vesistön osilla, kuten Risubackajoella,

estää veden likaantuminen veden käytön karjan juottoon.

Karjan juottoon soveltuvasta vedestä ei ole esitetty täsmällisiä

laatuvaatimuksia. Lähinnä tulisi soveltaa talousvedelle asetettuja

vaatimuksia (Lääkintöhallituksen yleiskirje nro 1862). Käytännössä

näiden vaatimusten soveltaminen johtaisi siihen, ettei Etelä—Suomessa

Normaali käsittely:
saostus-sel keytys
suodatus-desi nfioi nti—
alkalointi
kontaktisuodatus +
desinfiointi
tekopohjaveden muo
dostaminen ilman
esikäsittelyä.

juuri:kaan voitaisi käyttää pintavettä karjan juomavetenä.
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4.3 Vesien kuormitus

4.3.1 Pistemäinen jätevesikuormitus

4.3.1.1 Yleistä

Pistemäisellä jätevesikuormituksella tarkoitetaan yhdyskuntien

viemäriverkostoista, teollisuudesta ja kaatopaikoilta vesistöön

kohdistuvaa kuormitusta. Siuntionjoen vesistöalueen suurimmat

jätevesikuormittajat ovat Vihdin Nummelan taajama, Lohjan kunnan

asemanseudun ja Roution alueet sekä Oy Partek Ab:n kateaineyksik

kö. Kaatopaikoista suurin on Lohjan kunnan Aseman kaatopaikka.

Kuormittajien sijainti on esitetty kuvassa 27.

Kuormituksen vähentämistä koskevista toimenpiteistä päätetään

vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä ja vesiensuojeluasetukseen

perustuvassa ennakkoilmoitusmenettelyssä. Pieniä jätevesimääriä

koskevat asiat ja niihin liittyvät luvat käsittelee ja myöntää

kuntien terveys- ja ympäri stönsuojel ulauta kunnat. Vesioi keuden

päätöksissä ja ennakkoilmoitusten tarkastuslausunnoissa määrätään

mm. jätevesien puhdistamisesta, jätevesikuormituksen raja-arvois

ta sekä tarkkailusta. Lupakäsittely toistuu määräajoin. Tässä

yhdeydessä viranomaisilla ja asianosaisilla on mahdollisuus

esittää asiasta näkökantansa ja näin vaikuttaa lupapäätösten

sisältöön.

Tarkkailuvelvoite koskee jätevesien määrää ja laatua, puhdistamon

toimintaa sekä jätevesien vaikutuksia vesistöön. Joissain tapauk

sissa on tarkkailtava myös jätevesien vaikutuksia kalastoon.

Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri hyväksyy tarkkailuohjelmat,

joiden mukaan jätevesiä ja vesistöä koskeva ns. velvoitetarkkailu

tapahtuu. Kalastoa koskevat tarkkailuohjelmat hyväksyy kalastus-

piirin kalastustoimisto.

Jätevesien ja vesistön velvoitetarkkailua tekevät ensisijaisesti

julkisen valvonnan alaiset vesilaboratoriot, joiden toimintaa

ja analyysien paikkansapitävyyttä vesi- ja ympäristöhallitus

valvoo. Sfuntionjoen vesistöalueella tätä tarkkailua tekee

useimmissa tapauksissa Länsi —Uudenmaan vesi ensuojel uyhdi stys

ry. Vaikkakaan useimmat alueen kaatopaikat ja pienkuormit

tajat eivät kuulu varsinaisen velvoitetarkkailun piiriin, on

osalla niistä käynnistetty vapaaehtoisesti tai ympäristönsuojelu

viranomaisten vaatimuksesta vastaavanlainen tarkkailu.
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Siuntionjoen vesistöalueen velvoitetarkkailun piirissä olevien

jätevesikuormittajien aiheuttaman vesistökuormituksen kehitys

v. 1980-87 ilmenee kuvasta 26. Fosforikuorrnitus on tarkastelujak

solla laskenut puhdistamojen toiminnan tehostamisen myötä.

BHK7-kuormituksen nousuun vaikuttaneita seikkoja on selvitetty

tarkemmin yhdyskuntajätevesiä käsittelevässä osuudessa.

4.3.1.2 Yhdyskuntajätevedet

4.3.1.2.1 Kuormittajat

Tässä yhteydessä on käsitelty ne asumajä.tevesikuormittajat,

joiden jätevesien johtamiseen on joko vesioikeuden lupapäätös

tai jotka ovat tehneet ennakkoilmoituksen. Kuormittajat ja

niiden sijainti ilmenevät kuvasta 27. Näiden lisäksi Siuritionjoen

vesistöalueella on joukko pieniä asurnajätevesikuormittajia,

joiden aiheuttama kuormitus on käsitelty hajakuormituksen yhtey

dessä.

4.3.1.2.2 Jätevesikuormituksen kehitys

Siuntionjoen vesistöalueelle puhdistamojen kautta johdettujen

jätevesien määrä on kasvanut vuosina 1975—85 tasosta 3000—4000

m3/d tasoon 5000-6000 m3/d (taulukko 28). Lisäys johtuu pääasias

sa viemäriverkostojen laajenemisesta. Verkostot ulottuvat vesis

Taulukko 28. Asumajätevesien aiheuttama vesisti5kuormitus vuosina
1975-1987 Siuntionjoen vesistöalueella.

Vuosi Virtaama BHK7/BHK7-ATU Kok. P Kok. N
m3/d kgO2/d kg/d kg/d

1975 3171 90 10,1 69
1976 3226 25 3,4 57
1977 4485 48 2,6 80
1978 5209 47 3,4 94
1979 4681 47 4,2 94
1980 6008 62 4,5 132
1981 5724 71 3,7 129
1982 5092 65 3,4 128
1983 5930 109 3,8 158
1984 5061 77 2,9 141
1985 4987 118/38 2,7 133
1986 6519 181 4,5 153
1987 6075 /56 2,4 170
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Kuva 26. Siuntionjoen vesistöalueen suurimpien jätevesikuor
mittajien aiheuttama vesistökuormitus vuosina 1980-1987
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töalueen ulkopuolisille asuntoalueille Munkkaanojan ja Nummelan

puhdistamojen viemäröintialueilla.

Sekä BKK7- että fosforikuormitus laskivat selvästi vuodesta

1975 vuoteen 1976 Höytiönummen puhdistamori käyttöönoton myötä.

Aiempi Enäjärven rannalla sijainnut lammikkopuhdistamo oli

käsittelyteholtaan oleellisesti heikompi.

Vesistöalueen fosforikuormituksessa ei ole vuodesta 1976 vuoteen

1985 tapahtunut merkittävää muutosta jätevesimäärien kasvusta

huolimatta. BHK7-kuormitus on sen sijaan lisääntynyt oleellises

ti. Osittain BHK7-kuormituksen lisääntyminen selittyy puhdista

moilla alkavalla nitrifikaatiolla 1) Taulukossa 28 esitetyt

kuormitusarvot on laskettu tavanomaisen BHK7-määritysten perus

teella. Nämä eivät anna täysin todellista kuvaa puhdistamojen

toiminnasta tai orgaanisesta vesistökuormituksesta. Kuvaavampia

BHK7-ATU määrityksiä on tehty viime vuosina useimmilta laitoksil—

ta. BHK7-määrityksissä on vuodesta 1987 alkaen siirrytty kokonai

suudessaan BHK7-ATU-määrityksiin. Typpikuormitus on lisääntynyt

suunnilleen samassa suhteessa kuin jätevesimäärätkin. Jätevesien

käsittely ei toistaiseksi tähtää kokonaistypen poistoon.

Merkittävin osa Siuntionjoen vesistöalueen asumajätevesikuormi

tuksesta tulee Lohjan kunnan Munkkaanojan, Vihdin Nummelan

ja Siuntion kunnan puhdistamojeri kautta (kuvat 28 ja 29). Kuten

kuvista 28 ja 29 ilmenee, on muiden asumajätevesikuormittajien

osuus kokonaiskuormituksesta yksittäisinä laitoksina suhteellisen

vähäinen. Niiden aiheuttamat mahdolliset vesistövaikutukset

rajoittuvatkin suppealle alueelle.

1) Puhdistamolta lähtevän jäteveden BHK7-arvot on joissa
kin tapauksissa määritelty sekä tavanomaisina BHK7-
arvoi na että BHK7.ATU-arvoi na. BHK7.-j--analyysi ssä
eliminoidaan typpiyhdisteiden happea kuluttava vaiku
tus analyysin aikana. Mikäli puhdistamolla käynnistyy
ammoniunttypen hapettumineri nitraati ks (nitrifi kaa
tio), jatkuu tämä reaktio analyysin aikana, ellei
sitä estetä ja tuloksena saadaan tavallaan virheelli
sen korkea BHK7—arvo. Nitrifikaation käynnistyminen
puhdistamolla on yleensä merkki prosessin tehokkaasta
toiminnasta. Mikäli nitrifikaatio ei lainkaan käynnis
ty puhdistamolla on BHK7-arvon ja BHK7...ATIJ-arvon
ero suunnilleen 5-10 mgO2/l.



M. VIIiU n’

nr Pu H J s r
S k

spp

Asumajatevederi puhdtstamot Kaatopaikat
RIuU .

/ MoIm Ota
1. Tervoiarnmen tydiaitos , 1 Lohjan kunnan aseman kp... Koaa,,

2. Sos dem raittiusiiittokoti 2. Lohjan kunnan Teutarin kp j
/3 Vihti Nummela 3. Siuntion kunnan kp

Suonka /
4. TVK—opisto 1. .‘ .,.. 4 Tervjtcimmi nhtioIfoitiikp
5 Partek, U u sn i t ty .. 5 Oy. Ptiue k A b n k p.

\\
j/ OokkoI

6. Lohjan kunta, Hunkkaanoja 6. Lohjankunnan aseman vanha kp.
7 Siuntio kk ja as 7 ohjan kunnan Virkkalan kp., ‘

Te/a V 8. l<t rk konum men kinan Voisin vanh9
Teot 1 s u u s laitokset M

8. Oy Partek Ab 9’ ‘•.

j t Nykyiset kaatopaikat

9. OyLohja Ab ja Kotetokuima Oy ,!.. koytöstä poistetut
Numm — .1’ .

10. A—tehtaat kaatopa:kat •
0 < 10 m3/d

-,‘ ri / —
j 1O—1OOm/d t]) . ,

0—1O0Om/d r
—

1” j7 KZ 8 } PoIojooo

(—O

1 1 d. 1000 — 3000 m3/d ( /I•.•J ‘‘ J (1 .. UCOlO r
1

Ii’

/
KH’- Q6

IoIe 4 / o °

6

0’ [ ; 2.
II 1 —

/
11

•1

\)Z I 0 dl

M 1 i 1pd

r
/ tepoIe Kluboo

V 00 10 //\
/

11

d j 0lY)
k

1

‘1/7 bk4k
8

Oy

Q7 - s.u ) NyuI

rf
1

UCC

/ 3 vuulu //
SuCCC -

/1

Q2 / /fi

,.0 eCu 0 •••
Af,dKuu— —

-

u’ 1luoC 60/111,0
Lkeh0o

- - 4u -.-.--
— 00

j /
luIuook

0
L,.Cflb

Aeee NduuvCk

Bole . s
/ S

,b 1

0

/ \ a 0 \ 1 0

Ko 9,uu u
U9CbCL0C 01O, ••••) .0 •1

- 0 luI

Degerby ‘ /
00110100 Heluo&o

••uu

••,•••••,•// SCC0C .• 4’
00 •••• ••.0• flCW

0 •(1i•’••••”0I0
!uL.o1ok0

00
1 / \ —.0 Cl

00000 _.T 4oui.eo.

‘ ‘—

. .. .
1.00 00. SIUNTIONJOEN VESISTON KAYTON JA

1.
Su f a • - SUOJELUN YLEISSUUNNITELMA

“1
,.Z CC0O00L0C0IK00 LIb 0

Kuva: 27
—

Leo 00 Deg.00’lldCl Deoröflthu

/o0uhICfru . Asumajäteveden puhdistamot,
0.e0lb0r0 . . Sisalto. teoIIisuusIatokset kaoto ikat• —.‘

He’singin vesi—ja ympäristöpiirt 1988
;!1.ji- ••••K%IH:;000 •• Vor,n100 ••••••••••





133

Kuva 28. Asumajtevesistä ja teollisuusjätevesistä johtuva

Siuntionjoen vesistöön kohdistuva BHK7-kuormitus vuosina
1980—87

Asumajätevesikuormitt ajat:

Lohjan kunta
Munkkaanoja

TVK:n kurssikeskus

—kg/d

IT

BHK7

100 -

80 -

Vihti, Nummela

1
Tervalammjn huoltolaitos

Siuntio kk

Uusniityn

asalue

Sos.dem. roittiusliittokoti

60 -

Teollisuuslaitokset:

,
Oy Partek Ab

Oy

Lohja Abja KotelokulmaOy

40

20

Munkkoanoja BHK7—ATU

-

___

... • — •
Siuntio k k

.lK7ATU

1980 1981 1982 1983 1984 1985
1 1

186 1987
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Asumajötevesikuormittajat:

Lohjan kunta,
Munkkciarioja

TVK:n kurssikeskus

p Vihti,Numrneta

- Uusniityn as.olue

Teollisuuslaitokset:

- Oy Partek Ab

Tervalammin huoltolci

0 Siuntion kk

Sos. dem. raittiusliitto koti

- Kuva 29. Asuiuajätevesistä ja teo1iisuusjtevesist johtuva -

Siuntionjoen vesistöön kohdistuva fosforikuormitus vuosina
1980-87

kok-P kg/d

2.2

2.0

1.8

1.6

1,4

1.2

1,0

0,8

05

0,4.

0,2 •

1980 181 — 1982 19’84 - 19’85 1486 1d87
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4.3.1.2.3 Jätevesien käsittelyn tehostamismahdollisuudet sekä ongelmat

ja tarpeet

Vesistöalueen taajamien ja muiden suurempien yhdyskuntajätevesi

kuormittajien jätevedet käsitellään biologis-kemiallisesti.

Rinnakkaissaostuslaitosten tehostaminen jälkisaostuslaitoksiksi

takaisi hieman vakaamman ja paremman käsittelytuloksen. Käsitte

lyn tehostaminen fosforinpoiston ja BHK7-poiston suhteen ei

kuitenkaan enää ole merkittävässä määrin mahdollista näillä

tavanomaisilla käytettävissä olevilla keinoilla.

Tehostaa voidaan lähinnä ammoniumtypen poistoa, mikäli se katso

taan tarpeelliseksi. Kokonaistypen poistolle ei ole Suomessa

vielä asetettu vaatimuksia yhdellekkään kuormittajalle. Yleiset

linjakysymykset typenpoiston osalta ovat vielä ratkaisematta.

Kokonaistypenpoisto saattaa kuitenkin joillakin alueen puhdista—

moilla tulla jatkossa kysymykseen käsittelykustannusten säästö—

mielessä ammoniumtypenpoiston ohella. Ammoniumtypen poistoa

on Suomessa jo edellytetty joissakin tapauksissa. Ensimmäisenä

näitä vaatimuksia on asetettu eräille Vantaanjoen vesistöalueen

puhdistamoille.

Radikaalein keino jonkin kuormitetun vesistönosan tilan paranta—

tamiseksi on jätevesien purkupaikan muuttaminen alueelle, jolla

haitat jäävät pienemmiksi.

Vesioikeuden lupapäätöksissä vesistöalueen kuormittajille asete

tut jätevesien käsittelyvaatimukset vastaavat maassamme nykyisin

kuormittajilta vaadittavaa tasoa. Kuitenkin Nummelan puhdistamol—

le on asetettu tavanomaista tiukeminat vaatimukset etenkin fosfo—

rinpoiston osalta. Jätevesien desinfiointia koskevana vaatimukse—

na useimmille alueen kuormittajille on asetettu ehto, että

jätevedet on tarvittaessa desinfioitava. Määräaikaisia desinfi—

ointivelvoitteita on - ainoastaan Tervaiamrnen työlaitoksella

ja Uusniityn asuntoalueella. Viranomaisiula on kuitenkin em.

lupaehdon perusteella mahdollisuus edellyttää jätevesien desinfi

ointia, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Typenpoiston ja jäteve

sien desinfioinnin vaikutuksia vesistössä ei vielä kaikilta

osin riittävästi tunneta.
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Jätevesien käsittelyssä ovat ongelmana viernäriverkostoon tulevat
vuoto- ja sadevedet, jotka saattavat aiheuttaa puhdistamoilla

ylikuormittumista, heikentävät käsittelytehoa ja näin lisäävät
vesistökuormitusta ja haittaavat puhdistamon suunnitelmallista

hoitoa. Ongelma on yleinen, ja koskee lähes kaikkia puhdistamoi
ta.

Puhdistamoilla, joille tulee teollisuusjätevesiä, kuten esim.
Nummelan puhdistamolla, haittaa näiden jätevesien puutteellinen

esikäsittely ajoittain laitoksen toimintaa.

Muita jätevesien käsittelyyn liittyviä toistuvia ongelmia ei
vesistöalueen puhdistamoilla yleisesti ole.

Jätevesien käsittelyyn kohdistuvat tarpeet ja tavoitteet määräy

tyvät purkuvesistön heikentyneen vedenlaadun vedenhankinnalle,

vesien virkistyskäytölle ja maataloudelle aiheuttamien ongelmien

ja näiden asettamien tavoitteiden mukaan.

4.3.1.2.4 Kuormittajakohtainen tarkastelu

Seuraavassa on käsitelty kuormittajakohtaisesti vesistöalueen

tärkeimpiä asumajätevesikuormittajia. Taulukosta 29 ilmenee

eri kuormittajien lupatilanne, jätevesien käsittelymenetelmä

ja jätevesien purkupaikka. Taulukossa 30 on esitetty puhdista—

moilla saavutettu käsittelytulos ja vesistökuormitus vuosina

1981-1987.

Lohjan kunta Ilunkkaanoja

Munkkaanojan puhdistamolle kootaan jätevedet Länsi— ja Pohjois—

Lohjan viemäröidyiltä alueilta. Vuonna 1980 Munkkaanojalle

alettiin johtaa Roution alueen jätevedet. Jätevesien johtamista
koskeva - uusi lupahakemus on käsiteltävänä katselmustoirnituksessa.

Puhdistamolla on jatkuvasti saavutettu hyvä käsittelytulos.

Puhdistamon kuormitus on noussut vähitellen vuodesta 1982 vuoteen

1985. Laitoksen mitoitusvirtaama on kuitenkin selvästi nykyistä

jätevesimäärää suurempi, joten jäteveden lisääntyminen ei aiheuta

vielä puhdistamon laajennustarvetta.
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Jätevesivirtaama vaihtelee puhdistamolla melkoisesti. Suuri

osa vieniäröintialueesta on sekaviemäröityä, joten puhdistamolle

tulee jätevesien lisäksi myös sadevesiä.

Taulukko 29. Asumajätevesikuormittajien lupatilanne, jätevesien
käsittelymenetelmä ja jätevesien purkualue

Kunta! kuormi ttaja Lupati lanne Puhdistamo Jätevesien
Päätös Uusi lupa- Tyyppi Rakentamis- purkualue

hakemus /tehostamis
jätettävä vuosi

Kirkkonummi,
TVK:n kurssikeskus EI 1982 RS 1973,11985 Stora—Lonoksin

lasku-uoma

Lohjan kunta,
Munkkaanoja VEO 1977 1982 RS 1974/1980 Munkkaanoja

Oy Partek Ab,
Uusniityn asunto- VEO 1985/ 1993 RS 1964/1972 Kivikoskenpuro
alue KHO 1986

Siuntion kk.
ja asema VEO 1985 1995 RS 1976 Siuntionjoki

Vihti, VEO 1981! 1984 JS 1976 Risubackajokeen
Nummela KHO 1982 laskeva oja

Sos.dem. raittius— VEO 1976 voimassa RS 1973 Maasuodatuksesta
liittokoti toistaiseksi avo-ojaan, joka

johtaa Kurjolammesta
laskevaan puroon

Tervalammen VEO 1973 RS 1966 Poikkipuoliaisen
huoltolaitos ja Tervalammen

välinen puro

VEO = vesioikeuden lupapäätös RS = rinnakkaissaostus

KHO = korkein hallinto—oikeus JS = jälkisaostus

EI = ennakkoilmoitus
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Oy Partek Ab:n Iiusniityn asuntoalije

Liusniityn asuntoalueen puhdistamon toiminta on yleensä vastannut

asetettuja vaatimuksia.

Lohjan kunnan viemäriverkosto ulottuu nykyisin n. 1,5 km:n

päähän IJusniityn ausntoalueen jätevedenpuhdistamosta Muijala II

teollisuusalueelle saakka. Voimassa olevassa vesioikeuden päätök

sessä on edeilytetty, että jätevedet tulee johtaa kunnan viemäri
verkkoon heti, kun verkösto on ulotettu asuntoalueelle saakka.

Johtamismahdolhisuutta tulisi tarkastella jo ennen ko. viemäri—

verkoston rakentamista, mikäli asuntoalueen jätevedenpuhdistamoa

olisi tätä ennen laajennettava tai saneerattava. Tämän suuruinen

lisäkuormitus Munkkaanojan puhdistamon purkualueella ei aiheuta

muutoksia nykytilaan, mutta johtamahla Uusniityn asuntoalueen

jätevedet muualle, vältytään kuormittamasta Kivikoskenpuron

latvaosia.

Siuntion kirkonkylä ja asema

Siuntion kirkonkylän ja asemanseudun puhdistamon toiminta on

viime vuosina selvästi tehostunut aiempaan verrattuna. Taulukosta

30 Ilmenevä suuri jätevesivirtaama vuonna 1983 on johtunut

virheestä virtaamamittauksessa eikä näin ollen vastaa todellista

tilannetta.

Siuntion puhdistamon kuormitus on ollut selvästi laitoksen

mitoitusarvoja pienempi. Puhdistamolle on valmistunut sakokaivo—

hietteen vastaanotto marraskuussa 1986, joten lietteen sijoit

tamisesta kaatopaikahle voidaan luopua. Lietteen vastaanotto

lisää puhdistamon kuormitusta. Mikäli tasauskapasiteetti ei

riitä, saattaa laitos jatkossa ajoittain ylikuormittua.

Ogeimana puhdistamoil-a Gvat verkostoon tulevat -ylimääräiset

vuoto—, sade— ja kuivatusvedet. Kunta onkin ryhtynyt selvittämään

näiden vesien vähentämismahdohhisuuksia. Uudessa v. 1985 jäteve

sien johtamisluvassa on asetettu kunnalle tätä koskeva velvoite.
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Taulukko 30, Asumajätevedenpuhdistamojen toiminta Ja niiden aiheuttama vesistökuormitus vuosina 1981—1987

Kunta /
Kuormittaja Vuosi Virtaama BHK7/BHK7—ATU * Kok. P kok. N

vesistöön käsittelyteho — vesistöön käsittelyt vesistöön käsittelyteho
m3/d kg/d rng/l kg/d mg/1 kg/d mg/l

23
21
50
24

64/16
64,9
19,0

10
15
26
12

27/7
23

7

2235
1451
1940
1967
2376
2848
2707

63
56
65

04

763
924

1573
450
377
803
480

2605
2517
2222
2461
205
269

2723

Kirkkonummi 1981 26 0,6 24 89 0,08 3,1 71 0,6 23 33
TVK—opisto 1982 37 1,0 26 91 0,07 1,9 70 1,0 27 17

1983 48 2,1 44 85 0,12 2,5 73 0,9 19 50
1984 46 2,4 52 77 0,11 2,4 69 1,7 37 37
1985 59 3.6/2,0 60/34 70/83 0,17 2,9 51 1,2 20 40
1986 49 2,0 41 88 0,04 0,8 91 1,3 38
1987 42 0,3 7 98 0,03 0,7 96 1,1 26 61

Lohjan kunta
Munkkaanoja 1981 92 0,6 0,3 96 42 19 43

1982 94 1,0 0,7 93 29 20 43,
1983 88 1,0 0,5 93 35 18 35
1984 92 0,7 0,3 96 43 22 37
185 88/97 1,2 0,5 95 52 22 35
1986 85 2,2 0,8 90 62 22 26
1987 96 0,8 0,3 96 59 22 32Partek, Uus—

niitty 1981
1982 0,7 12 91 0,04 0,6 93 1,2 19 59
1983 1,0 17 87 0,04 0,7 82 0,9 16 65
1984 1,2 18 86 0,03 0,5 91 0,9 14 64
1985 1,4 21 84 0,09 1,4 84 1,2 18 481986 3,5 53 59 0,13 2,0 79 1,4 21 46
19o7 0,2 3 98 0,05 0,8 92 1,4 22 46

Siuntio 1981 30 40 75 1,3 1,7 75 14 18 43Siuntio as 1982 27 29 85 0,9 1,0 88 18 20 52ja kk 1983 33 21 88 1,2 0,8 90 33 21 461984 11 25 88 0,5 1,0 90 12 27 391985 13/6 35 88 0,5 1.2 91 9 24 491086 7,1 9 91 0,7 0,9 is4 lq 17 441987 5,6 12 95 0,4 0,9 92 14 29 46
Vihti 1981 1,6 0,6 92 71 27 22Nummela 1982 1,3 0,5 95 76 30 24(Höytiö— 1983 1,3 0,6 94 86 39 11nummi) 1984 1,6 0,6 94 82 33 241985

9, 0,4 97 67 33 381986
• 0,5 94 72 27 31

1987 1,0 0,4 97 92 34 42

Sos, dem.
raittius- 1981 4 0,0 9 97 0,01 4,2 62 0,1 29 36
liittokotj 1982 4 0,1 13 97 0,01 1,1 94 0,1 13 86

1983 4 0,1 24 99 0,01 2,3 90 0,1 26 64
1984 7 0,1 8 > 99 0,009 .7 96 0,2 31 80
1985 6 0,7 129 < 79 0,009 ,7 94 0,2 36 26
1986 3 0,03 10 98 0,002 0,7 93 0,1 33 0
1987 4 0,03 8 9. fl,fl1 2,5 75 0,1 25 50

Vihti
Tervalammen 1981 91 1,7 19 91 0,11 1,2 90 2,0 22 5
huoltolajtos 1982 97 0,9 9 98 0,1 1,0 92 2,5 26 29

1983 87 1,6 18 97 0,1 1,1 93 2,4 27 45
1984 65 0,5 8 98 0,07 1,1 94 1,5 23 52
1985 55 0,4 7 97 0,05 0,9 92 1,3 24 35
1986 59 0,4 7 97 0,09 1,5 89 1,8 31 0
1987 55 0,04 7 98 0,08 1,5 93 2,0 36 5

15
13
21
37
3 5/12

103

30

6
5

10
15

11

94
97
95
93
/98

96

* Vuodesta 198] alkaen määritetty vain BHK7-ATU
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Sos, dem. raittiusliittokoti

Liittokoti sijaitsee Vihdin kunnassa. Keskimäärin liittokodilla

on 20—30 asukasta. Kuormitus vaihtelee kuitenkin jyrkästi.

Puhdistamon toiminta ei ole aina vastannut asetettuja vaatimuk

sia. Todellista kuvaa näin pienen puhdistamon toiminnasta on

kuitenkin hankalaa saada. Näytteenotto joudutaan ajoittamaan

tilanteisiin, jolloin puhdistamolle tulee tavanomaista enemmän

jätevettä. Näin ollen todelliset keskimääräiset jätevesivirtaamat

ovat vielä pienempiä kuin tarkkailun osoittamat (ri. 5 m3/d).

Tervalaninen huoltolaitos

Tervalammen huoltolaitoksella on 180 potilaspaikkaa ja n. 50

työntekijää, joista laitosalueella asuu n. 20. Huoltolalla

on oma pesula, josta tulevat jätevedet käsitellään myös puhdista—

mo 11 a.

Saavutettu puhdistustulos on vastannut asetettuja vaatimuksia.

Puhdistamo on pitkäilmastuslaitos, jossa kuormitus on ollut

mitoitusarvoja pienempää. Helsingin kaupungilla ei ole suunnitel

missa, että huoltolan toimintaa laajennettaisiin. Näin ollen

puhdistamon kapasiteetti riittää pitkälle tulevaisuuteen.

TVK:n kurssikeskus

TVK:n kurssikeskus sijaitsee Kirkkonummen kunnassa. Kurssikeskuk

sella on vuonna 1983 tehdyn laajennuksen jälkeen oppilaspaikkoja

144. Henkilökuntaa on n. 30. Heistä 15 asuu vakinaisesti kurssi-

keskuksen alueella.

Puhdistamon toiminta oli vuoteen 1985 epävakaista. Vuonna 1986

käsittelytulos tehostui. Jätevesimäärät vaihtelevat voimakkaasti.

Tämä aiheuttaa hankaluuksia biologisessa puhdistusprosessissa.

Puhdistamon toimintaa on pyritty vakaannuttamaan rakentamalla

vuonna 1985 lietevarasto. Puhdistamo toimii toteutetun kurssikes

kuksen laajennuksen jälkeen kapasiteettinsa ylärajalla. Kuormi—

tusarvot ovat kuitenkin virtaamamittauksessa havaittujen puuttei—

den vuoksi jossain määrin epäluotettavia.
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Ennakkojlmojtuksesta antamassaan lausunnossa vesihallitus on erikseen

edellyttänyt, että TVK:n koulutussäätiön on huolehdittava siitä, että

puhdistamokapasiteetti pysyy riittävänä.

Vihti, Numela

Höytiönummen puhdistamolle johdetaan jätevedet Vihdin kunnan Nummelan

ja Ojakkalan taajamista. Ennen Höytiönummen puhdistanion valmistumista

jätevedet johdettiin lammikkopuhdistamon kautta Enäjärveen vuoteen

1976 saakka. Jätevesien johtamiseen on haettu uutta lupaa Länsi-Suomen

vesioikeudelta. Lupahakemus on käsiteltävänä katselmustoimituksessa.

Taulukko 31. Suurimpiin viemäriverkostoihin liittyneet asukasmäärät

ja taajamien asukasmäärät 1985, sekä ennuste asukasmääristä

vuonna 2000

* **

Asukkaita 1985 Viemäriverkostoon Asukkaita 2000
liittyneet 1985

Asukasta % taajamaväestöstä

Lohja,
- Routio 2200 2900

- asema 4040 4800

— yhteensä 6242 5278 85 7700

Siuntio,
- kirkonkylä 330 550

- asema 1142 1600

- yhteensä 1472 1290 88 2150

Vihti,
- Nummela 8641 11500

- Ojakkala 800 900

- yhteensä 9441 8730 92

— Yhteensä 12400

* Väestölaskenta 1985 ennakkotieto (Roution osalta Lohjan kunnan

arvio)

** Seutukaavaliittojen toimistojen arviot
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Puhdistamolla on jatkuvasti saavutettu hyvä käsittelytulos
ja asetetut vaatimukset on täytetty.

Partekin jätevesien emäksisyys aiheuttaa Nummelan jätevesien
ammoniumtypen muuttumisen myrkylliseksi ammoniakiksi Risubacka
joessa jätevesien yhtymäkohdassa. Tästä ovat aiheutuneet vuosina
1976 ja 1978 Risubackajoessa tapahtuneet kalakuolemat. Haitan
poistamiseksi Nummelan puhdistamolla on selvitetty sellaisia
puhdistamon säätö- ja käyttöarvoja, että päästäisiin hyvään
ammoniumtypen poistoon, eli saavutettaisiin korkea nitrifikaatio—
aste. Kokeet puhdistamolla on aloitettu vuonna 1983. Kokeista
on saatu rohkaisevia tuloksia. Vakaita ja tehokkaita tuloksia
on nykyisellä puhdistamolla mahdollista saada lähinnä kesäkaute—

na. Varsinkin sulamisvedet ja niistä aiheutuvat lämpötilavaihte
lut haittaavat nitrifikaatiota. Konsulttityönä on selvitetty
puhdistusprosessiin tarvittavia muutostöitä ja puhdistamon

laajennustarvetta. Meneillään olevassa lupakäsittelyssä ratkais
taan pidetäänkö ammoniumtypen poistoa tarpeellisena ja asettaako
vesioikeus päätöksessään tätä koskevia velvoitteita.

Ongelmana Höytiönummen puhdistamolla ovat puutteellisesti esi—
käsitellyt teollisuusjätevedet. Vuotovedet haittaavat myös

jossain määrin puhdistamon toimintaa.

4.3.1.2.5 Kuormitusennusteet

Kuormituksen kehitystä jatkossa tarkastellaan ainoastaan suurem—

pien yhdyskuntien osalta. Taulukosta 31 ilmenevät tärkeimpien
taajamien asukasmäärät vuonna 1985 sekä ennusteet vuodelle
2000. Lisäksi taulukossa on esitetty vuonna 1985 viemäriverkosto
jen piirissä olleet asukasmäärät.

Taajamaväestöstä on nykyisin n. 10 % vailla keskitettyä jätevesi

en käsittelyä. Tonttiknhtaisestivesihuollan järjestämisestä

aiheutuu taajamissa usein sekä pinta- että pohjavesien saastumis—

vaaraa. Tavoitetasoksi ennusteissa onkin asetettu, että kaikkien
taajamissa asuvien jätevedet tullaan johtamaan puhdistamoille
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vuoteen 2000 mennessä. Munkkaanojan puhdistamolle oletetaan

.johdettavaksi myös Uusniityn asuntoalueen jätevedet ja Höytiönum

men puhdistamolle Otalammen taajaman ja näiden pienkuormittajien

jätevedet.

Viemäriverkostoon kuuluvan teollisuuden kuormitusosuuden arvioi

daan pysyvän nykyisellä tasolla. Uusien teollisuuslaitosten

liittämisestä ja nykyisten laajentamisesta aiheutuvan kuormitus

lisäyksen oletetaan kumoutuvan tehostuvan teollisuusjätevesien

esikäsittelyn myötä.

Jätevesien käsittelytehon arvioidaan BHK7:n ja kokonaisfosforin

osalta edelleen lievästi paranevan. Ammoniumtypenpoisto oletetaan

aloitettavan Ilunkkaanojalla ja Höytiönummella.

Taulukossa 32. on esitetty näillä arviointiperusteilla lasketut

kuormitusennusteet vuodelle 2000. Laskentaperusteena on käytetty

asukasta kohti seuraavia kuormituksia: 70 g BHK7/as x d, 3,5

g kok. P/as x d ja 8 g NH4—N/as x d.

Taulukko 32. Kuormitukset vuonna 1985 ja ennusteet vuodelle 2000

Vuosi BHK7-ATU kg0/d Kok. P kg/d NH4•N* kg/d

puhdista- vesis- puhdista- vesis- puhdista— vesis—
molle töön molle töön molle töön

Lohjan kunta, 1985 520 15,8 21,2 1,2 55 37

Munkkaanoja 2000 750 20 30 1,2 80 12

Siuntion asema 1985 106 6,0 5,1 0,5 12 6

ja kk. 2000 160 7,0 8 0,4 20 10

Vihti, Höytiö- 1985 588 11,6 26,1 0,8 75 40

nummi 2000 910 25 45 1,3 104 15

* arvioituja tietoja myös vuodelle 1985
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Tavanomaisen tehokkaan jätevesien käsittelyn voidaan olettaa
johtavan siihen, että kuormitukset BHK7:n ja kokonaisfosforin
osalta pysyvät jatkossa suunnilleen nykyisellä tasolla, vaikka
verkostot laajenevatkin. Vuotovesien vähentyminen, teollisuus-
jätevesien esikäsittelyn tehostuminen, prosessiohjauksen ja
muun puhdistamotekniikan kehittyminen sekä vaatimusten kiristymi
nen johtavat jätevesien käsittelyn tehostumiseen ja vakaannutta—
vat puhdistamojen toimintaa. Selvää kuormituksen vähenemistä
on saavutettavissa typen, etenkin ammoniumtypen (NH4) osalta.

Jätevesien käsittely Siuntionjoen vesistöalueen suurimmilla
asumajätevedenpuhdistamoilla on jo nyt orgaanisen- ja fosfori
kuormituksen suhteen sillä tasolla, ettei vaihtoehtoisten kuormi
tusennusteiden laatiminen ole tarkoituksenmukaista. Nykyiseen

kuormitustasoon perustuvaa ennustetta ei kannattane laatia,
vaan on tarkoituksenmukaista olettaa lievää käsittelyn tehostu—
mista edellä esitettyjen näkökohtien perusteella.

Mikäli edellä esitetyillä toimenpiteillä ei saavuteta toivottua
tulosta, on asumajätevesikuormituksen vähentäminen edelleen mah
dollista lähinnä purkupaikkoja muuttamalla. Mikäli Risubackajoen

alueelta halutaan vähentää kuormitusta, voidaan ajatella jäte

vesien johtamista esim. Munkkaanojan puhdistamon kanssa samalle
purkualueelle. Vaihtoehto ei tunnu realistiselta, koska se
merkitsisi Lempanså-Kirkkojoki -alueen saastumista nykyistä
enemmän. Jätevedet tulisi tässä tapauksessa johtaa kokonaan

vesistöalueen ulkopuolelle. Tällöin vaihtoehtona on Nummelan

ja Munkkaanojan jätevesien johtaminen yhdessä Lohjan, Lohjan

kunnan eteläosan ,ja mahdollisesti myös Karjaan jätevesien kanssa

aina merialueelle saakka. Tämän vaihtehdon tarkastelu pelkästään

Siuntionjoen suunnittelun yhteydessä ei ole mahdollista. Tämän

Länsi-Uudenmaan meriviemärihankkeen kannattavuus, muut toteutta
mismahdollisuudet ja vesiensuojelulliset päämäärät ratkeavat

paljolti vesistöalueen ulkopuolisten tekijöiden perusteella.

Yleiset ja kuormittajakohtaiset toinienpidesuositukset Siuntion-

joen vesistöalueen edellä käsitellyille asumajätevesikuor

mittajille esitetään kootusti luvussa 5.2.2.
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4.3.1.3 Kaatopaikat

4.3.1.3.1 Kuormittajat

Alueella on käytössä Lohjan kunnan Aseman ja Teutarin kaatopai—

kat, Siuntion kunnan kaatopaikka sekä Oy Partek Ab:n Muijalan

tehtaan kaatopaikka ja Tervalammin huoltolan kaatopaikka.

Vanhoja käytöstä poistettuja kaatopaikkoja ovat ainakin Lohjan

kunnassa aseman ja Virkkalan vanhat kaatopaikat, sekä Kirkkonum—

men kunnassa Volsin kaatopaikka (kuva 27).

4.3.1.3.2 Kaatopaikkakohtainen tarkastelu

Nykyisten kaatopaikkojen vuosittaiset jätemäärät ja pintavesien

johtamisvesistöt ilmenevät taulukosta 33.

Lohjan kunnan Aseman kaatopai kka

Kaatopaikka on kunnan ja kaupungin yhteinen. Kunta vastaa sen

hoidosta. Alueelle tulee pääasiassa tavanomaista yhdyskuntajätet—

tä ja siihen verrattavaa teollisuusjätettä. Lisäksi kaatopaikalla

otetaan vastaan jäteöljyjä ja kotitalouksien ongelmajätteitä.

Jäteöljyä ei ole kaatopaikalla enää poltettu, kuten aiemmin

meneteltiin. Lietteistä otetaan nykyisin vastaan vain sellaiset,

joita rasva-, öljy- tai hiekkapitoisuutensa vuoksi ei voi viedä

puhdistamolle. Lisäksi kaatopaikalle on tuotu Metsäliiton Teolli

suus Oy:n ureaformaldehydihartsin pesuvesiä n. 450 t/a. Kaatopai—

kaila on myös kuivatun puhdistamolietteen kompostointialue.

Kaatopaikalta tulevien suoto- ja valumavesien määräksi on nykyi

sin arvioitu n. 13200 m3/a. Vedet kerätään tasausaltaaseen,

josta ne sadetetaan takaisin vanhalle jätepenkereelle. Haihduntaa

iisätn pajujen avulla. Tasausallas on rakennettu v. 1986

keväällä, joten kokemuksia sillä saavutettavasta tuloksesta

ei vielä ole tältä alueelta. Vesien johtaminen ojaan pyritään

pitämään mahdollisimman vähäisenä.
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Taulukko 33. Siuntionjoen vesistöalueen kaatopaikkojen jätemäärät
ja pintavesien purkuvesistt

Kunta! Perustamis— Arvioitu nykyinen Kaatopaikan pinta
kaatopaikka vuosi jätemaara tie vesien purkuvesisto

Nykyiset
kaatopai kat

Lohja kunta,
aseman kaato- 1966 11320 peito-ojaan, josta
paikka Kivikoskenpuroon

Teutarin kaato— 1966 2500 etelään Hemträsketin
paikka suuntaan ja pohjoiseen

pelto-ojia pitkin
Aiskosbäckeni in

Oy Partek Ab:n 1960—luvun kuivaa prosessi- Ratametsän aitaaseen
kaatopaikka alussa jätettä 3200

selkeytysaltaan
lietettä 5500

Siuntio,
kunnan kato 1965 250 suoaiueen läpi
paikka lisäksi vuonna peito-ojiin ja

1985 puhdistamo— edelleen noin
liletettä 250 m3,’a kilometrin päässä
ja sakokaivo— sijaitsevaan Tjus—
lietettä träskiin
6000-7000 m3/a

Vihdin kunta,
Tervalammin 1970-luvun 50 n. kolme kilometriä
huoltola alussa pelto-ojia pitkin

Tervalampeen

KäytÖstä poistetut
kaatopaikat Kåyttöaika

Kirkkonummen Stormossen suolle,
kunta, Voisin 1963-1985 josta ojia pitkin
kaatopaikka Backträskiin

Lohjan kunta, ojia pitkin
aseman vanha 1958—1966 Munkkaanojaan
kaatoapi kka

Virkkalan kaato— 1957—1965 ojia pitkin Viron-
paikka perän lampien läpi

Teutari npuroon
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Kunta on tehnyt kaatopaikasta sen laajennuksen yhteydessä vuonna

1985 vesiensuojeluasetuksen mukaisen ennakkoilmoituksen. Kaato—

paikalta tulevien vesien vaikutuksia vesistössä on tarkkailtu

Siuntionjoen yhteistarkkailututkimuksessa v. 1977 alkaen. Kaato

paikan ojan pitoisuustaso on ollut 80—luvulla erittäin korkea.

Ilmeisesti virtaama on ollut kuitenkin pieni ja ojan tuoma

kuormitus samoin, koska pitoisuuksien nousu Kivikoskenpuron

alapuolisella havaintopaikalla ei useimmiten ole ollut erityisen

voimakas.

Lohjan kunnan Teutarin kaatopaikka

Kaatopaikalle tuodaan yhdyskuntajätettä sekä siihen verrattavaa

teollisuusjätettä. Lietteitä ei ole vastaanotettu enää 80-luvul

la. Öljyjätteiden vastaanottoa ei kaatopaikalla ole.

Kaatopaikan vesistövaikutuksia on tarkkailtu v. 1986 lähtien

säännöllisesti.

Siuntion kunnan kaatopaikka

Kaatopaikalle tuodaan yhdyskuntajätettä ja siihen verrattavaa

teollisuusjätettä. Ennen kuin kunnan jätevedenpuhdistamon yhtey

teen valmistui sakokaivolietteen vastaanottoasema vuonna 1986,

tuotiin kaatopaikalle runsaasti nestemäisiä lietteitä. Sittemmin

lietteen määrä on vähentynyt olennaisesti. Lietteet on kaatopai

kalla otettu vastaan altaaseen (n. 150 m2). Aika ajoin liete

on kuitenkin päässyt valumaan altaan reunan yli.

Kaatopaikan hoitomenetelmä on päätypenkka eli jätteitä käydään

puskemassa ja peittämässä tarvittaessa. Alueella on siten usein

peittämätöntä jätettä. Kaatopaikka on 1.4.1986 lähtien valvottu,

joten hoidon tason arvellaan paranevan.

- •Vesipiiri on tutkinut kaatopaikan vaikutusta ojissa vuosina

1981, 1982, 1983 ja 1984. Vuodesta 1985 lähtien on Länsi-Uuden

maan vesiensuojeluyhdistys ry. suorittanut kunnan toimeksiannosta

tarkkailua. Tutkimusten mukaan on kaatopaikan vaikutus ollut

kaatopaikalta lähtevässä ojassa ajoittain hyvin voimakas. Toi

saalta taas yhdellä tarkkailukerralla oja on ollut täysin kuiva.
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Kaatopaikalle tuotavien lietteiden määrän väheneminen pienentää

todennäköisesti kaatopaikan aiheuttamaa kuormitusta. Kuormitus

on nykyisinkin ilmeisesti pieni.

Tervalaninen huoltolan kaatopalkka

Kaatopaikalle tuodaan huoltolan omat talousjätteet. Hoitomene

teimänä on päätypenkka, avopoltto talvisin ja peittäminen.

Oy Partek Ab:n Mui jalan tehtaan kaatopaikka

Kaatopaikalle tulee selkeytysaltaan lietettä ja levy—) tuli

ja elementtitehtaiden kuivaa prosessi jätettä. Talousjätteet

tehtaalta viedään kunnan kaatopaikalle.

Kaatopaikan vesistövaikutuksia ei voida arvioida erikseen,

koska kaatopaikkavedet sekoittuvat jätevesialtaassa muihin

vesiin.

Siuntionjoen valuma-alueen käytöstä poistetut kaatopaikat

Vanhoista kaatopaikoista tunnetaan seuraavat: Lohjan kunnan

aseman vanha kaatopaikka ja Virkkalan kaatopaikka sekä Kirkkonum

men kunnassa Voisin kaatopaikat.

Aseman vanha kaatopaikka ja Virkkalan kaatopaikka poistettiin

käytöstä jo 1960-luvun puolivälissä. Vanhoilta kaatopaikoilta

on ulkomaisissa tutkimuksissa todettu tulevan likaisia suotovesiä

vielä pitkään niiden lopettamisen jälkeenkin.

Voisin kaatopaikka

Kaatopaikka perustettiin v. 1963 ja se sijaitsee Stormossenin

suolla Bakträskin valunia-alueella. Kaatopaikkavesien inieytystä

varten suolle on rakennettu ojasto, jota on muutaman kerran

saneerattu. Tarkoitus on ollut vesien imeyttäminen turpeeseen.

Vedet kulkevat noin kilometrin verran ojissa Bakträskiin.

Kaatopaikalle tuli 1980—luvulla jätettä yhteensä 11000 t/a.

Lietteitä ei enää vastaariotettu.
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Pohjavesihaittojen vuoksi vesioikeus määräsi kaatopaikan lopetet—

tavaksi ja korkein hallinto-oikeus vahvisti päätöksen. Kaatopai

kan täyttö on lopetettu vuoden 1985 lopussa.

Vesitoimisto on hyväksynyt kaatopaikan lopettamissuunnitelman.

Tarkkailua jatketaan toistaiseksi aiemman tarkkailun mukaisesti.

Kaatopaikan vesistövaikutuksia on seurattu vuodesta 1976 lähtien.

Kaatopaikan vaikutus näkyy aivan selvästi ojissa, mutta ei

sen sijaan enää Bakträskissä. Bakträskiä kuormittaa kaatopaikan

lisäksi maatalous ja viemäröimätön asutus.

Pohjavesiä on tarkkailtu vuodesta 1978 lähtien ja kaatopaikan

vaikutus on nähtävissä kaatopaikan pohjoispuolella. Stormossenin

turvekerroksen alapuolella on vettä johtavia maakerroksia,

jota myöten kaatopaikkavedet kulkeutuvat ilmeisesti vain pohjoi

seen purkautueri samaan ojaan, jota pitkin kaatopaikan pintavedet

km virtaavat Bakträskiin. Pohjaveden pilaantuminen on aiheutta

nut toistaiseksi vain yksityisen edun loukkaamista.

4.3.1.3.3 Kaatopaikkojen aiheuttama kuormitus

Kaatopaikan suoto— ja valumavesien määrä ja laatu vaihtelevat

runsaasti vuodenajasta riippuen. Talvella pakkaskaudella vesiä

ei yleensä tule lainkaan eli kuormitusta ei ole. Keväällä lumen

sulamisaikaan vesiä tulee runsaasti. Vesimäärän lisääntymisestä

huolimatta suoto— ja valumavesien lika-ainepitoisuuksien on

tutkimuksissa todettu tällöinkin pysyvän samalla tasolla, kuin

vähävetisempinäkin kausina. Suunnittelualueelta kaatopaikkavesien

määriä ja laatua ei ole tutkittu. Tutkimukset ovat olleet lähinnä

kaatopaikkojen aiheuttamien vesistövaikutusten selvittämistä

ja havaintopisteet sijaitsevat yleensä siten, että niissä on

myös muiden kuin kaatopaikan vesien vaikutusta.

Maassamme on toistaiseksi tutkittu ainoastaan joidenkin suurten

ja keskisuurten kaatopaikkojen vesien laatua ja myöskin määriä

on mitattu vastaavilta alueilta. Kaatopaikkavesien pitoisuuksien

vaihtelua kuvaa taulukko 34. Vertailuksi taulukossa on esitetty

myös juomavedelle raskasmetallien suhteen asetetut laatuvaatimuk

set (lääkintöhallituksen yleiskirje nro 1862). On huomattava,
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4.3.1.3.4 Ongelmat

Nykyisillä kaatopaikoilla hoidon taso on vaihteleva. Joillakin

kaatopaikoilla käytetty päätypenkkamenetelmä kaatopaikan täytössä

on hygienisesti arvostellen huono. Lietteiden vastaanotto kaato

paikalle aiheuttaa useimmiten ainakin satunnaisia kuormitushuip

puja ojissa. Mainitut epäkohdat ovat pahimmat Siuntion kaatopai—

kalla. Tervalammen huoltolaitoksen kaatopaikka on melko siisti

päätypenkkamenetelmästä huolimatta. Ilmeisesti talvella tapahtuva

avopoltto, mikä sinänsä on jo melkoinen epäkohta, parantaa

kaatopaikan yleisvaikutelmaa.

Yleisesti voidaan todeta kaatopaikkojen vesistövaikutusten

arvioinnissa ongelmana olevan virtaamatietojen puuttuminen

ja harvoin tapahtuva näyttenotto. Lisäksi nykyisin arvellaan

kaatopaikkojen aiheuttavan riskin ympäristölleen, koska niille

on tuotu hyvinkin sekalaisia jätteitä. Näistä riskeistä ei

kuitenkaan ole voitu saada näyttöä tavanomaisin vesianalyysein.

Vesistövaikutusten pienentämiseksi on Lohjan kunnan aseman

kaatopaikalla suunniteltu toteutettavaksi kaatopaikkavesien

johtamisen vähentäminen kierrättämällä vesiä kaatopaikka-alueel—

la. Näin voidaan ainakin kesällä virkistyskäyttö— ja karjan

juottoaikaria lähes kokonaan estää kaatopaikkavesien pääsy vesis

töön.

Vanhat käytöstä poistetut kaatopaikat aiheuttavat edelleen

vesistökuormitusta kaatopaikasta riippuen. Kirkkonummen entisen

Voisin kaatopaikan vaikutuksia seurataan edelleen yhtä laajasti

kuin sen toiminnan aikana. Kaatopaikkojen jälkihoidosta ei

ole vielä tutkittua tietoa siinä määrin, että siitä voitaisiin

antaa selvät ohjeet. Nykyisin suositellaan vain peittämistä

ja tarkkailun perusteella arvioidaan kaatopaikan tilaa.

Siuntionjoen vesistöalueen kaatopaikkoja koskevat toimenpide—

suositukset esitetään luvussa 5.2.3.
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4.3.1.4 Teollisuuslaitokset

4.3.1.4.1 Kuormittajat

Siuntionjoen vesistöalueen suurin teollisuusjätevesikuorniittaja

on Oy Partek Ab:n kateaineyksikkö Lohjan Muijalassa. Muijalassa
ovat myös erilliset Oy Partek Ab:n A-te.htaat. Vihdin Nurnmelassa

sijaisevat Oy Lohja Ab:n elementtitehtaat ja Kotelokulma Oy

(kuva 27). Lisäksi vesistöalueella on joitakin pieniä yhdyskun

tien vieniäriverkostoihin liittymättöiniä teollisuuslaitoksia,

joiden aiheuttamaa vesistökuormitusta tarkastellaan hajakuormi—

tuksen yhteydessä.

4.3.1.4.2 Kuormittajakohtainen tarkastelu

Oy Partek Ab Kateaineyksikkö, iija1a

Muijalassa sijaitseva Oy Partek Ab:n kateaineyksikkö valmistaa

asbestisementti- ym. rakennuslevyjä, betonisia kattotiuliä

sekä betonipohjaisia julkisivu- ja sisäverhoilulaattoja.

Jätevesien johtamiseen. on vuonna. 1982 annettu vesioikeuden

lupapäätös. Korkein hallinto—oikeus on muuttanut tätä päätöstä

3.11.1983 antamallaan päätöksellä. Uusi lupahakemus on jätetty

vuonna 1984 ja se on vesioikeuden käsiteltävänä.

Tehtaalla muodostuva prosessijätevesi sisältää lähinnä betonista

peräisin olevia epäpuhtauksia. P:roses.sjjäteveden määrä on viime

vuosina ollut keskimäärin 550 m3/d. Jätevesi johdetaan selkeytys

altaiden kautta Arvolanojaan, joka laskee Risubackajoen latva

osiin.. Arvolanoja. on vesioikeuden päätöksessä julistettu viemä

ri ksi.

Viimeiseen selkeytysaltaaseen, Ratametsän altaaseen, johdetaan

lisäksi Honkanummen asuntoalueen ja tehtaan sosiaalitilojen

puhdistetut jätevedet sekä ympäristön valumavesiä mm. kaato

paikalta tulevat vedet. Tässä altaassa. prosessi jätevedet laimerie
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vat 2—3 kertaisesti. Allasta säännöstellään siten, että kevättul-

van aikaan allasta tyhjennetään ja kesällä täytetään. Tällä

menettelyllä voidaan vähentää jätevesien vaikutuksia vesistössä

kesäai kana. Al taasta vesistöön juoksutetun veden

Happamuus (pH)
Biokemiallinen hapenkulutus (BHK7)
Kemiallinen hapenkulutus (KHT)
Kokonaisfosfori (kok. P)
Kokonaistyppi (kok. N)
Kiiritoaine
Kalium (K)
Kalsium (Ca)
Suifaatti (S04)

Kuukausi 1982 1983 1984 1985 1986 1987

tammikuu 32352 56830 41045 29229 34213 18953
helmikuu 36251 26958 29065 23394 20213 15335
maaliskuu 45167 25162 30783 30537 27215 19691
huhtikuu 71389 46641 99864 52449 49606 46719
toukokuu 65643 41472 82186 98578 64683 64448
kesäkuu 21283 7583 1378 37995 4527 33521
heinäkuu 15071 3065 19926 21560 4792 23210
elokuu 9484 10502 27441 28862 45743 16460
syyskuu 24722 22044 26544 37664 53423 25933

lokakuu 24357 29772 63228 10723 43412 42834
marraskuu 47738 48692 47987 41706 77801 46421
joukukuu 45018 28474 44012 41471 44508 38251

yht. m3 438475 347195 513459 454168 470136 391776

kuukausivirtaamat käyvät ilmi taulukosta 35. Vuonna 1986

vähennettiin tehtaalla tuotantolinjoja ja toteutettiin muutoksia

prosessissa. Näiden seurauksena vedenkulutus jää jatkossa noin

puoleen aiempaan verrattuna.

Ratametsän altaasta juoksutettu jätevesi on voimakkaasti emäksis

tä ja sisältää mm. sulfaatteja sekä alkali— ja maa—alkalimetal—

lien suoloja. Seuraavassa on esitetty Ratametsän altaasta juoksu—

tetun veden keskimääräinen koostumus vuosina 1982-1985:

11,2
9,6

15,4
0,06
6,5

46
260

78
336

mg / 1
mg/ 1
mg / 1
mg/l
mg / 1
mg / 1
mg / 1
mg/ 1
mg/ 1

Taulukko 35.

Kromi (Cr) 0,36

Ratametsän patoaltaasta
vv. 1982-87

juoksutetun veden kuukausivirtaamat
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Taulukossa 36 on esitetty vesistöön joutunut kuormitus vuosikes

kiarvoina ja kesäkuukausien keskiarvoina vuosilta 1980—87

Taulukko 36. Oy Partek Ab:n kateaineykslkön aiheuttama vesistZikuormitus vuosina 1980—1987

kesä- kesä— kesä— kesä— kesä- kes
elo elo elo elo elo elo

1980 1981 1982 1982 1983 1983 1984 1984 1985 1985 1986 1986 1987 1987

8111(7 02 kg/d 9,5 9,8 6,5 1,5 13,4 3,2 22,7 5,4 13,1 7,9 8,7 3,6 8,2 4,1

KHTMn 2 23,0 29,6 13,1 3,5 12,2 2,6 23,1 9,0 18,9 13,7 14,0 7,8 13,4 8.9
fosfori 0,10 0,12 0,05 0,02 0,05 0,02 0,11 0,04 0,06 0,05 0,04 0,03 0,07 0,11
typpi 4,8 7,7 20,8 6,4 7,2 1,5 7,4 1,6 2,4 1,6 2,1 0,9 1,0 1,1
kllntoalne 35 68 15 6,2 27 8,6 147 13 64 84 27 10,5 22,5 6.4
kalium “ 344 363 277 147 303 98 471, 157 255 273 159 74 134 71
kalsium 124 105 86 30 63 13 125 17 103 128 42 20 16 13
sulfaatti “ 397 430 334 179 378 117 656 246 420 411 279 202 255 180
kromi 0,35 0,75 0,21 0.13 0,21 0,08 0.51 0,05 0,80 0,44 0,34 0,28 0,13 0,15

virtaama m3/d 1210 1847 1056 498 1016 230 1403 530 1244 961 1288 598 1073 713

Jäteveden pH ei ole 1980-luvun puolivälissä kertaakaan auttanut

arvoa 10, joka on asetettu tavoitteeksi vesioikeuden päätöksessä.

Jäteveden neutralointia kokeiltiin aluksi savukaasua käyttämällä.

Menetelmä ei kuitenkaan ollut käyttökelpoinen. Sittemmin yhtiö

on koketllut rikkihapon ja puhtaan hiilidioksidin käyttöön

perustuvaa menetelmää. Neutralointi on teknisesti mahdollista

kummallakin tavalla. Hiilidioksidimenetelmä on kuitenkin käyttö

kustannuksiltaan selvästi kalliimpi. Rikkihapponeutralointi

lisää vesistöön kohdistuvaa suifaattikuormitusta. Mikäli kuiten

kin jätevesimäärä samanaikaisesti vähenee, jäänee suifaattikuor

mitus suunnilleen ennalleen.

Oy Partek Ab:n A-tehtaat

A-tehtailla valmistetaan porras— ja julkisivuelementtejä sekä

mm. laituriponttooneja ja polymeeribetonituotteita. Te-htaalla

työskentelee n. 120 henkilöä. Tehdas sijaitsee aivan vesistöalu

een rajalla Lohjanharjun tärkeällä pohjavesialueella.

Tehtaan saniteettijätevesistä pääosa ilmastetaan, desinfioidaan

ja imeytetään maahan. N. 10 hengen saniteettijätevedet käsitel

lään pienpuhdistamossa ja imeytetään edelleen maahan.
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Saniteettijätevesien lisäksi tehtaalla muodostuu jätevesiä

hiomosta (lietteet ja hiomovesi) sekä myllyjen pesuvesiä ja

elementtien pesuvesiä. Myös nämä jätevedet imeytetään pääosin

maahan.

Jätevesien maahanimeytys tärkeällä pohjavesialueella tulisi

rajoittaa ainoastaan tarkoin harkittuihin poikkeustapauksiin.

A-tehtaiden jätevesien käsittelyssä tulisi selvittää muita

menetelmiä maahanimeytyksen asemesta. Lohjan kunnan viemäriver—

kosto ulottuu nykyisin n. 400 m:n päähän tehtaista.

Oy Lohja Ab elementtitehtaat, Kotelokulma Oy

Elementtitehtaiden ja Kotelokulma Oy:n jätevedet on käsitelty

yhteisessä jätevedenpuhdistamossa. Jätevedet johdettiin vuonna

1987 Nummelan viemäriverkostoon.

Elementtitehtai ita prosessi jätevedet johdetaan puhdistamon

ohi, koska ne ovat suhteellisen puhtaita, pääasiassa erilaisia

pesuvesiä.

Elementtitehtaiden ja Kotelokulma Oy:n aiheuttama vesistökuormi

tus on arvioitu hajakuormituksen yhteydessä.

Toimenpidesuositukset teollisuuden aiheuttaman kuormituksen

vähentämiseksi esitetään luvussa 5.2.4.
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4.3.2 Hajakuormitus

Yleistä

Siuntionjoen hajakuormitusseivitys tehtiin Oulun yliopiston

vesitekniikan. laboratoriossa ja yhteistyössä Helsingin vesi

ja ympäristöpiirin kanssa. Tutkimus kuuluu erillisselvityksenä

Siuntionjoen käytön ja suojelun yleissuunnitelmaan (Saari ym.

1987).

Selvityksen tavoitteena on antaa yleiskäsitys Siuntionjoen

veslstöalueen hajakuormituksesta ja toimia osaltaan perustana

tehtäessä päätöksiä hajakuormituksen vähentämiseksi. Hajakuormi—

tuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä laajasti ymmärrettynä

kaikista muista lähteistä kuin viemärilaitosten jätevesistä

ja luonnosta vesistööri joutuvaa ainekuormitusta.

Työssä on tarkasteltu hajakuormituksen määrää ja laatua, sekä

tilannetta eri kuntien alueilla ja vesistöaIueen osa—alueilla.

Erityistä huomiota on kiinnitetty haja—asutuksesta ja maatalöu

desta aiheutuvan kuormituksen vähentäinismahdollisuuksfin tarkas

telemalla mm. käynnissä olevan tutkimustoiminnan tuloksia ja

nykyvaihetta. Alustavasti on laadittu yleiset toimenpidesuosi

tukset haja-kuorniituksen vähentämiseksi Siuntionjoen vesistö

alueella.

Selvitystyö perustuu vesistöalueen kuntien, maatalousjärjestöjen

ja Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin antamiin Siuntionjoen

vesistöaluetta koskeviin tietoihin, yleisiin tilastoihin sekä

kirjal 1 isuuslähtei si iii.

Luvussa 4.3.3 esitetään arvio eri hajakuormituslähteiden aiheut

tamasta vesistökuormituksesta sekä Siuntionjoen vesistöalueen

ve-sisttRn kolidistu-van- kGkonais-kuormituksen määrästä ja sen

jakaaritumisesta eri osa-alueiden ja eri kuormituslähteiden

kesken.

Tässä luvussa esitetään Siuntionjoen vesistön hajakuormitusselvi

tyksen tiivistelmään perustuvat tärkeimmät toimenpidesuositukset,

joilla hajakuormitusta voidaan vähentää. Toimenpiteiden yksityis

kohtaisempi mitoitus on esitetty em. erillisselvityksessä.
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Siuntionjoen vesistöalueen kannalta keskeisimmät suositukset

esitetään luvussa 5.2.5.

Toimenpidesuositukset viemäriverkostoon kuulumattomalle asutuk

selle

Haja—asutusalueelle ei tule muodostaa uutta tiheää asutusta,

ellei alueen osalta ole selvitetty, miten vedenhankinta ja

jätevesien käsittely on järjestettävissä. Maankäytön suunnitte

lussa tulee eräänä peruslähtökohtana olla, että tiheä asutus

sijoitetaan alueille, joilla sen vesihuolto on mahdollista

järjestää asianmukaisesti.

Kuntien tulee ryhtyä aktiivisesti toimenpiteisiin haja—asutus—

alueiden vesihuolto-ongelmien kartoittamiseksi. Tarvittaessa

laaditaan yhteistyössä vesiviranomaisten kanssa haja-asutusalu—

eiden vesihuollon kehittämissuunnitelma.

Kunnissa on ynipäristönsuojelu— ja terveyslautakunnan sekä

teknisen lautakunnan kesken sovittava vesiensuojelukysymysten

vastuujaosta ja yhteistyön järjestämisestä ellei näin ole vielä

tehty. Samalla tulee ryhtyä toimenpiteisiin riittävien

henki löstöresurssien järjestämiseksi suunnittelu— ja

val vontakysymyksi ssä.

Kuntien tulee mahdollisuuksien mukaan kehittää omia tukimuotoja

kuten antaa taloudellista ja suunnitteluapua haja—asutuksen

vesi huoltoon.

Vesi- ja ympäristöhallinnossa tulee kehittää maaperäkäsittely

ratkaisujen mitoitus- ja rakentamisohjeet, jotka tulee niiden

valmistuttua ottaa käyttöön maaperäkäsittelymenetelmien sovelta

mi sessa.

Erityyppisten vesiensuojelulaitteiden valvonta tulee organisoida

kunnissa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pienpuhdistamoiden

valvontaan.
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Varsinaisella haja—asutusalueella suositellaan perusmenetelmäksi

jätevesien sakokaivokäsittelyä ja sen jälkeistä maahanimeytystä.

Myös vanhojen kiinteistöjen jätevesien käsittelyä tulee täydentää

maaperäkäsittelyllä.

Maahanimeytys voidaan valita käsittelymenetelmäksi silloin,

kun rakennuspaikan maaperä siihen soveltuu ja tonttikoko on

kyllin suuri.

Saniteettivedet on aina tärkeillä pohjavesialueilla kerättävä

umpisäi 1 iöön.

Mikäli taajaan asutuilla alueilla joudutaan turvautumaan kun—

teistkohtakiin jätevesien käsittelyratkaisuihin, saniteetti—

vesille on rakennettava unipisäiliö. Myös talousvedet on johdet

tava urnpisäiliöön, jos tonttikoko on maaperäkäsittelylle liian

pieni.

Tolmenpidesuositukset pienkuormittajl lie

Pienkuormittajia tulee liittää keskitetyn vesihuoltoverkoston

piiriin heti, kun se verkostojen laajentuessa on kohtuullisin

kustannuksin mahdollista.

Useimmat vesistöalueen pienkuormittajista sijaitsevat kuitenkin

niin hajallaan, ettei ole mahdollista liittåä niitä kunnal

liseen viemäriverkostoon. Haja-asutusalueella sijaitsevien

pienkuormittajien parhaan mahdollisen jätevesien käsittelymene

telmän valinta edellyttää asiantuntevaa tapauskohtaista

harkintaa.

Perusratkaisuna voidaan pitää saniteettijätevesien johtamista

umpikaiv9on. ja pesuvesien maaperäkäsittelyä. Suotuisissa olo

suhteissa oidian sekä saiiiteettijtevedet että pesuvedt imeyt

tää maahan.

Suurimpien yksiköiden jätevesien maasuodatusta olisi täydennet

tävä fosforin kemiallisella saostuksella pienpuhdistamossa

tai menetelmien mahdollisesti kehittyessä parantaa fosforinpois

toa itse suodattimessa.
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Pienpuhdistamoja ei voida nykyisellään suositella yksinomaisena

jätevesien käsittelymenetelmänä pienille jätevesimäärille. Aina

kin alle 50 avi:n laitokset ovat häiriöherkkiä eikä niillä

yleensä saavuteta toivottua käsittelytulosta. Pienpuhdistamoihin

tulisi näin ollen turvautua yksinomaisena jätevesien käsittely

menetelmänä ainoastaan poikkeustapauksissa. Suotavaa on täydentää

nykyisiäkir, pienpuhdistamoita samoin kuin pelkkiä jätevesien

sakokaivokäsittelyjäkin jätevesien maaperäkäsittelyllä siellä,

missä se on mahdollista aiheuttamatta käyttökelpoisen pohjaveden

saastumi svaaraa.

Haja-asutusalueella sijaitsevien teollisuuslaitosten jätevesien

käsittelyssä tulee huolehtia siitä, ettei käsittelyprosessiin

johdeta käsittelyn tehoa heikentäviä yhdisteitä. Ympäristölle

ja jätevesien käsittelylle haitalliset aineet tulee hävittää

tai esikäsitellä asianmukaisella tavalla.

Kuntien ympäristönsuojelulautakuntien tulee aktiivisesti edistää

osaltaan kuormituksen vähentämistä. Ympäristönsuojelulautakunnat

voivat antaa toimenpidesuosituksia ja tehdä tarkastuskäyntejä

kuntansa alueella. Lisäksi ympäristönsuojelulautakunnat voivat

vaatia alueensa kuorinittajilta jätehuoltosuunnitelmat, joiden

kautta voidaan valvoa myös vesistökuormitusta.

Kaikki pienkuormittajat olisi liitettävä valvotun jätevesien

käsittelyn piiriin. Niissä tulisi viranomaisten toimesta tehdä

säännöllisesti tarkastuskäyntejä.

Toimenpidesuositukset loma—asutukse] le

Vesikäymälälupia ei tule enää myöntää vapaa-ajan käyttöön tar—

koitetuille asunnoille.

Pesuvedet on imeytettävä maahan imeytyskenttään, imeytyskuoppaan

tai imeytyskaivoa käyttäen maaperän laadusta ja jätevesimäärästä

riippuen.

Kompostit, kuivakäymälät ja imeytysalueet on sijoitettava siten,

ettei imeyttämisestä aiheudu vesistön saastumista eikä talous—

vesikaivojen pilaantumisvaaraa.
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Jo rantakaavoituksessa ja rakennuslupia myönnettäessä tulee
ottaa huomioon pesuvesien imeytysmahdollisuudet tontilla.

Loma-asuntojen pesuvesien maaperäkäsittelyn suunnitteluun ja
rakentamisen valvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota
samojen periaatteiden mukaan kuin ympärivuotisessa asutuksess—

ki n.

Tolmenpidesuositukset peltoviljelylle

Viljelijöiden tulee kiinnittää erityistä huomiota lannoituksen

niäärään ja ajankohtaan. Lannoitteiden liian runsasta käyttöä
ja sen seurauksena tapahtuvaa ravinteiden huuhtoutumista voidaan

vähentää, kun lannoitus suunnitellaan ja ajoitetaan viljelys—

kasveittain uusimpien tutkimustietojen mukaisesti ja säännölli—

sun viljavuustutkimuksiin perustuen. Erityisesti kalkituksel—

la voidaan vähentää happamilla mailla ravinteiden huuhtoutumis

ta ja sitä kautta fosforilannoitteiden käyttöä. Syysviljojen

lannoituksesta on mahdollisimman pieni osa annettava kylvön

yhteydessä. Karjalantaa ja väkilannoitteita samalla pellolla

käytettäessä on lannoitus suunniteltava tarkoin ja varottava

ylilannoitusta.

Pellot ja laitumet eivät saisi ulottua jokitörmän jyrkästi

viettävälle osalle.

Kiintoaineen ja ravinteiden pintahuuhtoutumista voidaan pienen

tää erityisesti vesiuomiin päin voimakkaasti viettävillä pellon

osilla jättämällä peltoalueita halkovien joki— ja purouomien

reunoille viljelemätön suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen leveys

täsmentyy meneillään olevilla tutkimuksilla.

Maatalouden. vesiensuojelutoimenpiteille tulee kehittää valtion

tukimuo-toFja-. - -- - -

Sarkaojista ja pellon pinnasta tapahtuvan eroosion vähentämi

seksi on salaojituksia valuma-alueella pyrittävä edelleen

lisäämään. Avo—ojitukset pitäisi pyrkiä toteuttamaan keväällä

heti sulamisvesien mentyä, jolloin kesän aikana ehtii muodostua

suojaava kasvillisuus ojien reunoille.
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Peltojen peruskunto ja vesitalous vaikuttavat huuhtoutumiseen.

Maan vedenpidätyskyvyn ylläpito ja kunnossaoleva salaojitus

vähentää eroosiota. Kasvivuorottelua ja viljelytekniikkaa on

kehitettävä niin, että maan luontainen rakenne säilyy tai

paranee. Maan tiivistymisen estäminen vähentää myös

huuhtoutumista ja eroosiota.

Peltojen kesannointia on vesiensuojelun näkökulmasta vältettävä,

koska paljaasta maanpinnasta tapahtuu helposti pintahuuhtoutu—

mista.

Tärkeimmät vaikutuskeinot peltoviljelyn aiheuttaman kuormituksen

vähentämiseksi ovat neuvonta ja valistus. Tilakohtaisella maa—

talousneuvonnalla pystytään antamaan tietoa viljelijöille maa

taloudesta aiheutuvasta vesistökuormituksesta ja sen pienentä—

misestä. Luontevimmin neuvonta ja valistustyö tapahtuu paikallis

ten maatalousseurojen avulla. Ympäristönsuojelulautakunnan

tulee myös osaltaan huolehtia valistuksesta ja neuvonnasta.

Lisäksi Siuntionjoesta ja sen suojelemisesta tulee tehdä (kuten

esim. Aurajoesta ja Lestijoesta) jokaiseen viljelytalouteen

jaettava tiedotuslehtinen, jossa selostetaan kansantajuisesti

vesiensuojelun merkitystä ja niitä keinoja, joita maataloudessa

on vesistökuormituksen vähentämiseksi.

Vesiensuojelua edistävien toimenpiteiden kuten salaojittamisen

ja peltojen peruskalkituksen aktiviteettia voidaan lisätä

kunnallisin tukitoimin, esimerkiksi korvaamalla salaojitussuun—

nitelmien laatimiskustannukset kokonaan tai osittain.

Vesistöalueen kuntien tulisi tutkia mahdollisuuksia lammikoiden

tekemiseen valtaojiin peltovaltaisilla alueilla, Lammikoissa

kiintoaine ehtisi ainakin osittain laskeutua pohjaan. Lammikot

voisivat toimia myös kasteluvesivarastoina, jolloin osa vedessä

olevista ravinteista palautuisi takaisin pelloille. Lisäksi

lammikolla hyvin hoidettuna olisi myös maisemallista arvoa.

Nurmet ja syysviljat on pyrittävä sijoittamaan vesiuomien ran

nalle.
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Pitkän aikavälin tavoitteena on suojavyöhykkeiden järjestäminen

kaikille vesistöön rajoittuville pelloille. Kunnat, seurakunnat,

valtio ym. yhteisöt voisivat omistamillaan tiloilla näyttää

esimerkkiä jättämällä välitön ranta- tai ojavyöhyke pois vilje

lystä ja istuttamalla siihen suojakasvustoa. Valtion viranomais

ten pitäisi laatia asiasta ohjeet erityisesti valtion tiloille.

Valmistajien ja viranomaisten ohjeita ja määräyksiä torjunta-

aineiden säilytyksestä ja käytöstä on noudatettava. Valmistetaan

vain tarvittava määrä torjunta—aineseosta, koska ylimääräisen

seoksen turvallinen hävittäminen on vaikeaa. Jos kuitenkin

seosta jää yli tarpeen, ei sitä saa missään tapauksessa kaataa

ojaan eikä maahan, vaan se on ruiskutettava esimerkiksi kesan—

nolle (sama määrä/pinta-ala kuin normaalikäytössä). Torjunta-

aineiden levityksessä käytettyjen laitteiden pesun tulee tapahtua

riittävän etäällä talousvesikaivosta ja vesistöstä. Ylijääville

torjunta—aineille tulee kunnissa järjestää keruu ja kuljetus

ongelmajätelaitoksil le.

Vesistön ranta—alueen eläiniistön ja kasvillisuuden suojelemisek—

si torjunta—aineita ei tulisi käyttää uomien ja valtaojien

välittömässä läheisyydessä.

Toimenpidesuositukset karjataloudel le

Lanta (=kuivikelanta, virtsa ja lietelanta) on säilytettävä

riittävän tilavassa vesitiivissä varastossa niin, että kaikki

varastoidut jätteet on mahdollista levittää sulan maan aikana

viljelyksessä oleville maille. Myös lannan käsittelylaitteiden

on oltava sellaisia, että vuotoja ei pääse tapahtumaan.

Uudet ja peruskorjattavat lantavarastot on mitoitettava vähin

tään 8 kk varastointiajalle. Jos karja kuitenkin pidetään ympä

ri vuoden sisällä, suosftellaan eritytsesti lietelantaloille

mitoitusta 12 kk varastointiajan mukaan.

Uusia tuotantotiloja ja lantavarastoja rakennettaessa on kun

teälantamenetelmä vesiensuojelulhisesti suositeltavampi vaihto

ehto kuin lietelantamenetelmä.
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Kuivikelanta on varastoitava lantalassa, jossa on maatilahalli—

tuksen rakentamisohjeiden mukaisesti rakennetut vesitiiviit

reunat ja pohja.

Säilörehun puristeneste on johdettava erilliseen maatilahalli

tuksen rakentamisohjeiden mukaisesti rakennettuun säiliöön

tai virtsa— tai lietesäiliöön.

Karjasuojista tulevat pesu— ja muut vedet on johdettava liete—

tai virtsasäiliöön tai käsiteltävä esimerkiksi yhdessä asunnon

viemärivesien tai pesuvesien kanssa. Näiden vesien määrä ja

laatu on otettava huomioon säiliötilavuuksia arvioitaessa.

Lanta, virtsa, lietelanta ja puristeneste on levitettävä sulaan

maahan. Multaus on tehtävä mahdollisimman nopeasti levityksen

jälkeen.

Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin, maatalouskeskuksen, kuntien

ao. toimielinten ja vesiensuojeluyhdistyksen on yhdessä ryh

dyttävä toimenpiteisiin tilakohtaisen neuvonta- ja valvonta-

järjestelmän toteuttamiseksi. Tilakohtaiseen neuvontaan yhdis

tettynä on sovittava myös inventointitietojen täydentämisestä

mm. kustannusarvioin.

Vesi— ja yrnpäristöpiirin, kuntien terveyslautakuntien valvonta—

jaoston (sijoituspaikkalupien osalta) ja kuntien rakennusval

vontaviranomaisten on valvottava, että uusia maatalouden tuo—

tantorakennuksia rakennettaessa tai vanhoja laajennettaessa

noudatetaan edellä esitettyjä suosituksia ja maatilahallituksen

rakentamisohjeiden määräyksiä lantaloiden, virtsasäiliöiden

ja puristenestesäiliöiden mitoituksessa ja rakentamisessa.

Kuntien ympäristönsuojelulautakuntien ja muiden valvontaviran

omaisten on. kiimiitettävä nykyistä enemmän huoiuiota karjatalo

den aiheuttamiin päästöihin mm. VL 10:3 ja 4 nojalla.
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Tolmenpidesuositukset metsätaloudel le

Tehornetsätaloudel liset toimenpiteet on pyrittävä suunnittelemaan

vesiensuojelun kannalta huolellisesti siten, ettei metsätalou

den kuormitus ainakaan lisääntyisi nykyisestä. Erityisesti

tämä koskee virkistyskäytön kannalta keskeisiä vesistön osia

ja rehevöitymiselle tai happamoitumiselle herkkien pienten

lampien valuma-alueita. Vesiensuojelullisista tavoitteista

on pyrittävä sopimaan alueen metsätaloussuunnitelmia tekevien

metsäalan järjestöjen (nietsänparannuspiiri, piirirnetsä—lautakun—

ta, alueelliset metsänhoitoyhdistykset) kanssa.

4.3.3 Kokonaiskuormitus

Yhteenveto eri kuormitustekijöistä

Hajakuormitusselvityksessä (Saari ym. 1987) laskettiin eri

kuormituslähteistä tuleva kuormitus. Kuormitus laskettiin viemä

rittömälle asutukselle, pienkuormittajille, peltoviljelylle,

karjataloudelle ja turkistarhaukselle sekä metsätaloudelle.

Eri kuormituslähteiden yhteenlaskettu vesistökuormitus Siuntion-

joen vesistöön on 13.3 t fosforia ja 320 t typpeä vuodessa.

Verrattaessa teoreettisesti laskettuja arvoja vedenlaatuhavain

toihin lähes järvettömällä Risubackajoen ja Kirkkojoen osa-

alueilla havaitaan, että teoreettiset arvot ovat samaa suuruus

luokkaa havaittujen kanssa.
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Taulukossa 37 ja kuvassa 30 on esitetty vesistöaluetta koskevan

vuotuisen ja kesäaikaisen kuormituksen jakautuminen eri kuor

mittajien kesken kunnittain ja taulukossa 38 osa-alueittain.

Taulukko 37. Kuntakohtainen yhteenveto ihmistoimintojen aiheut—
tamasta vuotuisesta typpi- ja fosforikuormituksek
sesta Siuntionjoen vesistöalueella

Kunta rc,rorikuormiws vesistöön kg/a

vjernäröimätön pellot karja- turkis- metsä- pienkuor- viemäri- yhteensä %

asutus talous tarhaus talous mittajat laitokset

Siuntio 380 3430 120 — 90 30 330 4380 43

Lohjan kunta 250 1350 50 96 35 40 420 2240 22

Vihti 330 1070 20 6 45 70 490 2030 20

Kirkkonummi 270 660 14 46 20 — 40 1050 10,3

Inkoo 10 330 5 — 5 — — 350 3,4

Lohja — 50 6 52 2 20 — 130 1,3

yhteensä 1200 6900 200 200 200 160 1300 10200

12% 68% 2% 2% 2% 1.6% 13% 100%

Kunta typpikuormitus vesistöön kg/a

viemäröimätön Pellot karja- turkis- metsä- pienkuor- viemäri- yhteensä

asutus talous tarhaus talous mittajat laitokset

Siuntio 1300 72200 2250 — 1400 160 6300 83600 40

Lohjan kunta 900 28400 830 840 500 250 15000 46700 22

‘ihti 1200 22600 480 50 700 550 28600 54200 26

Kirkkonummi 900 13800 230 430 300 — 400 16100 7.7

Inkoo 70 7600 100 — 70 — — 7800 3.7

Lohja — 1000 80 470 30 130 — 1700 0.8

yhteensä 4400 146000 4000 1800 3000 1100 50000 210000

2.1 % 69 % 1.9 % 0.9 % 1.4 % 0.5% 24 % 100 %

Selvityksessä ravinnekuormitus laskettiin sekä kunnittain että

vesistön osa—alueittain (osa-aluekartta kuvassa 19). Kuvissa

31 ja 32 esitetään ihmistoimintojen aiheuttama ravinnekuormitus

Siuntionjoen vesistöalueella kunnittain ja osa—alueittain. Kuvis

sa 31 ja 32 esitetystä kuormituksesta puuttuu luonnonhuuh

toiiturna, laskeuma ja uoniaeroosiQ. Tllin jäljelle jäävä kuormi

tus on ihmistoiminnan aiheuttamaa, josta erityisesti hajakuormi

tuksen osuutta voidaan sopivilla toimenpiteillä vähentää.
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Taulukko 38. Osa-aluekohtainen yhteenveto ihmistoimintojen
aiheuttamasta vuotuisesta fosfori- ja typpikuor
mituksesta Siuntionjoen vesistöalueella

yhteensä 4400 146000 4000 1800 3000 1100 50000 210000

Osa-alue foaforikuormitus vesistään kg/a

viemirömktän pelto- karja- turkis metsä pienkuor— viemäri- yhteensä %
asutus viljely talous terhaus talous mittajat laitokset

Kirkkojoen alue 310 2400 60 150 60 14 420 3430 34
Siuntionjoen alaosa 100 1760 6 = .40 20 330 2260 22
Palojoen-Enäjärven

alue 360 1240 40 6 40 80 20 1790 18

Risubackajoen alue 110 530 60 — 20 30 470 1220 12

Harvsan alue 310 720 20 46 30 4 40 1170 11
Siuntionjoen keski—

osa 40 270 10 - 10 10 — 34Ö 3.3

yhteensä 1200 6900 200 200 200 160 1300 10200
12% 68% 2% 2% 2% 1.6% 13% 100%

Osa-alue Typpikuormitus vesistöön kg/a

viemröimätön pelto- karja- turkis- metsä- pienkuor- viemäri- yhteensä %
asutus viljely talous tarhaus talous mittajat laitokset

Kirkkojoen alue 1100 50400 1500 1300 900 220 15000 70400 34
Siuntionjoenaiaosa 390 37100 200 — 500 100 6300 44600 21

Rlsubackajoen alue 390 11200 1000 — 300 150 27900 40900 19
Pa1ojoen-Enajrven

alue 1300 26200 800 50 700 560 700 30300 14
Harvs8n alue 1100 15100 300 430 400 20 400 17800 8.4
Siuntionjoen keski-

osa 160 - 5600 - 200 — 200 50 — 6200 3.0

2.1 % 69 % 1.9 % 0.9 % 1.4 % 0.5 % 24% 100%
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Luonnonhuuhtouma

Puhdistetut Jtevedet

Vlimbrölmat*n asutus
Ja loma—asutus

Pellot

KarJata1.turkstar.

Metsta1ous

Luonnonhuuht.

Laskeuma

Kuva 30. Siuntionjoen vesistön vuotuisen ja kesäaikaisen ravin—
nekuormituksen prosentuaalinen jakautuminen eri kuor
mitusThteidenkesken. - -

% Typpi Fosfori

Puhdistetut Jtevedet

Viemröimäiön Uutus
loma-asutus
Pienkuormfttajat

Pellot

50

10

KarjataL+turkistarhaus
Metsätalous

Laskeuma

K esaaikainen ravinnekuormitus
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Lohja j,i
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Kirkkonumi — 16,1
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5442Vihti
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10 20 30 40 50 60 70 80 t/a
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______________________
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_________________________________________________________
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10 20 30 40 50 60 70 t/a
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1. —_ Muu Ihmistoiminnasta aiheutuva kuormitus

Kuva 31. Yhteenveto ihmistoimintojen aiheuttamasta typpikuormituksesta
Siuntionjoen vesistöalueelTa kunnittain ja osa-alueittain.
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________________________________________
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1000 2000 3000 4000 kg/a
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______________________________
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____________________________

Risubackajoen alue 1220

aiue
PGlojoen-Enäjårven

220Siuntionjoen alaosa
Kirkkojoen alue 1 3430

1000 2000 • 3000 kg/a

j Peltoviljely

VleinärtTaitokset -

-

- -

Viemärimättn asutus

[ 1 Muu Ihniistolminnasta aiheutuva kuorniitus

Kuva 32. Yhteenveto ihmistoimintojen aiheuttamasta fosforikuormituksesta

Siuntionjoen vesistöa}ueella kunnittain ja osa-alueittain.
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4.4 Vesivoimatalous

Vesivoimatalouteen on seuraavassa luettu mukaan varsinaisten

sähköä tuottavien vesivoimalaitosten lisäksi vesistöalueella

toimineet, virtaavasta jokivedestä käyttövoimansa saaneet laitok

set, kuten myllyt ja sahat. Näitä kaikkia on toiminut vesistössä

osin jo keskiajalta lähtien ja erilaisten laitosten rakenteita,

pato.ja jne. on vieläkin löydettävissä vesistön varsilta. Vesivoi—

maa käyttävien laitosten historiaa on käsitelty laajasti Alf

Brennerin (1953) laatimassa teoksessa Sjundeå sockens historia.

Tässä yleissuunnitelmassa historiasta esitetään lyhyt yhteenveto

ja sitä täydennetään nykyisillä, 1980—luvun tiedoilla.

Siuntionjoen vesistön voimataloudellinen käyttö on ollut alueel

lisesti merkittävää taloudellista toimintaa aina lähivuosi—

kymmeniin saakka. Nykyisin vesistön voimataloudellinen merkitys

on vähäisempi johtuen muista, taloudellisesti paremmin kannatta—

vista menetelmistä sekä Siuntionjoen vesistön pienistä virtaamis—

ta, heikofsta säännöstelymahdollisuuksista ja vesistön muiden

käyttömuotojen vaatimuksista.

4.4.1 Vesivoimalaitokset

Siuntionjoen vesistössä on toiminut kaksi vesivoimalaitosta,

Sjundbyssä ja Kvarnbyssä. Sjundeå å:ssa Björnträskin alapuolella

sijaitseva Kvarnbyn Sågarsforsin vesivoimalaitos on edelleen

toiminnassa. Laitosta koskevalla vesistötoimikunnan päätöksellä

nro 23/21.8.1941 myönnettiin laitoksen omistajalle, Aktiebolaget

Sågars Elektricitetsverk-nimiselle yhtiölle lupa vesivoimalaitok—

sen perustamiseen ja määriteltiin laitoksen rakenteita, uittoa

ja kalan nousumahdollisuuksia koskevat lupaehdot. Voimalaitoksen

pato oli jo rakennettu ennen vesistötoimikunnan lupapäätöstä.

Kvarnbyn Sågarsin kosken putouskorkeus on Brennerin (1953)

mukaan noin 10 metriä. Koskeen rakennetun vesivoimalaitoksen

nykyinen omistaja on Oy Lohja Ab. Vesivoimalaitoksen tehoksi

on ilmoitettu 147 kW ja vuosienergiaksi 386 MWh/a (Vesihallitus

1977). Voimalaitoksen sijainti on esitetty kuvassa 33.
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Vesivoimatalouden kehitysnäkymät ovat Siuntionjoen vesistöalueel-

la vähäiset. Kehitystä tulee todennäköisesti tapahtumaan ainoas

taan jo rakennetun Sågarsforsin voimalaitoksen kohdalla laitoksen

sisäisillä ratkaisuilla. Tämän lisäksi koskivoiman omistajilla

on oikeus varautua koskivoiman tulevaan käyttöön esimerkiksi

pienvesivoimalaitoksen avulla (mm. Sjundbyn koski).

4.4.2 Myllyt

Vesivoimalla käyviä myllyjä alettiin käyttää jo keskiajalla.

Pienissäkin puroissa voitiin käyttää ns. jalkamyllyjä, jotka

eivät vaatineet suurta virtaamaa tai putousta. Suuremmissa

joissa käytettiin ns. jyrämyllyjä. Brennerin (1953) mukaan

Siuntiossa oli vuonna 1625 käytössä viisi aatelisten vapaamyllyä

ja vähintäin 26 maanviljelijöiden puromyllyä. Merkittäviä mylly—

paikkoja olivat Palojärvenkoski, Kyrkån Munksin-Störsbyn koski,

Sjundeå å:n Kvarnby ja Sjundbyån Sjundby.

Munksin-Störsbyn myllypaikka on tiedossa jo 1400-luvun loppu-

puolelta, jolloin paikalla toimi kolme jalkamyllyä. 1800-luvun

puolivälissä paikalla oli kaksi myllyä ja vuoden 1879 tienoilla

paikalle rakennettiin uusi mylly ja siihen liittyvä korkea

kivipato. Sittemmin 1920-luvulla maanomistaja rakensi paikalle

uuden turbiinikäyttöisen jauho- ja ryynimyllyn, joka on ollut

toiminnassa aina 1980-luvulle saakka. Mylly lopetti toimintansa

maaliskuussa 1986 laitosta vuosikymmenten ajan käyttäneen myllä

rin jäädessä eläkkeelle.

Kvarnbyn vesivoima otettiin käyttöön 1530-luvun lopulla. Tällöin

koskessa oli yksi tai useampi jauhomylly. Eri vaiheiden jälkeen

Kvarnbyn vesivoiman haltijaksi tuli Sågars Aktiebolaget vuonna

1918. Yhtiö teki vuosina 1937—38 laajoja muutoksia kosken raken

- -

- teisiin, mm. tullimyllyn, jossa oli laitteet myös sähköntuotantoa

varten (vertaa luku 4.4.1).

Sjundbyssä mainitaan olleen mylly ensi kertaa v. 1556. Tämän

jälkeen paikalle on rakennettu uusia myllyrakennuksia useita

kertoja, viimeksi turbiinikäyttöinen mylly vuonna 1898 ja täysin

uudistettu mylly(koneisto) vuonna 1926.
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Myllyjen määrä väheni vähitellen. Vuonna 1855 Siuntiossa oli

neljä tullijauhomyllyä (Käla, Tupala Nyby, Kvarnby ja Sjundby)

ja kahdeksan kotitarvemyllyä. 1940—luvulla tullimyllyjä oli

edelleen neljä (Sjundby, Munks, Kvarnby ja Kurkis), mutta vanhat

jalkamyllyt olivat hävinneet tai korvattu nykyaikaisemmilla

laitteistoilla. Kälan ja Sjundbyn tullijauhomyllyt kuuluivat

Porkkalan vuokra-alueeseen vuosina 1944-1956. Tältä jaksolta

ei ole tietoja mylly.jen käytöstä. Viimeinen Siuntion kunnan

alueen mylly (Munks-Störsby) lopetti toimintansa vuonna 1986.

Eräiden keskeisten myllyjen sijainti on esitetty kuvassa 33.

Myllyjen uudelleen käynnistäminen tuntuu nykyisen näkemyksen

mukaan epätodennäköiseltä. Vanhoja myllyjä ja -ympäristöjä

tulisi suojella kulttuuriympäristön muistomerkkeinä ennen kuin

mitään peruuttamattomia muutoksia tapahtuu.

4.4.3 Sahat

Siuntionjoen suurimmissa koskissa, Palokoskessa, Kvarnbyssä

ja Sjundbyssä on toiminut saha. Palokosken saha oli käytössä

1800—luvun alkupuolella kosken ollessa Sjundbyn hallitsijan

omistuksessa. Kvarnbyn saha toimi ainakin 1690-luvulta alkaen.

1900—luvun alkupuolella saha siirtyi Sågars Aktiebolag-yhtiölle,

joka osti koskiosuudet ja rakensi sahan uudelleen v. 1937. Sjund

byssä sahatoiminta alkoi 1720-30—luvulla ja jatkui 1780-luvun

loppuun, taukosi välillä ja alkoi uudestaan 1860-luvun alussa.

Vielä 1900-luvun alkupuolella Sjundbyn sahalla tehtiin pääosa

Siuntion alueen sahaustöistä (Brenner 1953). Tällöin oli toimin

nassa lisäksi vain Kvarnby-Sågarsin saha. Sahojen sijainti

on esitetty kuvassa 33.

Nykyisin, 1980—luvun puolivälissä, ei Siuntionjoen vesistöalueel

Ja enää ole sahoja toiminnassa eikä sellaisten perustamissuunni
tel

miakaan tiedossa. - -
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4.5 Uitto

Läntisellä Uudellamaalla on sisävesistöissä tapahtuva uittotoi

minta lakannut jo 1950-luvun alussa. Siuntionjoen alajuoksun

(Sjundby—Pikkalanlahti) uittotoiminnasta ei ole käytettävissä

tietoja Porkkalan vuokra-alueen ajalta 1944-1956. Tällä osuudella

uittotoiminta on loppunut siten jo 1940-luvun alussa.

Siuntionjoen vesistöaluetta koskeva Keisarillisen Suomen Senaatin

28.2.1902 vahvistama päätös, joka koskee metsätuotteiden lauttaa

mista siinä vesistössä, joka Vihdin pitäjästä juoksee Pikkalan

merenlahteen ja päätökseen korkeimman hallinto—oikeuden 12.1.1943

antamalla päätöksellä tehty muutos kumottiin Länsi-Suomen vesioi

keuden päätöksellä nro 9/1982C, 1.3.1982. Seuraavassa lyhennelmä

kumoami späätöksestä.

Uitto Siuntionjoen vesistössä oli päättynyt jo kauan sitten.

Alueen uittotoiminnasta ei ole tarkkoja tietoja. Uiton loppumisen

jälkeen raakapuu on kuljetettu maanteitse tai aikaisemmin myös

rautateitse.

Siuntionjoen vesistössä nykyisin sijaitsevat laitteet ja

rakenteet, jotka selvitettiin uittosäännön kumoamisen yhteydessä

ovat:

Palojärvenkoskessa on vanha myllyrakennus ja siihen
liittyvä pato. Koskessa ei ole enää uittokourua.

Palokoski on täysin luonnontilainen.

Sågarsin koskessa on pato ja ajoittain käynnissä oleva
vesivoinialaitos rakenteineen. Poistettavia uittolaitteita
ei enää ole.

Kvarnbyn koski on täysin luonnontilainen.

Kurkiksen koskessa on vanhan myllyrakennuksen betoniset
perustukset ja betonipato. Uittokourua ei enää ole. -

Passilan koski on täysin luonnontilainen.

Karubyn virrassa ei ole enää uittorakenteita.



175

Sjundbyn koskessa, joka on Suomen museoviraston
suojeluksessa, on vanha hyväkuntoinen myllyrakennus
sekä siihen liittyvä betoninen vesilaitosruuhi. Koskessa
ei ole uittokourua.

Storträskistä tulevassa Harvsån sivuhaarassa ei ole
uittorakenteita.

Lohjalta tulevassa Kyrkån sivuhaarassa ei enää ole
uittorakenteita.

Rakenneluettelon mukaisesti uittosäännön kumoamisesta ei

aiheutunut minkäänlaisia poistamis- tai muuttamistöitä. Koska

Siuntionjoen vesistön uittoväylä ei sovellu nippu-uittoon,

ei ole todennäköistä, että uitto tässä vesistössä aloitettaisiin

uudelleen.

Kos ket

Siuntionjoen koskista ei ole käytettävissä kovin

yksityiskohtaisia tietoja, mm. koskikartoituksia ei ole tehty.

Taulukkoon 39 on koottu saatavissa olleita tietoja koskien

mitoista.

Taulukko 39 . Siuntionjoen koskien putoussuhteet ja koski jaksojen
pituudet (koskien sijainti esitetty kuvassa 33)

Koski Putouskorkeus Cm) Koski jakson pituus (m)
Brennerin (1953) Marttisen & Wessmanin
mukaan (1987) mukaan

Palojärvenkoski - 40

Palokoski 12 450

Sågarsfors 10 150 +70 1)

Kvarnbyri koski - 240

Skogsforsen - 300

Kurki ksen koski 2 60

Passilan koski 10 900

Lempansån koski - 620

Munksin koski - 100-+180 1-)

Siuntion kirkkokoski - 80

Karubyn virta - 20

Sjundbyn koski 3,8 100

1) Kosken pituus padon ylä— + alapuolella
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Kuvassa 33 on koskien lisäksi esitetty varsinaisten koskiin

liittyvien vesirakenteiden (padot, myllyt, sahat ja

voimalaitokset)sijainti. Alueen kymmenestä padosta viisi on

myllypatoja (ks. luku 4.4.2), yksi pato on vesivoimalaitoksen

käytössä (ks. luku 4.4.1), yksi vedenhankiritasäännöstelyä varten

(ks. luku 4.2.2)ja loput kolme patoa palvelevat maataloudellista

vesistönjärjestelyä (ks. luku 4.6).

Nyt kun vesistön uittosääntö on kumottu, voitaisiin vesistö

ja erityisesti sen arvokkaat koskiosuudet kunnostaa tarvittaessa

muiden vesistön käyttömuotojen edistämiseksi. Näitä käyttömuotoja

ovat esimerkiksi kalatalous, virkistyskäyttö (melonta), maiseman—

hoito ja luonnonsuojelu. Kuitenkin muista syistä kuin uittotoi

minnasta johtuvat pato- ym. rakenteet on otettava niitä koskevine

lupineen ja oikeuksineen huomioon kunnostushankkeita suunnitelta

essa.
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4.6 Tulvasuojelu, maankuivatus ja metsäojitus

4.6.1 Vesistöjärjestely- ja maankuivatushankkeet

Siuntionjoen vesistöalueella on tällä vuosisadalla toteutettu

36 tulvasuojelua ja peruskuivatusta palvelevaa jokien perkausta

tai järvenlaskua. Näillä toimenpiteillä, täydennettynä tarvit

taessa paikalliskuivatuksella, kuten peltoalueiden salaojituk—

sella, on Siuntionjoen vesistöalueella tähän mennessä suojattu

tulvilta ja saatu tuottavaan käyttöön yhteensä noin 18,8 km2

maatalousmaata hyötyalueen pinta-alan mukaan ilmaistuna. Toteu

tunut hyötyalueen ala vastaa noin 15,5% koko vesistöalueen

peltopinta-alasta (ks. luku 4.3.3) ja 3,9% vesistöalueen koko—

naisalasta.

Siuntionjoen vesistöalueella vuoteen 1986 mennessä toteutetut,

vireillä olevat ja peruutetut vesistönjärjestely- ja kuivatus—

hankkeet on esitetty hyötyalueineen kuvassa 34 ja siihen liitty

vässä taulukossa 41. Kuvassa 34 esitetty hyötyalueen laajuus

(varjostettu) kuvaa sitä aluetta, jolle ko. hankkeen kuivatushyö

ty ulottuu, ei varsinaisen tulva-alueen laajuutta. Kartan hanke-

numerot ovat Helsingin vesi- ja ympäristöpiirin arkiston arkisto-

numeroita, jotka on mainittu yhdessä muiden ko. hanketta koske

vien tietojen kanssa taulukossa 41.

Toteutetuista, tiedossa olevista järvenlaskuista on esitetty

yksityiskohtaisempia tietoja luvun 3.1.1 taulukossa 4.

Tulvasuojelu- ja maankuivatushankkeiden alueellista jakaantu

mista kuvataan taulukossa 40 vesistön osa—alueittain. Taulu—

kon 40 osa—alueittaisia hyötyaloja laskettaessa on otettu huo

mioon samaa aluetta koskevien vanhempien ja uudempien per—

kaushankkeiden päällekkäisyys.
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Taulukko 40. Tulvasuojelu— ja maankuivatushankkeiden hyöty-.
ala Siuntionjoen vesistöalueella osa-alueittain.

Osa-alue Hyötyala Kokonaispeltoala Hyötyalan osuus
(ks. luku 3.1.1) osa-alueella osa-alueella peltoalasta

(vrt, luku 3.1..l) %

22.001

Vikträskin alue 2,58 km2 17,9 km2 14,4 %

22.002

Tjusträskin alue 0,86 “ 17,7 “ 4,9 “

22.003
Björnträskin alue 1,25 “ 5,5 “ 22,7 “

22.004

Palojärvenkosken alue 7,7

+ 3.20 “ 16,3 + 19,6 “

22.005

Enäjärven valuma-alue 8,6

22.006

Kyrkån valuina—alue 5,43 “ 42,0 “ 12,9

22.007

Risubackaån valuma-alue 2,59 II 9,3 “ 27,9

22. 008

Harvsån valuma-alue 2,91 12,6 23,1

Kuten taulukosta 40 voidaan havaita, erottuu Björnträskin alue
siihen laskevine sivuvesistöineen (Harvsån ja Risubackaån)muista
osa—alueista. Näillä alueilla keskimäärin neljännes peltoalasta
kuuluu jonkin peruskuivatushankkeen hyötyalueeseen. Hyötyalueen
alan perusteella voidaan muodostaa käsitys alueen eri osien
peruskuivatustarpeesta. Vaikka tarkastellut hankkeet ovat
(pääosin) toteutettuja ja liiovutettuja ja peruskuivatus j
toteutettu, tulevat nämä samat hankkeet kuulumaan kunnossa
pidon piiriin myös tulevaisuudessa. Kunnossapito koskee kaik
kia luvanmukaisia vesistörakenteita, kuten patoja ja penkereitä
sekä perattuja vesiväyliä. Kunnossapidosta vastaa luvanhal
tija ko. ojitustoimituksen tai vesistön järjestelyhankkeen

lupaehtojen mukaisesti.
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Maankuivatusyrityksen rahoituksen edellyttämä kunnossapitovel—

voite on 25 vuotta hankkeen luovuttamisesta lukien. Peruskuiva—

tuksen uusimistarvetta tulevat lisäämään perattujen väylien

tukkeutuminen ja se, että vanhojen yritysten kuivatussyvyys

on usein riittämätön nykyisiä viljelymenetelmiä ja salaojituksen

toteuttamista varten. Maankäytön muutokset hyötyalueilla ts,

viljelymaan ottaminen muuhun käyttöön johtavat tilanteeseen,

joka ei vastaa hankkeen aikaisten hyötyjen osittelua. Peruskui—

vatuksen uusimista varten tarvitaan siten uusi suunnitelma.

Peruskuivatuksen uusimistarpeen suuruutta voidaan arvioida

sen perusteella, kuinka suuri osuus hankkeista ylittää suunnit—

telukaudella mainitun 25 vuoden kunnossapitoajan. Siuntionjoen

vesistöalueella toteutettujen perkaus- ja vesistönjärjestely

hankkeiden ajoitus selviää taulukosta 41. Ensimmäinen vuosiluku

koskee hankesuunnitelman valmistumisajankohtaa. Toinen vuosiluku

ilmaisee hankkeen luovutusvuoden vuoden 1950 jälkeen luovutetuil

le hankkeille. Mikäli uusi hanke oli toteutusvaiheessa v. 1986

eikä vielä luovutettu, on kohta jätetty avoimeksi. Tällainen

hanke on esimerkiksi Björnträskin ym. järvien järjestelyhanke

(Toim. nro 4084), jonka toteutustyöt aloitettiin vasta kevättal,

vella 1986. Hanke saadaan toteutettua vuoden 1988 aikana.

Mikäli oletetaan, että ennen vuotta 1950 suunnitellut hankkeet,

joita ei ole peruutettu, on toteutettu ja luovutettu ennen

vuotta 1950 tai taulukon 41 luovutusvuoden mukaisesti, saadaan

hankkeiden luovutuksen ajalliseksi jakautumaksi:

hyötyal ue

hankkeen luovutus ennen vuotta 1950: 5+7* 22 kpl 900 ha
11 jaksolla 1951—1960: = 8 543

1961—1970 7 456

1971—1980: 4 140

1981—1986: 1 16

*) uusittu myöhemmin
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Peruskuivatuksen uusimistarvetta on tai saattaa olla kaikilla

yli 25 vuotta sitten ts. vuoteen 1960 mennessä luovutetuilla

harikkeilla. Näitä on alueella yhteensä 30 kpl yhteiseltä hyöty

alaltaan 1443 ha (sis. päällekkäisyyttä). Vuoden 1960 jälkeen

on kuitenkin osalle vanhoista hankkeista jo laadittu uusi suun

nitelma, joka kattaa osittain tai kokonaan vanhan alueen hyöty

alan. Näitä ovat taulukossa 41 merkinnällä 2) varustetut

hankkeet. Ottaen huomioon jo uusitut hankkeet ja mahdolliset

hankkeiden päällekkäisyydet voidaan Siuntionjoen vesistöalueen

peruskuivatuksen uusimistarpeen arvioida koskevan kaikkiaan

15 hanketta yhteiseltä hyötyalaltaan 950 ha vuoden 1986 tilan

teessa. Näiden lisäksi vuosijaksolla 1961-85 luovutetuista

hankkeista 12 kpl hyötyalaltaan 612 ha tulee uusimistarkasteluun

vuoteen 2010 mennessä.

Nämä mahdolliset uudet hankkeet kattavat yhdessä kaikki tähän

mennessä toteutetut hankkeet. Maankäytön muutoksista johtuen

osa vanhojen hankkeiden alueiden peruskuivatustarpeesta tulee

vähenemään. Maatalousmaan siirtymistä muuhun käyttöön säädel

lään kuntien ja seutukaavaliittojen laatimilla kaavoilla. Taval

lisesti parhaat maatalousmaat pyritään kaavoituksessa säilyt

tämään.

Maankuivatushankkeiden toteutus vaikuttaa vesistön olosuhtei

siin varsin pitkän aikaa. Aikajännettä kuvaavat valtionvarain

ministeriön ohjeet, joiden mukaan suositeltavat pitoajat (koneen

tai rakenteen teknis—taloudellinen käyttöikä) ovat maa- ja

vesirakenteille 40-60 vuotta ja silloille ja rummuille 20-40

vuotta. Ojitustoimitusten päätökset ja vesioikeudelliset luvat

ovat lainvoimaisia kunnes niitä lainmukaisessa järjestyksessä

uudella päätöksellä muutetaan.
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Taulukko 41. Siuntionjoen vesistäalueella toteutetut, vireillä olevat ja peruutetut perkaushankkeet v. 1986.
Hankkeiden sijainti ja hyötyaluerajat on esitetty kuvassa 34

Kunta Hanke Suunnit- Luovutus- Toimitus- Arkisto- Uusittu, Hyätyala
telu- vuosi nro nro vrt. he
vuosi Ark.nro

Kirkkonunni Evitskogin as. alueen kuivatus 1952 1955 3252 1851 6,69

Näseängsdiket, upprensning 1937 1718 653 12.89

Kvarnbäcken, upprensning 1930 946 867 39,49

Storängsutfallet, upprensning 1922 6236 495 26,80
Petäjärvi träsk

Norrkulladiket, upprensning 1945 2333 1532 0,96

11 Träskändan viemärin perkaus 1952 2384 6537,
per. v.1968 26,50

Kirkkonunmi, Liii— och Stor Lonox— 1913 135, 155 12356 204,65
Siuntio Storträskjärven lasku 699

Björnträskin ym. järvien järjestely 1978 4084 12356 315,00

Siuntio Bälebäckenin perkaus 1966 1972 4119 12281 53,37

Bölebäck, rensning 1910 120 315 12281

Stor— och Lill—,Åkerholmhemmansin 1928 17
niittyjen kuivatus

Upprensning av Göks—Räjdnyrsbäcken 1962 1964 4020 12315 81,56

Siuntio Upprensning av tvenne utfallsdiken — 1329 6036,
per. v. 1943

Myrensbäcken m.fl.
— 2332 6037,

per. v. 1946

Siuntion Kirkkojoen perkaus 1958 1970 3789 12209 227,44

Ladukärrsutfallet, upprensning 1927 868 685 4,53

Ojaniitty utfalletdike, upprensning 1932 1331 987 25,32

Björnträsket 1895 44 1662 12356 206,17

Rödjavikenssanka mark, torrläggning 1921 559 423 25,31

Yövilän as.alueen kuivatus 1955 1959 3282 12051 12356 91,27

Nybyn tilan viemäri 1946 2116 1534 22,67

Lakeasuonojan perkaus 1980 1984 147 147 16,05

Siuntio, Billskogbäcken, m.fl. diken, 1922 25 74 204,48Inkoo upprensning 1936 1959 592

Siuntio, Kaipasenojen perkaus 1959 1962 4070 12213 17,80Lohjan kunta

- Kivikoskenpuronperkaus 1959 1963 4917 12249 91,67

Upprensning av Klvikosklbäcken 1969 1973 4405 4405 65,38
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Kunta Hanke Suunnit
te lu
vuosi

1946

Luovutus- Toimitus- Arkisto- Uusittu, Hyötyala
vuosi nro nro vrt. ha

Ark.nro

Lohjan kunta Sipoonjoen perkaus 2685 6343
per. v. 1952

“ Vhäalhonojan perkaus 1946 455 1552 12300 10,65

“ Vhäalhonojan perkaus 1961 1964 455a 12300 8,17

1? Nuiunky-ln as.alueen kuivatus 1953 1958 3587 12021 103,71

“ Mäyränojan perkaus 1963 1964 4210 12360 10,23

“ Riihinhitynojan perkaus 1947 2643 1600 12,93

“ Haapasalonojan perkaushanke 1939 1908 1286 12249 1,94

“ Kivikoskenpuron perkaus 1903, 356, 217 12249 69,28
1929 1068

“ Kotilamninojan perkaus 1911 116 146 —

“ Kotijärven lasku 1946 1958 2521 1583 74,32

Lohja Anpi.naradan viemärin korjaus 1950 1952 3037 1906 6,76

Vihti Alhonojan perkaussuunnitelma 1938. 1787 643 9,86

“ Hauklaminojan perkaus 1965 1971 3854 12240 10,79

1 Hiiskanojan ja HaukilanTnenojan perkaus — 2802 6005 -

per. v. 1947

Vihti Klemetinojan perkaus 1958 1962 3854a 12188 19,49

“ Tervalamnen lasku 1913 — 167 —

Terva,— Poikkipuoliais— ja 1927 1318 167 158,10
Enäjärven lasku

Hurrinojan perkaus 1937 1401 1080 28,74
186 286 286

“ Ajoksen—Isoniitynojan perkaus 1931 1241 954 39,46
1? Hyytiäisenojan perkaus 1953 1957 3481 1888 50,17

“ Vajiteriston alueen kuivatus 1971 1972 4185 12679 10,52

“ Tervalamninojan lasku 1951 1953 2645 1287 5,9
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4.6.2 Metsäojitukset

Siuntionjoen vesistöalueen maaperää ja maankäyttöä on tarkas—

teltu mm. yleissuunnitelmaan liittyvässä hajakuormitusselvi

tyksessä (Saari ym. 1987). Vesistöalueen metsäala on noin 310

km2 eli noin 64 % alueen kokonaispinta—alasta. Metsän osuus

vaihtelee osa-alueittain rajoissa 61-75 % osa—alueen alasta.

Vastaavasti suopinta-ala on noin 13,2 km2 eli 2,7 % vesistöalueen

kokonaispinta-alasta. Suoalasta lähes 70 % on ojitettu. Ojitetun

ja ojittamattoman suoalan jakaantuminen eri osa-alueille on

esitetty taulukossa 42. Suoala on vesistöalueen peltoaJaan

verrattuna vain noin yhdeksäsosa.

Taulukko 42. Suoalan jakaantuminen Siuntionjoen vesistöalu

eella.

Osa-alue Nimi Ojittamaton Ojitettu Suoala
suomia suoala yhteensä

22.001 Vikträskin alue 0,5 km2 0,9 km2 1,4 km2

.002 Tjusträskin alue 0,3 0,6 “ 0,9 “

.003 Björnträskin alue 0,4 “ 0,9 “ 1,3 “

.004 Palojärvenkosken alue 0,1 “ 2,3 “ 2,4 “

.005 Enäjärven valuma-alue 0,3 “ 0,5 “ 0,8 “

.006 Kyr]cån valuma—alue 0,5 “ 0,7 1,2 “

.007 Risutackaån valuma-alue 0,7 “ 0,4 “ 1,1 “

.008 Harvsån valuma-alue 0,4 “ 2,8 3,2 “

Koko vesistöalue yhteensä 4,1 km2 9,1 km2 13,2 km2

Taulukon 42 mukaan pääosa suoalasta on jo ojitettu maa- ja

metsätalouden tarpeisiin. Palojärvenkosken alueella (22.004)

on jo yli 95 % suoalasta ojitettu, Risubackaån valuma-alueella

(22.007) kuitenkin vain noin 36 %. Lisäojitustarve on kuitenkin

vähäistä, koska vesistöalueen metsäalueiden uudisojitus on

ollut 1980-luvulla yhteensä vain 60 ha eli 0,2 % metsäalasta

(Saari ym. 1987).
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4.7 Vesien virkistyskäyttö

4.7.1 Kalatalous

Siuntionjoki-yleissuunnitteluun liittyen tehtiin Uudenmaan kalastus—

piirissä käytettävissä olevaan aineistoon pohjautuva selvitys Siun

tionjoen vesistöalueen kalaston ja kalastuksen nykytilasta sekä

ongelmista (Seppälä 1986). Koska em. selvitys osoitti, että tiedot

alueen kalastosta ja kalastuksesta olivat erittäin puutteelliset,

teki Uudenmaan kalastuspiiri vuosina 1986-87 koko vesistöalueen

kattavan kalatalousselvityksen (Marttinen & Wessman 1987). Tähän

lukuun on poimittu tiivistetysti em. kalatalousselvityksen keskeisim

rnät asiat jättäen pois mm. kirjallisuuslähteet.

4.7.1.1 Katsaus menneeseen

Kalastus on vesiemme vanhimpia käyttömuotoja. Aikoina, jolloin maata

loutta harjoitettiin vielä alkeellisilla menetelmillä, oli kalastus

erittäin tärkeä, monissa tapauksissa suorastaan ratkaiseva tekijä

seudun elinkeinoelämässä. Kalastuksella on ollut aikoinaan myös

Siuntionjoen vesistöalueella huomattavasti tärkeämpi merkitys toimeen

tulolle kuin nykyään. Siuntion vanhimpien 1500.-luvulta peräisin

olevien asiakirjojen mukaan pidettiin kalastusta Siuntiossa erittäin

arvokkaana ja siitä käytiin alueella lukuisia käräjiä. Mitä lähemmäksi

nykyaikaa tullaan sitä vähäisemmiksi jäävät kuitenkin tiedot kalastus-

toiminnasta alueella.

Kalastusta on harjoitettu Siuntiossa vuosisatoja silakanpyyntinä

Pikkalanlahden edustalla ja nk. suomukalanpyyntinä joissa, järvissä

ja rannikon läheisyydessä. Kalastuksen painopistealue on ollut Pikka

lanlahti ja sen ulkopuolinen merialue, mutta erittäin kalaisiksi

on mainittu myös Pikkalanjoki, Sjundbyån ja Vikträsk, joissa kalastus-

toiminta on ollut vilkasta ja monipuolista. Pikkalanlahti on ollut

myös kirkkonummelaisten tärkeä suomukalan pyyntialue.

Pikkalanjokeen on vaeltanut merestä aikoinaan runsaasti kaloja. Vik

träsk, jota on pidetty Siuntion kalarikkaimpana järvenä, muodosti

hyvän lisääntymisalueen sekä järvessä pysyvästi asustaneille että

merestä sinne nousseille kaloille. Lahna, hauki, salakka, säyne

ja kuore ovat nousseet Pikkalanjokeen runsaslukuisina. Joesta on

saatu hyvin myös madetta ja kuhaa. Pikkalanjoen saaliskalastoon
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ovat kuuluneet lisäksi säännöllisesti mm. meritaimen, ankerias,

vimpa ja nahkiainen.

Vikträsk on ollut kuuluisa erityisesti tuottavasta lahnanpyynnistään.

Keväisen lahnanpyynnin sivusaaliina saatiin sorvaa, särkeä, säynettä,

haukea ja ankeriasta. Lisäksi järven saaliskalastoon ovat kuuluneet

kuha, kuore, made, meritaimen ja vimpa. Vielä 1960-luvulla harjoitti

järvellä kymmenkunta kotitarve- ja ammattikalastajaa jatkuvasti

kalastusta. Nykyään ammattimainen kalastus on loppunut koko vesistö

alueella.

Siuntionjoki on ollut huomionarvoinen meritaimenjoki. Pelkästään

Sjundbyn kartanon saalismäärät ovat vuosina 1855-1885 vaihdelleet

välillä 1-55 kpl ja 4-217 kg vuosittain. Meritaimen on pyrkinyt

Sjundbynkosken yli kutualueilleen, jona on toiminut ainakin Passilan—

koski Sjundeå åssa. Passilankoskessa mainitaan olleen meritaimenten

ohella runsaasti purotaimenia, joita urheilukalastajat ovat kalasta

neet alueella jo 1800-luvulla.

Siuntionjoen vesistöalueen muista kalavesistä on pitäjän histo

rioissa kehuttu Tjusträskiä (hyvä kuhavesi), Lonoks—järviä (tuottoisa

lahnanpyynti), Tervalampea ja Enäjärveä. Rapua on esiintynyt vesistös

sä ennen ilmeisesti varsin runsaasti. Rapua on pyydetty mm. Hulttilan

.joesta ja Lonoks-järvistä. Rapurutto saapui Siuntionjoen vesistöalu

eelle vuosina 1955-59, jolloin ensimmäiset rapuruttotapaukset todet

tiin Lonoks-järvissä ja Enäjärvessä.

4.7.1.2 Siuntionjoen vesistö kalojen ja ravun elinympäristönä

4.7.1.2.1 Virtaama ja veden laatu

Siuntionjoen vesistön suuret virtaamavaihtelut ja useiden alueiden

heikko veden laatu asettavat rajoituksia kalojen ja ravun toimeentu—

lolle vesistössä. Alivirtaamien aikaan vesistön tila on huonoimmillaan

ja monet latvapurot voivat olla tuolloin lähes tai täysin kuivillaan.

Näinä aikoina kalojen ja ravun sekä pohjaeläimistön elinolosuhteet

ovat erityisen tukalat ja herkimmät lajit kuolevat tai karkottuvat,

jos voivat.
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Taulukko 43. Muutamien vedenlaatutekijöiden kriittisiä arvoja
sisävesikaloille ja ravulle (lähteet: ks. Martti
nen & Wessman 1987). Suluissa Statens naturvårds
verketin (Ruotsi) suosittamat raja-arvot lohikala
vesille ja muille arvokkaille kalavesiHe.

Lämpiti1a (20°C)

Useimmat lohikalat karttavat jo yli 18—asteista elinympäristöä.
Ylin kuolettava lämpötila on taimenella ja lohella alle 28
astetta, kun se esim. suutarilla, karpilla ja ruutanalla on
yli 34 astetta.

ilappi (7 mg/l ja 5 mg!l)

1. Normaali hapentarve 10—16 mg/l. Alkavat kärsiä, jos pitoi
suus laskee alle 7 mg/l. Alin toimeentuloraja 3.5-4 mg/l.

— taimen, lohi, siika, muikku, mutu, kivennuoliainen,
kivisimppu ja rapu.

2. Vaativat paljon happea, normaalisti vähintään 7-10 mg/l.

— harjus, turpa, törö, made, ahven, kuha.

3. Tarvitsevat verraten vähän happea ja tulevat toimeen
hyvin, jos määrä on yli 5 mg/l. Alin toimeentuloraja
on 1.5-2.2 mg/l.

— särki, kiiski, hauki.

4. Kestävät hyvin pieniä happipitoisuuksia, aina 1.2—0.6 mg/l.

— lahna, karppi, suutari, pasuri ja ruutana.

pH (6.5—8.5 ja 6.0-8.5)

“Turvaväli” sisävesikaloillamme ja ravulle on noin pH 6-9.

Aninoniakki (ammoniumtyppi 0,2 mg/l)

Akuutit kalojen myrkyllisyysarvot ammoniakille ovat yleisimmin
välillä 0.2-2.0 mg/l.

Kromi (Cr(VI) 0,02 mg/l)

Kaloille myrkyllinen kromipitoisuus on 15-80 mg/l ja muille
vesieläimille 0. 1-100 mg/l.

Kiintoaine (25 mg/l) ja rauta

Lohen ja taimenen kutupohjien tulee olla mahdollisimman puhtai
na kiintoaineesta (Statens naturvårdsverket). Liukoisen raudan
pienin kaloille vahingollinen pitoisuus on 0.9 mg/l, kun pH
on välillä 6.5-7.5.
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Taulukossa 43 on esitetty eräiden vedenlaatutekijöiden kriitti

siä arvoja sisävesikaloillemme ja ravulle. Siuntionjoen vesis

tössä rajoittavat veden ajoittain korkea lämpötila ja pieni

happipitoisuus sekä veden korkea kiintoaine- ja rautapitoisuus

useilla alueilla ainakin herkimpien kalalajien ja ravun

viihtymistä.

Risubackaåssa muodostavat lisäksi veden korkea pH, ammoniakki-

ja kromipitoisuus huomattavia vaikeuksia vesieläinten

toimeentulolle. Vesistöalueella on lisäksi muutamia lampia,

joiden vesi on liian hapanta herkimmille kalalajeille ja

ravuille.

Kaloille ja ravulle vaikeimpia alueita Siuntionjoen Vesistössä

ovat jätevesikuormituksen kohteina olevat Risubackaån, Munkkaan

oja, Kivikoskenpuro ja Lempansån. Esimerkiksi Risubackaån

päähaarassa, johon johdetaan sekä typpipitoisia että hyvin

emäksisiä jätevesiä, ovat vesieläimille myrkylliset ammoniakki

pitoisuudet tavallisia. Joessa onkin todettu useita kalakuole

mia. Kirkkojoen haaran Munkkaanojassa, Kivikoskenpurossa ja

Lempansåssa esiintyy puolestaan ajoittain mm. merkittävää

hapenvajausta. Vesistöalueen muilla jokiosuuksilla veden

happipitoisuus on ollut sen sijaan yleensä varsin korkea.

Siuntionjoen vesistön useimmille järville tyypillinen mataluus,

veden ajoittain korkea lämpötila ja alusveden tai pohjan lähei

sen veden pieni happipitoisuus suosivat selvästi vähemmän

vaateliaita kalalajeja, erityisesti särkikaloja ja haukea.

Vesihallituksen kalavesiluokituksen mukaan esim. Björn—, Tjus—

ja Vikträsk sijoittuvat lähinnä luokkaan välttävä.

4.7.1.2.2 Kulkuyhteydet ja taimenen potentiaaliset poikastuotantoalueet

Sopiv-a veden laatu ei- pelkästään ri-itä kaloj-en ja ravun- menes

tymiselle vesistössä. Vesistöjen rakentaminen perkaamalla,

patoamalla ja ruoppaamalla sekä vedenkorkeuksien säännöstely

ovat olleet vesien likaantumisen ohella kalataloudelle hyvin

haitallisia. Pahimmin vesirakennustöistä ovat kärsineet virtaku

tuiset vaelluskalalajit, joiden tärkein vähenemiseen vaikuttanut

syy on ollut patojen rakentaminen.
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Siuntionjoen vesistöalueen nykyiset padot on esitetty kuvas

sa 33. Kalojeti vaelluksen estävät täysin Munksin myllypato,

Kälan ja Palojärvenkosken padonjäänteet ja Sågarsforsin voima

laitospato. Pikkalanjokisuussa oleva Pikkalan säännöstelypato

vaikeuttaa ainakin vähäsateisina vuosina syyskutuisten vaellus

kalojen nousua Pikkalanjokeen. Myös Sjundbynkoski on kuivina

kesinä ja syksyinä kaloille nousueste. Nousuesteiden merkitystä

selvitetään tarkemmin mm. luvuissa 5.6 ja 5.8.

Uitto on loppunut vesistössä vuonna 1982. Vanhoja uittoraken

teita ei ole alueella enää jäljellä. Vesistössä suoritetut

perkaukset on esitetty kuvassa 34. Perkauksia on suoritettu

suhteellisen vähän vesistön päähaarassa, jolloin päähaaran

kosket ovat säilyneet näiltä osin melko luonnontilaisina.

Meritaimen on ollut Siuntionjoen vesistön arvokkain vaelluskala.

Vesistön koskialueilla on esiintynyt myös paikallisia purotai—

menkantoja. Taimenkannat ovat kuitenkin nykyään alueella uhan-

alaisia. Kesäkuussa 1986 suoritetun koski-inventoinnin (tau

lukko 44) tarkoituksena oli selvittää vesistön nykyiset taime

nelle soveltuvat suurimmat koskialueet. Taimenen poikastuotan—

nolle sellaisenaan hyvin soveltuvia alueita on ainakin Palojoen

Palokoskella sekä Sjundeå ån Passilankoskella, Kvarnbynkoskella

ja Skogsforsenilla yhteensä noin 2 ha. Kunnostamalla vesistön

koskia pystyttäisiin taimenen poikastuotantoalaa lisäämään

näissä jonkin verran. Taimenelle soveltuvaa koskipinta-alaa

on todennäköisesti myös vesistöalueen lukuisissa puroissa

ja jokien vuolasvirtaisilla alueilla, jotka eivät olleet inven

toinnin kohteina.

4.7.1.2.3 Pohjaeläimistö ja eläinplankton

PQhJaläiniet eiäinplankton muodostavat ravinnon •prstan

kaikille kalalajeillemme niiden poikasvaiheessa. Useimmat

kalalajimme käyttävät pääasiassa pohjaeläin- ja/tai eläinplank—

tonravintoa läpi elämänsä.
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Taulukko 44. Kesäkuussa 1986 tehdyn koski—inventoinnjn tulokset Siuntionjoen

vesistöalueella,

K0SI uoman uoman kosken uoman virtaus— pohja— pohja— ympäristö huomautuksia

pituus leveys., ala Syvyya nopeus ‘ aines kasvillisuus
*• ruflsaastj,,

(n) (ml (mi) (cm) (m/s) maro1evaa

Palojärvenkoski 40 6 240 50—100 0,3—0,4 Pieniä ja isoja Kohtalainen’ Lehtimetsä Padon jäänteet

kiviä+soraa +pensaikko vaelluseste

Palokc.ski

—alue 1 200 7 1400 20—100 1.2—1,4 Isoja kiviä Niukka Tiheä leh—

+lohkartta timetsä

—alue 11 100 5 500 20—50 0,8 Soraa÷pieniä Kohtalainen Lehtimetsa

ja isoja kiviä

•al,e III 150 5 750 50—100 0,5—0,7 Soraa+htekkaa Kohtalainen Lehtimets

.savea ,niitty

Sgarsfors

—padon yläp. 150 10 1500 20—50 1,4 Isoja kiviä+ Lehlimetsä Uoisa perattu

lohkareita

—padon alap. 1 40 15 600 20—50 1,3 Pieniä ja isoja Lehtimetsä Voimalaitospato

kiviä+soraa —
vaelluseste

—padon alap. II 30 10 300 >100 1,3 Pieniä ja isoja — L.ehtimetsä

kiviä+soraa ipensaikko

)Cvarnbynoski 240 12 2880 20—100 1,0 Pieniä ja isoja Kohtalainen Lehtimetsa

kivi ä+ soraa

Skogsforsen 300 15 4500 20—100 1,0—1,3 Pieniä ja isoja Kohtalainen Sekarnetsä

kiviä+savea

Kurksenkoski 60 10 600 50 1,4 Isoja kiviä+Ioh— Niukka Lehtimetsä Alueella vanha

karcita4soraa .pensaikko
pato, joka ei
vaelluseate tai—

Passjlankoskj
menelle

—alue 1 250 15 3750 20—100 0,8—1,3 Isoja kiviä+ Kohtalainen Sekametsä,

lohkareita osittain avohakattu

—alue II 480 10—15 6400 20—100 0,7—1,4 Isoja ja pieniä Kohtalainen Lehtimetsä Alueella vanha

kivia4soraa pato, joka ei

vaelluseste

—alue 111 170 15—20 2950 20—100 0,7—0,9 Soraa+hiekkaa Niukka Lehtimetsä

Sjundbynkoskj

—paäuoina 100 20 2000 — — Kallio,lohka— — Lehtimelsä Koski lähes kui—

reita vunut

—myllyuoma 50 3 150 20—50 1,2 isoja ja pieniä Kohtalainen Lehtimetsä

kiviä+soraa .pensalkko

Kirkkokoski 80 6 480 50—100 0,9 Isoja ja pieniä Kohtalainen Lehtimetsä

kiviä+soraa +pensaikko

Munksinkoskj

—padon yläp. 100 7—10 1210 20—100 0,6—0,8 Isoja kiviä ja Runsas Lehtimetsä Pato veellusestm

lohkarej ta

—padon a)ap. 1 30 10 300 20—50 0,7 Isoja kiviä ja Runsas’ Lehtimetsä Myllypato vael—

lohkarelta +pensaikko luseste, jäteve—

—padon alap. II 150 5 750 50-100 0,5 Soraa Niukka Lehtimetsä
den haju

+pensaikko

Lempansn

—alue 1 210 5—8 1530 20-50 0,8-1,3 Isoja ja pieniä Kohtalainen’ Lehtimetsä Jäteveden haju

kiviä+soraa

—alue II 410 5—10 3610 <20—100 0,4—1,7 Pientä kiviä, Kohtalainen Lehtimetsä Jäteveden haju

soraa+savea tai runsas .pensaikko
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Ravintoeläintutkimuksia ei Siuntionjoen vesistön kaloista

ole tehty. Alueelta 1980-luvulla tehtyjen pohjaeläin- (Vik-,

Tjus- ja Björnträsk sekä eräät jokiosuudet) ja eläinplankton

selvitysten (Enäjärvi) tu1ost’n valossa voidaan kuitenkin

vetää joitakin johtopäätöksiä vesistön tarjoamista ravinto

resursseista sen kalastolle.

Vik-, Tjus- ja Björnträskin rantavyöhykkeen pohjaeläimistö

rajoittuu hyvin matalaan veteen, pääasiassa ko. järvien rehevien

ruovikoiden sisäpuolelle. Vikträskin rantavyöhykkeessä on

pohjaeläimistö ollut varsin runsaslajinen sen koostuessa erilai

sista äyriäisistä, simpukoista, kotiloista, hyönteistoukista,

vesipunkeista ja harvasukamadoista. Lajirunsaus ja suuret

biomassat osoittavat, että olosuhteet rannan läheisyydessä

ovat hyvät ja kaloille monipuolista ravintoa on runsaasti

tarjolla.

Edellä mainittujen järvien ulappa-alueilla on pohjaeläimistö

ilmentänyt sen sijaan likaantuneita ja reheviä olosuhteita

koostuen pääasiassa sulkahyttysten toukista, harvasukamadoista

ja punaisista surviaissääskien toukista, joista erityisesti

viimeksi mainittujen toukkobiomassat ovat olleet yleensä hyvin

korkeita. Heikkoja happiolosuhteita sietävillä kalalajeilla

(esim. useat särkikalat) on kuitenkin runsaasti ravintoa myös

näillä alueilla, sillä surviaissääskien ja sulkahyttysten

toukat ovat suosittuja kalojen ravintokohteita.

Sjundbynkosken alapuolella sekä Björnträskin ja Sågarsforsin

välisellä jokiosuudella on pohjaeläimistö ollut varsin moni

puolinen ilmentäen hyviä olosuhteita. Sen sijaan Kirkkojoella,

Lempansålla ja Risubackaån jätevesikuormituksen kohteina ole

villa alueilla pohjaeläimistö on ollut niukkalajisempi ja

tilanne näyttää kehittyvän niissä likaantuneempaan

-

suuntaan.

Taimenen ravinnossa tärkeitä vesiperhosen ja päivänkorennon

toukkia on esiintynyt vesistöalueen jokiosuuksien pohjaeläin

näytteissä yleensä kohtalaisesti. Eräiden likaantuneiden aluei

den näyteasemilta ei em. pohjaeläimiä kuitenkaan enää tavattu

vuonna 1984.
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Enäjärven eläinplankton oli vuonna 1981 reheville järville

tyypillinen. Lajistossa esiintyi useita rehevien vesien tyyppi

lajeja ja äyriäisplanktonissa vallitsivat pienikokoiset kykloop.

pihankajalkaiset ja Bosmina-vesikirput, joista jälkimmäisillä

oli voimakas massaesiintyminen keskikesällä. Isokokoisia Dalph

nia hyalina— ja Dalphnia cucullata—vesikirppuja esiintyi plank—

tonissa vain satunnaisesti. Kookkaita keijuhankajalkaisia

ei järvestä tavattu lainkaan. Eläinplanktonkoostumuksesta

päätellen on kalojen äyriäisplanktoniin kohdistama saalistuspai

ne Enäjärvessä voimakasta. Tällä on puolestaan välillinen

vaikutus järven sisäiseen rehevöitymiseen.

4.7.1.3 Kalasto, kalakannat ja rapu

Siuntionjoen vesistössä ovat tehneet koekalastuksia 1980-luvulla

Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry (velvoitetarkkailujär

vet ja -jokiosuudet) sekä Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri

ja Uudenmaan kalastuspiiri (jokiosuudet). Pikkalanlahden kalata—

loudellisia velvoitetarkkailuja on tehyt Oy Vesi-Hydro Ab.

Koekalastusten ja kalastustiedustelujen tulosten mukaan tavataan

Siuntionjoen vesistöalueella 25 kalalajia. Karpin, ankeriaan

ja siikojen (ainakin peledsiika) esiintyminen on kuitenkin

täysin istutusten varassa (taulukko 45).

Vesistöalueen yleisimmät ja runsaimpina esiintyvät kalalajit

ovat särki, ahven, lahna, salakka, pasuri ja kiiski. Kalalajis—

tossa ei näytä tapahtuneen olennaisia muutoksia aikojen kulu

essa. Useiden lajien kannoissa muutokset ovat olleet sen sijaan

merkittäviä.

Vaelluskalalajien (nahkiainen, ankerias ja meritaimen) kannat

ovat alueella voimakkaasti taanturieet. Nahkiaisen esiintymisestä

vesistössä ei ole enää lainkaan tietoa. Myös virtakutuiset

purotaimen-, säyne- ja vimpakannat ovat alueella heikentyneet.

Vuoden 1986 kalastustiedustelun (ei koske Vik-, Tjus- ja

Björnträskiä) mukaan viimeaikaisia paikallisia kannan taantumia

väitetään yleisesti tapahtuneen mm. Enäjärven hauella ja

Huhmarjärven kuhalla.
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Taulukko 45. Siuntionjoen vesistöalueen kalasto

Esiintyminen: 1 = satunnaisesti Runsaus: 1 = vähälukuisesti
2 = paikoitellen 2 kohtalaisesti
3 yleisesti 3 = runsaasti

Ci) istutettu 4 hyvin runsaasti

laji esiintyminen runsaus

pikkunahkiainen (Lampetra planeri) 2

ankerias (Anguilla anguilla) 2 (i) 1

hauki (Esox lucius) 3 3

planktonsiika (Coregonus muksun)

järvisiika (Coregonus oxyrhynchus) 2 Ci) 2

peledsiika (Coregonus peled)

meritaimen (Salmo trutta m. trutta) 2 1

purotaimen (Salmo trutta m. fario) 2 1

kuore (Osmerus eperlanus) 2 2

sulkava (Abramis ballerus) 2 3

lahna (Abramis brama) 3 4

salakka (Aiburnus aiburnus) 3 4

pasuri (Blicca bjoerkna) 3 4

ruutana (Carassius carassius) 2 3

karppi (Cyprinus carpio) 2 Ci) 1

säyne (Leuciscus cephalus) 2 1

särki (Rutilus rutilus) 3 4

sorva (Scardinius erythrophthalmus) 2 3

suutari (Tinca tinca) 2 3

vimpa (Vimba vimba) 1 1

made (Lota lota) 2 2

kisivimppu (Cottus gobio) 3 3

kiisti (Gymnocephalus cernua) 3 4

ahven (Perca fluviatilis) 3 4

kuha (Stizostedion lucioperca) 2 3

rapu (Astacus fluviatilis) 2 2



) Numi-Pus

/ /

/ / 2 Å6 3
bi’

-
28

6-21126 Olo

Muut kalat 6

Hauki, taimen; made, -/ 098

r—
ei talouskalat) ahven, kuha c•j’

IIIlfl kn

••,

l
19I 8.9.6,

1lO8
Ork8,d221 6 G108I0b 7. -}-‘ / ‘•--

2 — \ / 1O 6

Sdrki 1:: Siika, Iahna, sayne, suutari

‘ l

‘‘ \ - /

8. .

.12

6

I8

k.LI / •1 r
.009

IIO Moulo
NalkoonnUmflo Mt,II8

M.fll6I.LO_\_fh_Jt

9,1092,19,
III ) Ø

Ioak
IpI

I2,lI)M

Iflk8IPI\ ($0fl1 \Ma ‘F::G81n8 Jo Frn,d,lj

1
t\ (l . 4i 1—

)6 ?“ / H, Fp

,2 r.1ok\ ) Ioppblle 1,,h,I,

,>
1

6:00

J
16

0001.,
L,mp89 89,8.2

8

1 181,84
92

6,0,8.0
8,689,,

/ -

) v

-—00••• •—•• .. 1
.•

0800098 -
V09’,(, 098I

1 “ /“ 1 “ — - — -.

f•81••/ ‘l” ‘195 8

“‘ ‘FI -

— 1
8

* OI!

z

1 7 r

.90l 2.8 / K’.
0,810,8. \ —-- ( 6810.8

8100002 W”)
1,001 \ 1 T, 90098,

6001008 l i 0-
-

10
laolo,k

‘

068.80- 10l2,,,

00r°’
2

2

DeleIby °“- 190I
..,.099o 6

— 86988 18

8

2

8.)

10 68 •l4 21 Å 2 1 2

-

,0

-

SIUNTIONJOEN VESISTÖN KÄYTÖN JA
SUOJELUN YLEISSUUNNITELMA

/•°

Kuvci 35
Koekalastusten saalisjctkciutu

Siscilfo: mat 1980 Iuvutlc(%yksilömääristä)

He’singin vesi- ja ympäristöpi iri 1988

____—

Vo,o,o ,.
/001 000 II.O., 118118160001 00009 ‘Zh00.WN9WSddö X0 •• ,r&,er 9009 • -





197

Istutusten johdosta ovat siikakannat 1980—luvulla kasvaneet

istutuskohteissa. Toisaalta myös niin kutsuttujen roskakalojen

(särki, sorva, sulkava, pasuri ym.) kannat ovat yleisesti

voimistuneet. Onkin varsin todennäköistä, että vesistössä

on nykyään enemmän kalaa kuin aiemmin, mutta sen käyttöarvo

on aikaisempaa huonompi.

Rapuruton levitessä vesistöön 1950-luvulla taantuivat alueen

rapukannat. Kantojen toipumista ovat hidastaneet ruton uusiutu

minen jokien ja purojen perkaukset ja veden laadun heikkenemi

nen. Rapua esiintyy alueella nykyään paikoitellen. Kalastustie—

dustelun mukaan rapukannat ovat voimistuneet viime aikoina

erityisesti vesistön pohjoisosassa.

Seuraavassa esitellään lähemmin koekalastustulosten valossa

alueen eräiden järvien, jokialueiden ja Pikkalanjokisuun kalas—

toa.

4.7.1.3.1 Järvet

Länsi—Uudenmaan vesiensuojeluyhdisty;on selvittänyt Siuntionjoen

vesistöalueen järvikalaston koostumusta verkkokoekalastuksin

vuosina 1978 (1977) ja 1983 Vik-, Tjus- ja Björnträskissä.

Koekalastustulokset ovat suhteellisen hyvin yleistettävissä

myös vesistöalueen muihin savisameisiin ja reheviin järviin.

Koekalastustulosten mukaan näyttää särki olleen lähes poikkeuk

setta ehdoton valtalaji tarkkailujärvien kalastossa (kuva

35). Tjusträskin vuoden 1978 koekalastuksia lukuunottamatta

on särjen suhteellinen osuus vaihdellut ko. järvien koekalastus

saaliissa 47—65 (yksilö %) ja 32—45 (paino %) välillä. Toiseksi

runsaimpina kalalajeina ovat olleet järvestä ja vuodesta riippu

en salakka, pasuri ja ahven. Myös kiiskeä ja lahnaa on esiinty—

nyt•runsaasti. -

Edellä mainitut kalalajit ovat muodostaneet 98-99 % ko. jär

vien koekalastussaaliiden kokonaisyksilömääristä. Painon mukaan

tarkasteltuina ovat saaliiden valtalajeja olleet särjen ohella

lahna, ahven, salakka, hauki ja pasuri. Tarkkailujärvien koeka—

lastussaaliista saatiin suurin osa vuonna 1983 kahdella pieni—
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Kuva 36. Kalojen yksilömäärän Cx 100 kpl) keskimääräinen jakau
tuma Vik-, Tjus-, ja Björnträskin koeverkkosarjapyynnin
eri solmuvälisille verkoille vuonna 1983.

silmäisimmällä verkolla; ts. saaliiden valtaosan muodostivat
5-20 g painavat särjet, pasurit, kiisket, salakat, lahnat
ja ahvenet (kuva 36).

Koekalastusten verkkosarjakohtaiset saaliit (v. 1983 26-28 kg)
ovat olleet lähes poikkeuksetta suuria ja tyypillisiä rehevil
le vesille. Verkkokoekalastusten useista menetelmällisistä
heikkouksista huolimatta voitaneen todeta, että ko. järvien
kalabiomassat ovat suuria ja kalastossa vallitsevat pääasiassa
vähäarvoiset kalalajit, joiden kantojen pääosan muodostavat
pienikokoiset yksilöt.

4.7.1.3.2 Jokialueet

Siuntionjoen vesistöalueen jokiosuuksien - kalaston koostu—
musta on selvitetty sähkökalastuksin vuosina 1973, 1978, 1983,
1986 ja 1987. Lähes tai kokonaan ilman saalista ovat jääneet
koekalastukset Munkkaanojalla (v. 1973), Risubackaån Muijalan
haarassa Cv. 1978) ja Lempansålla Cv. 1973, 1978 ja 1986).

Kalojen elinmahdollisuudet ovatkin juuri näillä jokiosuuksilla
erittäin huonot.
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Vähän kaloja on saatu myös Munksinkosken sähkökalastuksissa

vuosina 1978, 1986 ja 1987. Vuosina 1973 ja 1983 alueelta

on saatu sen sijaan runsaasti kaloja saaliin valtalajien olles

sa vuonna 1983 särki, salakka, made ja kivisimppu. Koskesta

saatiin tuolloin myös muutama taimen sekä pikkunahkiaisia.

Myös syksyllä 1987 saatiin Munksinkosken ja Lempansån sähköka—

lastuksissa muutama taimen. Kirkkojoen haarassa esiintyy siis

edelleen taimenta alueen heikosta veden laadusta huolimatta.

perkausten kohteena olevassa Harvsåssa muodostuivat ahven

ja särki vuoden 1983 sähkökalastussaaliin pääosan. Muita kala—

lajeja olivat hauki, salakka ja kiiski.

Siuntionjoen vesistön päähaarassa on särki ollut ylivoimaises

ti yleisin kalalaji 1980—luvun koekalastussaaliissa (kuva

35). Vuoden 1986 sähkökalastuksessa särjen saalisosuus vaihteli

päähaaran koskialueilla 67-90 (yksilö %) ja 60-90 (paino %)

välillä. Muita runsaana esiintyneitä kalalajeja olivat koskesta

riippuen ahven, kivisimppu ja salakka. Taimenia, joista osa

on mereen vaeltavaa meritaimenta, on tavattu vesistöalueen

päähaaran useista koskista. Taimentiheydet (1-4 yks/100m2)

ovat kuitenkin olleet pieniä. Vuoden 1986 sähkökalastuksissa

taimenia saatiin Palokoskesta, Kvarnbynkoskesta, Skogforsenis

ta ja Passilankoskesta. Kvarnbynkoskessa ja Passilankoskessa

syksyllä 1987 tehdyissä sähkökalastuksissa todettiin taimen—

tiheyksien selvästi laskeneen edellisvuodesta. Taimenen luon

taisesta lisääntymisestä peräisin olevia ensimmäisen kesän

poikasia on tavattu runsaammin ainoastaan PassiIankoskesta

vuonna 1983. Taimenen poikastuotanto onkin ilmeisesti koko

vesistöalueella nykyään heikkoa ja häiriintynyttä.

Koeravustuksia rapumerroilla on vesistöalueella tehty vain

Sjundeå åssa ja Harvsåssa. Syyskuussa 1982 tehdyssä yhden

yön kestoisessa koeravustuksessa saatiin vain yksi rapu Harvs-

åsta. Samoihin aikoihin saatiin Sågarsforsin yläpuolelta kui-

tenkin pohjaeläinnäytteeseen ravunpoikanen. Muutama rapu on

saatu lisäksi sähkökalastuksissa Sågarsforsin padon alapuolelta

ja Palokoskelta.
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4.7.1.3.3 Pikkalanlahti ja Pikkalanjokisuu

Pikkalanlahden kalasto on monipuolinen ja kohtalaisen runsas.
Lahdella vuosina 1982 ja 1987 suoritettujen koeverkkokalastusten
kokonaissaaliissa ovat vallinneet särki, silakka (v. 1987),
kiiski, ahven ja turska (v. 1982). Talouskalojen osuus vuoden
1987 koekalastussaaliista oli 52 %. Alueelle nousee keväisin
silakkaa kudulle. Lahdella kalasti v. 1986 kaikkiaan noin
220—230 kotitarve- ja virkistyskalastaja- ja kolme ammattikalas—
tajaruokakuntaa. Kotitarve— ja virkistyskalastajat pyytivät
alueelta v. 1986 yhteensä noin 16 tonnia kalaa. Yleisimmät
saalislajit olivat silakka, ahven, kuha, lahna ja hauki.
Ammattikalastajien saalis oli samana vuonna noin 454 tonnia,
josta 98 % oli silakkaa. Taimen-, lohi- ja siikasaaliit ovat
alueella viime vuosina selvästi kasvaneet ko. lajien istutusten
johdosta (Sauvonsaari 1982 ja 1987).

Syyskutuisten vaelluskalojen mahdollista nousua Pikkalanjokeen
pyrittiin syksyllä 1986 selvittämään Pikkalanjokisuun edustalle
ankkuroidun pesäverkon (havaksen solmuväli 70 mm) avulla.
Saaliiksi saatiin 17.9.—27.10. välisenä aikana lahnaa (33),
säynettä (8), niadetta (8), siikaa (3), kuhaa (1) ja haukea
(1 kpl). Taimenta tai lohta ei siis verkkoon joutunut. Sen
sijaan lokakuussa pyydyksestä saadut yli kilon painoiset vael—
lussiiat osoittavat, että lahdella tehdyt siikaistutukset
tuottavat tulosta.

4.7.1.4 Kala- ja rapukantojen hoito

Siuntionjoen vesistöalueella on aktiivista kala- ja rapukantojen
hoitoa suoritettu lähes pelkästään kalojen ja rapujen istutuk—
sina. Passiivisina hoitotoimenpiteinä on käytetty pyydysrajoi
tuksia, määrättyjä silmäharvuuksia, rauhoitusaikoja ja rauhoi—
tuspiirien peru-stanvFsa-.

Istutustoimintaa harjoittavat lähes pelkästään alueen toimivat

kalastuskunnat, joita vesistäalueella on ainakin 12 kpl. Vuo

sina 1984 ja 1985 ovat Uudenmaan kalastuspiiri sekä Riista

ja kalatalouden tutkimuslaitos suorittaneet vesistön alaosassa

istutuskokeiluja nk. nevanlohella. Myös Pikkalanlahdelle
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istutetut meritaimenet ja vaellussiiat voivat nousta Siun

tionjoen vesistöön.

Eri lähteistä kerättyjen, osittain puutteellisten vuosien

1975—85 istutustietojen mukaan oli hauki 1970—luvulla selväs

ti istutetuin kalalaji vesistöalueella. 1980—luvulla istutukset

ovat painottuneet vesistön pohjoisosassa voimakkaasti peled

ja planktonsiikaan. Selvästi vähäisemmässä määrin on istutettu

kuhaa ja karppia. Rapuistutuksia on todennäköisesti alueella

tehty vähän. Tietoon saatiin ainoastaan Palojärveen ja Valkjär

veen tehdyt emorapuistutukset.

4.7.1.5 Kalastus ja ravustus

Vesistöalueen kalastus- ja ravustustoimintaa tarkastellaan

Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry:n vuonna 1983 tekemien

sekä em. yhdistyksen ja Uudenmaan kalastuspiirin v. 1986 yhdessä

tekemän kalastustiedustelun valossa. Björnträskin, Tjusträskin

ja Vikträskin tulokset koskevat kalastusta ko. järvillä vuonna

1983. Muiden alueiden tulokset koskevat kalastusta ja ravustusta

vuonna 1985.

Lappträskin ja Långträskin alueella kalastaneen kalastusseuran

vastaus edustaa näillä järvillä v. 1985 kalastaneen 20 jäse

nen yhteistä vastausta. Keskimääräisiä saaliita, pyyntipäiviä

ym. esiteltäessä ovat tämän alueen tulokset muista poike

ten jäsen- eikä ruokakuntakohtaisia.

4.7.1.5.1 Kalastava väestö

Siuntionjoen vesistöalueella tehtyjen kalastustiedustelujen

ja alueen toimivilta kalastuskunnilta saatujen arvioiden mukaan

kalasti ja ravusti alueella aktiivisesti vuonna 1985 arviolta

noin 280 ruokakuntaa sekä edellä mainitun kalastusseuran 20

jäsentä (taulukko 46). -

Kalastaneiden ja ravustaneiden ruokakuntien kokonaismäärä

on kuitenkin em. arviota suurempi, koska usean alueen kalastus

kunnan aktiivisen toiminnan puutteen vuoksi on jokialueiden

ja eräiden järvien (Lonoksit, Storträsk-Bakträsk) kohdalla

jouduttu tyytymään vain haastateltujen ruokakuntien kokonais—

määrään. Tiedustelualueet eivät ole lisäksi kattaneet koko
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vesistöaluetta ja arvioon ei ole otettu mukaan alueella vain

satunnaisesti tai vähäisessä määrin kalastavia ruokakuntia

mistä syystä esim. vuonna 1986 haastatelluista kalastaneista

ruokakunnista valtaosa oli paikkakuntalaisia. Jäljempänä esi—

tettyihin, koko vesistöaluetta koskeviin arvioihin on siis

suhtauduttava varauksellisesti.

Taulukko 46. Siuntionjoen vesistöalueella vuosina 1986 ja
1983 haastatellut ruokakunnat sekä arvio aktiivi
sesti kalastaneiden ja ravustaneiden ruokakuntien
lukumäärästä vuonna 1985.

HAASTATELLUT RUOKAKUNNAT

Arvioi tu
haasta— v. 1965 Paikka— Ulko Virkis Koti— Kalastusta harjoit— v. 1965 aktiivisesti ka—

Tiedustelu teltujen kaiastarieiden kunta— paikka tyska tarve— taneiden 1km ruoka— ravusta— lastaneiden ja ra—
v. 1986 ruokak. ja ravusta— laiaia kunta lastajat kalas— kunnassa netden vustaneiden ruoka—

1km neiden 1km laisia tajat 1 2 3 4 1km kuntien 1km v.1985

Enäjärvi 35 35 30 5 28 7 26 8 1 1 40

Poikkipuoliainen 17 16 14 2 15 1 11 4 1 2 31

Ruuhilampi 3 3 3 3 3 8

Tervalampi 18 18 16 2 18 8 5 1 4 2 20

Huhmarjärvi 9 9 8 1 9 8 1 4 20

Paløjärvi 18 18 13 5 16 2 9 6 3 6 30

Kyparijarvi 13 13 4 9 12 1 6 6 1 19

Valkjärvi 1 1 1 1 1 4

Palojoki 6 6 1 5 6 2 2 1 1 3 6

Siunttonjoki 4 3 2 1 3 3 3

Petäjärvi 8 8 5 3 6 2 6 1 1 1 11

Falkiampi 1 1 1 1 1 1

Hepari 8 8 6 2 8 3 4 1 10

Saarlammi 3 3 2 1 3 2 1 3

Stora Lonoks 8 8 8 7 1 5 2 1 4 8

Lilla Lonoks 3 3 2 1. 3 2 1. 3

Storträak 15 15 14 1 15 10 4 1 3 15
Bakträak

Lappträsk (20) (20) (20) (20) (20)
Lång trask

Lempanså 1

YKTEENS 171(20) 168(20) 125 43(20) 154(20) 14 99 50 11 8 26

Ttedustelu
v. 1983

Bjdrnträsk 10 8 1 7 16

Tjusträsk 7 7 4 2 (+1 virkitys— ja kotitarvekalastaja) 10

Vikträsk 18 17 8 8 ( —— ) 17

- - YHTEEJISÄ •277(20)
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Tehtyjen selvitysten mukaan näyttää siltä, että vesistöalueen

aktiivisesti kalastavasta väestöstä suurin osa sijoittuu vesis—

tön pohjoisosaan Palojoki-Enäjärvi väliselle alueelle (tau

lukko 46). Kalastus on alueella pääosin virkistyskalastusta.

Vain 16 % kalastaneista ruokakunnista katsoo kalastuksensa

luonteen olevan kotitarvekalastusta. Kalastukseen osallistuu

yleensä 1-2 henkilöä ruokakunnasta. Vuonna 1986 haastatelluis

ta ruokakunnista 26 harjoitti ravustusta vesistöalueella.

Ravustusalueet painottuivat Palojoki-Tervalampi väliselle

alueelle sekä Bakträskiin ja Lonoksjärviin laskeviin jokiin.

4.7.1.5.2 Kalastuksen ajoittuminen ja määrä

Kalastustoiminta keskittyy vesistöalueella yleensä selvästi

huhti—syyskuun väliseen aikaan, joskin kesäkuussa kalastus

on useilla alueilla vähäistä. Talvikalastusta (joulu-huhti—

kuu) harjoitetaan vastausten mukaan lähes kaikilla vesialueil—

la. Petäjärvellä, Heparilla ja Stora Lonoksilla pääosa kalas—

taneiden ruokakuntien pyyntipäivistä sijoittui v. 1985 talvi

kalastusai kaan.

Siuntionjoen vesistöalueen aktiivisesti kalastaneiden ruokakun—

tien arvioitu kalastuspäivien määrä v. 1985 oli noin 12700

päivää. Yksi ruokakunta kävi kalassa keskimäärin 46 päivänä.

Kalastuksen määrä vaihtelee vesistöalueella suuresti järvien

koosta riippumatta. Intensiivisintä näyttää kalastus olevan

vesistön pohjoisosassa. Eniten kalastuspäiviä ruokakuntaa

kohden oli vuosien 1983 ja 1985 tiedustelujen mukaan Huhmar

järvellä (89), Kypärijärvellä (66) ja Enäjärvellä (62). Kokoon

sa nähden vähiten kalastettiin Storträsk-Bakträskillä (20

kal astuspäi vää/ruoka kunta).

4.7.1.5.3 Pyydykset ja veneet

Tiedusteluihin vastanneiden käytössä olleet pyydysmäärät sekä

arvio pyydysten kokonaismäärästä vuonna 1985 on esitetty taulu

kossa 47.
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Suosituimmat pyydykset vesistöalueella ovat katiska, syötti

ym. koukut, yli 45 mm solmuvälinen verkko, mato-onki ja heitto

uistinvälineet. Vuoden 1983 tiedustelussa oli verkot luokiteltu

vain kahteen ryhmään (alle ja yli 27 mm:n verkot), mistä joh

tuen Björn—, Tjus- ja Vikträskin yli 27 mm solmuväliset verkot

on sijoitettu taulukossa 5 omaan ryhmään.

Kalastusta harjoitetaan eniten eri silmäharvuisilla verkoilla,

joita arvion mukaan oli vesistöalueella pyynnissä vuonna 1985

n. 440 kpl. Verkkopyynti tapahtuu lähes kaikilla alueilla

pääasiassa yli 45 mm solmuvälisillä verkoilla. Veneitä oli

kalastuskäytössä alueella arvion mukaan yhteensä 222 kpl eli

noin yksi vene ruokakuntaa kohden. Lähes kaikki kalastuskäytös

sä olleet veneet olivat soutuveneitä.

Taulukko 47. Käytössä olleiden pyydysten ja veneiden määrä
Siuntionjoen vesistöalueella tiedusteluihin
vastanneilla sekä arvio pyydysten ja kalastus-
käytössä olleiden veneiden kokonaismäärästä vuonna
1985. *

= Björn—, Tjus— ja Vikträsk

Määrä tieduste- Arvioitu
luihin vastan— kokonais—
neilla määrä

(kpl) (kpl)

Verkko alle 27 mm 6 7
Verkko 27-45 mm 58 85
*Verkko yli 27 mm 65 88
Verkko yli 45 mm 200 259
Rysä 40 53
Katiska 214 309
Heittouistinvälineet 148 198
Pilkkionki 69 102
Syötti ym. koukut 211 289
Pitkäsiima 22 35
Mato-onki 150 213
Rapumerta -

- 265 379
Muut 5 10
Soutuveneet 150 213
Moottori veneet 7 9
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4.7.1.5.4 Saaliit

Haastateltujen ruokakuntien kokonaissaalis oli n. 13250 kg,

josta saadaan vuoden 1985 kokonaissaalisarvioksi n. 18100 kg.

On kuitenkin painotettava, että kokonaissaalisarviosta puuttuu

mm. vesistöalueella pilkkikorttioikeuksin pilkkineiden ja

onkineiden kokonaissaalis, joka saattaa olla huomattava. Noin

70 % arvioidusta kokonaissaaliista oli saatu vesistöalueen

pohjoisosasta Palojoki-Enäjärvi väliseltä alueelta. Arvioitu

saalis vesipinta—alaa kohden oli suurin Huhmarjärvellä (n.

44 kg/ha) ja pienin Lappträskillä ja Långträskillä (n. 1 kg/ha).

Yksi ruokakunta sai saalista keskimäärin 66 kg. Ruokakuntakoh

taiset saaliit olivat suurimpia Enäjärvellä (133 kg/rk), Huhmar

järvellä (88 kg/rk) ja Petäjärvellä (83 kg/rk) ja pienimpiä

(alle 20 kg/rk) vesistöalueen pienillä lammilla. Keskisaalii—

den hajonta on kuitenkin lähes kaikilla alueilla huomattavan

suuri (taulukko 48).

Taulukko 48. Siuntionjoen vesistöalueelta saadut kalansaaliit
vuonna 1985 tiedusteluihin vastanneilla (*tvuonna
1983) sekä arvio kokonaissaaliista vuonna 1985.

kalastaneiden saalis saalis! keski— aktiivisesti kg/ha

ruokakuntien kg ruokakunta hajonta kalastaneiden

1km tiedus— kg ruokak. arvioitu

telussa kok. saalis kg

Enäjärvi 35 4667 133 117 5334 105

Poikkipuoliainen 16 764 48 28 1480 7,5

Ruuhilampi 3 38 13 5 101 6,7

Tervalampi 18 805 45 40 894 21,3

Huhmarjärvi 9 790 88 66 1756 43,9

Palojärvi 18 1011 56 45 1685 9,8

Kypärijärvi 13 932 72 113 1362 25,2

Valkjärvi 1 40 40 — 160 9,4

Palojoki 6 173 29 26 173 —

Björnträsk 8 548 69 — 1233 6,0

Siuntionjoki 3 84 28 42 84 —

Tjusträsk 7 295 42 — 421 3,3

Vikträsk 17 992 58 — 992 5,4

Petäjärvi - 8 -
-

657 - 82 - 83 903
-

9,5

Falklampi 1 + + — + —

Hepari 8 371 46 32 464 6,4

Saarlammi 3 48 16 13 48 4,0

Stora Lonoks 6 419 70 72 419 6,3

Lilla Lonok 3 85 28 24 85 2,8

Storträsk 15 447 30 25 447 1,5

Back trämk

Lappträsk (20) 79 () — 79 0,7

Långträsk

YHTEENSÄ 198(20) 13 245 66 — 18 120 8,1
(ilman jokia)
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Koko vesistöalueen tärkeimmät saaliskalat ovat hauki (28,4),
lahna (19,8), kuha (18,9) ja ahven (10,6 % kokonaissaaliista),
muiden lajien saalisosuuden jäädessä alle viiden prosentin
vuoden 1985 arvioidusta kokonaissaaliista. Kuvassa 37 on esitet
ty yleispiirteiset saalisjakaumat alueittain laskettuina ruoka—
kunnan keskisaalista kohden vuosien 1983 ja 1986 tiedustelutu
losten mukaan. Ryhmään “muut talouskalat” kuuluvat säyne,
vimpa, suutari, made, taimen, ankerias ja karppi. Ryhmään

“muut kalat” on laskettu saaliiden vähäarvoiset kalat: särki,
pasuri, sorva, sulkava, ruutana ja kiiski.

Hauki on ylivoimaisesti tärkein saaliskala lähes kaikilla
vesistöalueen järvillä. Enäjärvellä pyydetään kuitenkin eniten
kuhaa, Kypärijärvellä ahventa ja kuhaa ja Vikträskissä lahnaa.

Plankton- ja peledsiikaistutukset näyttävät onnistuneen hyvin
eräissä istutusvesissä (erityisesti Kypärijärvessä). Myös

karppi-istutukset ovat tuottaneet yleensä suhteellisen hyviä
tuloksia. Suutarin esiintyminen painottuu vesistöalueen keski-

ja eteläosaan. Suutarin tärkeimmät pyyntialueet ovat Björn-

ja Vikträsk.

Madesaaliit ovat varsin pieniä. Eniten madetta on saatu Vik

träskistä. Myös säynettä, ankeriasta, vimpaa ja taimenta on

saatu vähän; kahta viimeksi mainittua lajia hyvin vähän. Suurin

osa säyne—, vimpa—ja taimensaaliista on saatu Vikträskistä.
Vähäarvoiseen kalastoon kohdistuva pyynti on vesistöalueella

niiden runsauteen nähden heikkoa.

Vuoden 1985 arvioitu kokonaisrapusaalis on Siuntionjoen vesis

töalueella n. 1600 kpl. Rapuja saadaan Enäjärveä lukuunottamat

ta kaikista Palojoen yläpuolisista järvistä sekä Stora Lonoksis

ta ja Storträsk-Bakträskistä. Ravustanut ruokakunta oli saanut

vuonna 1985 rapuja keskimäärin 38 kpl. Alueen parhaimmat rapu—

järvet ovat Huhmarjärvi ja Stora Lonoks, joissa ruokakunnan

keskimääräinen rapusaalis oli lähes sata rapua 1985.
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4.7.1.5.5 Kalastusta ja ravustusta haittaavat tekijät

Vuoden 1986 kalastustiedustelussa kysyttiin ruokakunnilta

myös kalastusta ja ravustusta haittaavia tekijöitä. Tulokset

on esitetty taulukossa 49. Koko vesistöaluetta tarkastellen

olivat pyydysten limoittuminen, vähäarvoisten kalojen runsaus

ja veden likaantuminen selvästi haitallisimpina pidetyt tekijät.

Näitä haittoja piti vähintään yli puolet kysymykseen vastanneis

ta haitallisina kalastukselle ja ravustukselle. Kolmasosa

vastanneista katsoi myös kalojen makuhaittojen ja vesistön

säännöstelyn aiheuttavan haittaa. Selvästi vähäisemmässä määrin

mainittiin vesistön perkausten, kalasairauksien, veneliikenteen

ja kalojen kuolemisen pyydyksiin aiheuttaneen ongelmia kalas

tus— ja ravustustoiminnalle.

Kalojen makuhaitat näyttävät olevan yleisiä vesistöalueella.

Makuhaittoja mainittiin yleisimmin esiintyvän keskikesällä

ja kaikilla kalalajeilla. Makuhaittoja mainittiin olevan eniten

lahnalla, hauella, kuhalla ja sijalla tässä järjestyksessä.

Kalojen makuhaitat olivat yleisiä lämpimän veden aikaan myös

Björn-, Tjus- ja Vikträskissä vuonna 1983. Björnträskissä

verkkojen limoittuniinen ja kasvillisuuden lisääntyminen etenkin

järven pohjoispäässä koettiin myös kalastusta haittaavaksi

tekijäksi. Kalojen mainittiin kuolevan nopeasti pyydyksiin

Björnträskissä myös kylmän veden aikana.
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Taulukko 49. Kalastukselle ja ravustukselle kohtalaista tai
huomattavaa haittaa aiheuttavat tekijät Siuntion-
joen vesistön eräillä alueilla vuoden 1986 tiedus—
teluvastausten mukaan. Luvut ovat ko. haittaa
kohtalaisena tai huomattavana pitäneiden ruoka-
kuntien lukumääriä.

Vesistön Vesistön Veden Kalojen Pyydysten Vahä— Kala— Kalojen Vene— Muita KysymykS
HAITTA perkaus säännös— likaan— maku— limoittu— arvoiset sairau— kuoleminen liikenne vastanne

tely tuminen haitat minen kalat det pyydyksiin ruokakun
lukumäar

Enäj8rvi 16 21 6 30 23 6 2

Poikkipuoliainen 4 9 7 8 11 1 1 yksit. vesialueet (1) 16

Tervalampi 4 5 6 4 14 5 vesikaavillisuus (j) 16

Huhmarjärvi 1 5 5 2 8 6 kesäasutus (1)

Palojarvi 5 3 6 4 8 11 1 2 rehevöityminen (1) 16

Kypäri järvi 1 2 2 3 3 6

Ialkjärvi 1

rehevöityminen (1) 6Palojoki 5 2 1 3
yläjuoksun pato (2)

Siuntionjoki 2 4 1 2 1 4

rehevöityminen (1) 7Petäjärvi 5 1 3 5
happikato (1)
rehevöityminen (1) %.. 7Hepari 4 3 4 5 1
happikato (3)

Stopa Lofloks 1 4 5 4 3 1 TVK—opisto (2)

Lilla Lonoks 2 2 1 1 TVK—opisto (1)

Storträsk 2 6 2 9 3
10Bakträsk

Lempanså 1 1

Y8TEENSX 11 43 77 40 94 81 8 2 5 143

4.7.1.5.6 Kalaston ja kalastuksen kehittämistoivomuksia

Vuoden 1986 tiedusteluun vastanneiden ruokakuntien kehittämis
toivomukset on esitetty taulukossa 50.

Ylivoimaisesti eniten tähän kysymykseen vastanneet ruokakurinat
toivoivat kalaistutuksia. Istutuksia toivoi 87 % kysymykseen
vastanneista ruokakunnista ja se oli lukumääräisesti tärkein
toivomus lähes kaikilla alueilla. Vesistökuormituksen pienen
tämistä ja vähäarvoisten kalojen pyyntiä halusi 44-45 % kysy
myks-een vastanneista ruo-kakunni-sta. Myös n-äitä keinoja toivot
tiin runsaasti lähes kaikilla vesialueilla. Melko yleisesti
toivottiin lisäksi tiedottamista ja tehokkaampaa valvontaa
(erityisesti Enäjärvellä). Suhteellisen vähän haluttiin pyydys
rajoituksia ja kuturauhoituksia. Vähiten kalaston ja kalastuk
sen kehittämistoimenpitei ksi ehdotettiin pyydysrajoitusten
poistamista ja kalalajikohtaisia rauhoitusaikoja.
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Taulukko 50. Kalaston ja kalastuksen kehittämistoivomukset

vuoden 1986 tiedusteluun vastanneiden ruokakun—

tien mukaan Siuntionjoen vesistöalueen eräillä

alueilla. Luvut ovat ko. toimenpidettä toivonei—

den ruokakuntien lukumääriä.

Kala— Tiedot— Kutu— Kalalaji— Pyydys— Pyydys— Vähäarv— Vesistö— Tehok— Muita ICysymykseen

iatu— tammen rauhoi— kohtaiset rajoi— rajoitus— voiaten kuormituk— kaampi vastanneiden
tukaet tukaet rauhoitus— tukset ten pois— kalojen sen pie— valvonta ruokakuntien

ajat tammen pyynti nentäminen lukumäärä

Vedenpinnan nosto (2)
Enäjärvi 30 20 4 2 7 2 15 19 19 Kemiran koetilan lop.(2)

Hapetuksen jatkaminen(3)

Poikkipuoliainen 17 7 4 1 9 12 5 Kemiran koeilan lop.(l) 17

1(vuhilampi 3 3
Patojen poisto(l) -T

Tervalampi 16 2 2 4 7
Kaislkon niitto(l)

17Vedenpinnan nosto(3)

Huhmarjärvi 8 2 1 1 1 6 3 2 Vedenpinnan nosto(2) 9

Täpläravun istutus( 1)
Palojärvi 16 5 2 3 4 14 7 4 Rantarakent. valvonta (1) 17

Paremmat luvansaantimahd. (1

Kypärijärvi 13 5 2 2 6 1 3 Vedenlaadun tutkiminen(2) 13
Perkaus(1)

Valkjärvi 1 1

Palojoki 5 1 1 2 2 1 Yläosan pato pois(2) 6

Siuntionjoki 4 2 2 2 2 1 3 2 Kulkuesteiden poisto(l) 4

Petäjärvi 4 2 4 3
Joen perkaus

6Vedenpinnan nosto( 1)

Falklampi 1 1

Hapetus(l)
Hepari 6 1 1 1 1 6 4 Joen perkaus(3) 8

Kaislikon niitto(1)

Saan-lammi 1 1

Stora Lonoka 4 2 1 1 1 2 6 Kaislikon ntitto(3) 7

Lk(t.a Lonoka 2 Kaisljlcon niitto(1) 3

Storträak 14 4 2 1 1 3 4 3 [Jauen tehokalastus(l) 15
Bak träsk

Lappträsk (20) (20) (20) (20)
Lång träsk

Lempanså 1 1

YHTEENSÄ 143(20) 52 18(20) 10 22(20) 6 72 74 42 164(20)
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4.7.1.6 Toimenpidetarpeet

Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen arvo on pudonnut viime

vuösikymmeninä huomattavasti. Patojen rakentamiset ja jokien
prkaukset ja piste- ja hajakuormitus ovat estäneet tai vai
keuttaneet kalojen syönnös- ja kutuvaelluksia, heikentäneet

olennaisesti useilla alueilla kalojen ja ravun sekä pohjaeläi

mistöri toimeentulomahdollisuuksia, hidastaneet rapukantojen

toipumista, muuttaneet kalalajisuhteita vähäarvoisen kalaston

hyväksi sekä vaikeuttaneet ja vähentäneet kalastuksen harjoit

tamista. Samalla yksipuolinen kaiastus on myötävaikuttanut
vähäarvoisen kalaston voimistumiseen vesistössä.

Siuntionjoen vesistön kalataloudellista arvoa voidaan kohentaa

toteuttamalla ainakin seuraavia toimenpiteitä:

1 Veden laadun parantaminen vähentämällä määrätietoises
ti ja tuntuvasti nykyistä jätevesi- ja hajakuormitus
ta sekä kalkitsemalla vesistön happamoituneita järviä.

2. Kalojen lisääntymis- ja syönnösvaellusmahdollisuuk
sien parantaminen rakentamalla kalateitä kalan kulun
estävien patojen kohdalle.

3. Meri- ja purotaimenen ym. virtakutuisten arvokalojen
poikastuotannon lisääminen kunnostamalla koskialueita,
luomalla emokalästö vesistön omasta meritaimenkannasta
ja suorittamalla poikasistutuksia.

4. Talouskalojen jä ravun “elintilan” lisääminen suorit—
tämalla vähäarvoisten kalojen voimakasta poistopyyn
tiä.

5. Talouskalojen ja ravun lukumäärän lisääminen har
joittamalla systemaattista ja hyvin suunniteltua
täydennys-, kotiutus- ja siirtoistutustoimintaa.

6. Kalojen lisääntymisälueiden sekä ravun ja pohjaeläi
mistön elinympäristöjen säilyttäminen mahdollisimman
luönnontilaisina välttäen mm. jokialueiden perkauksia
sekä jokien ja järvien voimakasta säännöstelyä.

7. Kala— ja rapukantojen yhtenäisen käyttö— ja hoito
suunnitelman tekeminen vesistöalueelle ja sen toteut
taminen Siuntionjoen kalastusalueen toimesta.
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Siuntionjoen vesistön nykyinen veden laatu on jätevesikuor

mituksesta johtuen Risubackaån päähaarassa, Muijalan ja Numme

lan haaroissa, Kivikoskenpurossa, Munkkaanojassa ja Lempans

åssa ajoittain liian huono vaatimattomillekin talouskaloille.

Rehevöitymisilmiöihin liittyvät kiinteästi myös mm. pyydysten

limoittuminen ja kalojen makuhaitat, joilla kalastus alueella

taantuu, vaikka pyyntivahvuisia kantoja esiintyisikin. Tällaisia

järviä on Siuntionjoen vesistössä useita erityisesti jätevesi—

kuormituksen vaikutusalueilla (esim. Björnträsk, Lonoks—järvet

ja Tjusträsk). Piste- ja hajakuormituksen olennainen vähentämi

nen onkin akuutein keino näiden vesialueiden kalataloudelliseksi

kunnostami seksi.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman vaelluskalakantojen

elvyttämistyöryhmän mietinnössä vuodelta 1985 on Uudeltamaalta

nimetty viisi kunnostettavaa vesistöä, joista Siuntionjoen

vesistö on yksi. Siuntionjoen vesistön vaelluskalakantojen

elvytystoimenpiteiksi esitetään mietinnössä kalojen kulkumahdol

lisuuden selvittämistä Pikkalan säännöstelypadolla (luokka

1) sekä selvitystä kunnostusmahdollisuuksista ja kalojen nousun

turvaamisesta Sjundbynkoskessa ja Sågarsforsin padolla (luokka

II).

Kalojen lisääntymis- ja syönnösvaellukset ovat vesistöalueella

nykyään osittain tai täysin estyneet. Siuntionjoki on vanha

meritaimenjoki, jonka ensimmäinen mahdollinen nousueste sijait

see jo Pikkalanjokisuussa, missä on Oy Nokia Ab:n säännöstely—

pato. Kiinni ollessaan pato on täydellinen vaelluseste, mutta

se saattaa vaikeuttaa tai estää kalojen nousua myös ollessaan

vain osittain auki. Nykyisen tietämyksen mukaan pato on kiinni

huomattavan usein vähäsateisina syksyinä, jolloin se todennäköi

sesti vaikeuttaa olennaisesti esim. meritaimenen nousua Pikka

lanjokeen. Näin ollen tulisi patoon tai Pikkalanjoen entisen

jokisuun kohdalle järjestää syyskutuisille kaloille nousimahdol—

lisuus myös vähäsateisina vuosina.



214

Myös Sjundbynkoski on ajoittain kalojen nousueste. Kesän 1986

koski—inventoinnissa koski oli lähes kuivillaan. Kosken

vesimäärä saattaa olla erityisesti vähävetisinä vuosina liian

pieni vaelluskalojen nousulle. Syyskutuisten vaelluskalojen

nousun turvaamiseksi tulisi kuivina syksyinä ohjata kosken

myllyn kautta kulkeva vesi kokonaan koskeen.

Sågarsforsin voimalaitospatoon tulisi rakentaa kalatie, jotta

kalat voisivat nousta edelleen Björnträskiin ja Palojokeen.

Vesistön kalan kulun estävistä myllypadoista tulisi myös aina

kin Palojärvenkosken entisen myllypadon kohdalle rakentaa

kalal le kul kumahdol 1 isuus.

Rankentanialla edellä mainitut kaksi kalatietä sekä järjes

tämällä kuivina syksyinä kalojen nousu Pikkalanjokisuulla

ja Sjundbynkoskeila mahdollistettaisiin kalojen suhteellisen

vapaa kulku Pikkalanjokisuusta aina Enäjärveen saakka, jolloin

virtakutuisilla arvokaloilla olisi käytettävissään kaikki

vesistöalueen päähaaran koskialueet.

Siuntionjoen vesistön potentiaaliset taimenkosket tulee

kunnostaa mahdollisimman sopiviksi taimenen kudulle ja

poi kastuotannolle. Kunnostettujen koskien poi kastuotantoa

voidaan tämän jälkeen täydentää vesistön omia taimenkannan

poikasistutuksin. Tätä varten tulee vesistön meritaimenkannas

ta pyrkiä luomaan emokalasto johonkin kalanviljelylaitokseen.

Tarvittaessa on ennen poikasistutuksia suoritettava koskien

vähäarvoisten kalojen poistopyyntiä. Yhden aarin koskipinta

ala voi parhaassa tapauksessa tuottaa Uudellamaalla noin 30

meritaimenen vaelluspoikasta vuodessa. Taimenkantojen voimis

tuminen Siuntionjoen vesistöalueella nostaisi huomattavasti

virkistysarvoa ja kalastusmahdollisuuksia sekä itse joessa

että läheisillä merialueilla. Siuntionjoki on ilmeisesti Etelä

Suomen ainoa Suomenlahteen laskeva suurehko jokivesistö, jossa

meritaimen on säilynyt meidän päiviimme asti, joten sen merkitys

tutkimuskohteena ja geneettisen perintöaineksen suojelukohtee—

na on erittäin suuri.
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Vähäarvoisen kalaston poistopyyntiä toivottiin vuoden 1986

kalastustiedustelun tulosten mukaan laajasti vesistöalueella.

Vesi stön “särki intymi nen” näkyykin sel västi koe kai astustuiok

sista. Tätä on edesauttanut varmasti myös valikoiva, pääasiassa

petokaloihin ja isokokoiseen lahnaan suuntautunut kalastus

koko vesistöaiueella.

Särkikalojen ym. vähäarvofsten kalojen tehopyynnillä luodaan

paremmat menestymismahdollisuudet istutuslajeille ja vesissä

jo oleville arvokaloille. Riittävän tehokkaasti toteutettuna

voidaan poistopyynnillä parantaa samalla veden laatua, sillä

pienikokoisten ja usein massoittain esiintyvien särkien, kuo

reiden ym. kalojen on todettu välillisesti rehevöittävän vesiä

mm. syömällä tehokkaasti pois isokokoisia eläinplanktereita,

jolloin kasvipianktonbiomassat kasvavat ja järven sisäinen

kuormitus kiihtyy. Petokalaistutuksiin kytkettyinä vähäarvoisen

kalaston tehopyynti (biomanipulaatio) esim. pauneteilla, rysillä

ja nuotalla saattaa olla varteenotettava menetelmä tilanteessa,

jossa järveen kohdistuva ulkoinen kuormitus on merkittävästi

vähentynyt, mutta leväongelmat eivät ole hävinneet. Tällaisia

järviä on vesistöalueella esim. Enäjärvi.

Istutuksia tulee vesistöalueella suorittaa kun halutaan vahvis

taa heikentyneitä kalakantoja tai kotiuttaa alueelta hävinnei

tä tai alueelle kokonaan uusia lajeja. Istutukset ovat

paikallaan myös kompensoitaessa mahdollisesti heikentynyttä

poikastuotantoa. Perustamalla alueelle luonnonravintolammikoita

(esim. vanhat savenottoalueet) saadaan runsaasti edullisia

ja laadukkaita istukkaita.

Siuntionjoen vesistön suuret virtaamavaihtelut aiheuttavat

ongelmia vesistön useille käyttömuodoille. Pelloille nousevia

-- tulVia ön vesistöalueei1apyritty htli1tsemäänjo-kiperkausten

ja järvisäännöstelyjen avulla. Kevättulvien vähentäminen on

kuitenkin erityisesti hauelle vahingollista, sillä hauki on

järvissä sopeutunut kutemaan matalilla tulvarannoilla. Joki

perkauksella tuhotaan puolestaan perkausalueen pohjaeläimistö
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sekä alueen mahdolliset rapu- ja taimenkannat. Perkauksen

kalataloudelliset haittavaikutukset ulottuvat myös sen alapuoli

seen vesistöön liettämällä esim. taimenen kutu- ja poikastuotan—

toalueet. Uusista jokiperkauksista ja järvien kevättulvien

voimakkaista “leikkaamisista” tulisikin mahdollisuuksien mukaan

Siuntionjoen vesistöalueella pidättyä.

Suuret virtaamavaihtelut aiheuttavat ongelmia kuitenkin myös

alueen kalastolle. Vesimäärät ovat alivirtaamakausina hyvin

pieniä ja vesistön veden laatu on tuolloin huonoimmillaan.

Tämän vuoksi alivirtaama—aikaisten vedenkorkeuksien nosto

vesistön matalissa järvissä olisi suotavaa, mikäli hanke ei

aiheuta hauen kutualueiden huomattavaa supistumista keväisin

tai virtaamien vähenemistä entisestään jokiosuuksilla alivir

taamakausina. Umpeenkasvavilla järvillä, joissa liikkuminen

ja kalastusmahdollisuudet ovat rajoittuneet, on kohtuullinen

vesikasvien niitto myös perusteltu kalavesien hoitokeino.

Uuden kalastulain mukaisesti on Uudenmaan läänin vesialueet

jaettu kalastusalueisiin Uudenmaan kalastuspiirin päätöksellä

12.9.1985 sekä MMM:n päätöksellä 21.6.1988, joista yhden muodos

taa Siuntionjoen vesistöalue. Siuntionjoen kalastualue järjes—

täytyi 19.3.1987. Siuntionjoen kalastualue on katsottu kalata

loudellisesti yhtenäiseksi, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista

soveltaa alueella yhtenäisiä toimenpiteitä.

Kalastusalueen tulee lain mukaan ottaa kalastuspiirin määrää—

män ajan kuluessa käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoito—

suunnitelma, joka sisältää selvityksen kalastusalueen kala

kantojen tilasta sekä hoitoa ja kalastuksen järjestämistä

koskevat yleiset suuntaviivat. Kalastusalueen päätantävaltaa

käyttävä valtuuskunta koostuu pääasiassa vesialueiden omista—

jista. Kalastuskuntien tuleekin järjestäytyä ja uudistaa sään—

• • • tönsä. sekä ,jä.rjeztää. toimifttansa• uutta lainsäädäntöä vastaa

vaksi. Kalastuskuntien nykyistä huomattavasti aktiivisempi

toiminta on perusedellytys Siuntionjoen kalastusalueen halli

tiksen laatiman käyttö— ja hoitosuunnitelman toteutumiselle.

Edellä esitettyjen kunnostustoimenpiteiden sekä yhtenäisen

käyttö— hoitosuunnitelman toteuttaminen nostaisivat vesistö—

alueen nykyistä kalataloudellista arvoa huomattavasti.
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4.7.2 Uinti

4.7.2.1 Yleistä

Lääkintöhallituksen yleiskirjeessä 25.7.1979 nro 1683 on tervey

denhoitolain (469/65) ja - asetuksen (55/67) nojalla annetut

yleisiä uimaloita ja uimarantoja koskevat määräykset ja ohjeet.

Yleisellä uimalalla ja uimarannalla tarkoitetaan yleisessä

käytössä olevaa joko kunnallista tai yksityistä uimahallia

tai - allasta sekä uimarantaa.

Uimaveden laatua valvotaan tarkkailututkimuksin, joita varten

uimavedestä otetaan uimakauden alussa ja myöhemmin uimakauden

aikana säännöllisin välein näytteet.

Jos uimavesi ei tutkimustulosten perusteella (vielä uusinta-.

tutkimuksen jälkeenkään) täytä laatuvaatimuksia on veden heikon

laadun syy selvitettävä. Mikäli asiantilaa ei saada korjatuksi,

tulee näytteenottotiheyttä lisätä veden “keskiarvolaadun°

selvittämiseksi. Mikäli uimavesi todetaan vieläkin pysyvästi

heikkolaatuiseksi tulee terveyslautakunnan tilanteen vaatiessa

ryhtyä toimenpiteisiin uimarannan sulkemiseksi. Tällöin tulee

erityisesti huomioida epidemiologinen tilanne. Veden heikon

laadun syystä riippuen on tarvittaessa otettava yhteyttä vesi-

viranomaisiin.

liimarannan on oltava turvallinen. Siellä ei saa olla kiviä,

lasinsirpaleita yms., joista voisi aiheutua loukkaantumisia.

Suurimmilla uimarannoilla pitäisi varata lapsille erillinen

osa, joka erotetaan puomilla tai muulla vastaavalla syvästä

vedestä. Lafturirakenteet on pidettävä puhtaina ja kunnossa.

Uimaranta on raivattava ennen uimakauden alkua ja sen aikana

on järjestettävä säännöllinen roskien keräys.



218

Uimarannalla on oltava riittävästi yleiseen käyttöön tarkoi
tettuja käymälöitä.

Suurilla uimarannoilla (yli 5000 kävijää/uimakausi) on oltava
perusensiapuvälineet ja paarit.

Uimarannan kioskien, kahviloiden tms. on täytettävä terveyden
hoitosäännösten niille erikseen asettamat vaatimukset.

4.7.2.2 Siuntionjoeri vesistön uintikäyttö ja sen kehitystarve

Vesistön pääreitin joilla ja järvillä uintikäyttöä rajoittaa
veden ajoittainen huono laatu.

Siuntio

Siuntion kunnassa uinti suuntautuu pääasiassa oman kunnan
alueella oleville Siuntionjoen vesistön pääuoman ulkopuolella
oleville uimarannoille. Suurta puutetta uimarannoista ei ole
asemanseutua ehkä lukuunottamatta.

Pikkalanlahti:

Vesi on sameahkoa, ei havaittavaa leväkukintaa. Störsvikin
yleinen uimaranta sijaitsee lahden luoteisrannalla (nro 18),
ranta on kivikkoista. Störsvikin uimarannan läheisyyteen on
perusteilla vapaa-ajan keskus, jonka yhteyteen tulee uimaranta.

Pi kkal anjoki:

Ei sovellu uintikäyttöön veden likaisuuden ja runsaan moottori
veneli i kenteen vuoksi.
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Vi kträsk:

Vesi on sameaa, runsaasti leväkukintaa, rannat osittain rehe—

vöityneet. Uimarantoja ei ole, rannat ovat yksityisomistuk

sessa. Ei yleisempää uintikäyttöä.

Lappträsk:

Vesi on kirkasta ja puhdasta. Uimarantoja ei ole, rannat ovat

yksityisomistuksessa. Ei yleisempää uintikäyttöä.

Siuntionjoki:

Vesi on sameahkoa. Puhdistamon alapuolisella osuudella ei

ole uintikäyttöä. Puhdistamon yläpuolelle, aseman taajaman

alueelle on uimarannan perustaminen vaikeaa pohjan ja rannan

olosuhteista johtuen (rannanomistajilla on laitureita).

Tjusträsk:

Vesi on sameaa, runsaasti leväkukintaa. Rannat ovat suurelta

osalta rehevöityneitä, järven pohjoispäässä Siuntionjoen laskun

länsipuolella on kuitenkin hiekkaranta. Uimarantoja ei ole,

rannat ovat yksityisomistuksessa. Ei yleisempää uintikäyttöä

nykyisin. Järvi sijaitsee Siuntion kunnan keskustaajamien

ja Miina Sillanpää Säätiön kylpylän välittömässä läheisyy

dessä.

Ki rkkojoki:

Vesi on suhteellisen puhdasta, mutta kesäaikana joki on vähä

vetinen. Uimarantoja ei ole, mutta Myransin ym. savenottokuopat

kunnostarrralla saataisiin ma[idoll-isesti uimapaikka käyttöön.

Fårträsk:

Vesi on kirkasta ja puhdasta. Järven länsipäässä oleva uima—

ranta on yleisessä käytössä (nro 22), mutta yksityisessä omis

tuksessa. Sijainti on syrjäinen.
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Mustalampi:

Kirkasvetinen suolampi. Uimaranta on yleisessä käytössä (nro

21), mutta yksityisessä omistuksessa. Sijainti on syrjäinen,

tietä ei ole perille.

Björnträsk:

Veden laatu on heikko, ruskeaa, sameaa, runsaasti leväkukintaa.

Uimarantoja ei ole, rannat ovat yksityisomistuksessa. Ei

yl ei sempää ui nti käyttöä.

Karskogin Vikträsk:

Vesi on erityisen kirkasta ja puhdasta. Yleinen uimaranta

sijaitsee järven itärannalla (nro 19). Siuntion suosituin

uimaranta.

Nummi järvi:

Vesi on kirkasta ja puhdasta. Yleinen uimaranta sijaitsee

järven pohjoisrannalla (nro 20). Järven laajempaa uintikäyttöä

rajoittaa uimarannan varustetason alhaisuus.

Ri subackaån:

Ei sovellu uintikäyttöön veden likaisuuden ja vähäisyyden

vuoksi.

Uimarannat numerot 18, 19 ja 20 ovat Siuntion kunnan omistamia.

Käytöstä ja kunnossapidosta vastaa kunnan tekninen osasto.

Ki rkkonuiiini

Kirkkonummen kunnan alueella Storträsk-Bakträsk on ainoa uima

käyttöön yleisemmin soveltuva järvi, jonka käyttö onkin melko

runsasta. Osa kuntalaisista käyttää Siuntion puolella olevaa

Karskogin Vikträskin uimarantaa. Suurin käyttö on kunnan Siun

tionjoen vesistön ulkopuolisilla uimarannoilla.
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Storträsk - Bakträsk:

Vesi on suhteellisen kirkasta, ei havaittavaa leväkukintaa.

Yleinen uimaranta sijaitsee Storträskin pohjoisrannalla (nro

16). Bakträskin ja Nydalsvikenin väliselle niemelle on perus

tettu golfrata, jonka yhteyteen tullee uimaranta (nro 17).

Lilla Lonoks:

Matala umpeen kasvanut järvi. Ei sovellu uintikäyttöön.

Stora Lonoks:

Vesi on sameahkoa, runsaasti leväkukintaa. TVK—opiston ranta

on ainoa käyttökelpoinen rantaosuus, ei muuten yleisempää

uinti käyttöä.

Petäjärvi ja Hepari:

Molemmissa järvissä vesi on sameaa, runsaasti leväkukintaa,

rehevöityneitä. Eivät sovellu uintikäyttöön.

Uimarannan nro 16 omistaa Kirkkonummen kunta. Käytöstä ja

kunnossapidosta vastaa kunnan tekninen osasto.

Vihti

Vihdin kunnan alueella olevien Siuntionjoen vesistöön kuuluvien

uimarantojen käyttö on melko vähäistä. Poikkipuoliaisessa

olevaa Tervalammen uimarantaa ehkä lukuunottamatta. Muut kunnan

alueella olevat kirkasvetiset uimarannat ovat suositumpia.

Vihdissä ei ole suurta puutetta uimarannoista.

Kypäri järvi:

Vesi on suhteellisen kirkasta, jonkin verran leväkukintaa

keskikesällä. Uimarantoja ei ole, rannat ovat yksityisomistuk

sessa. Kylätoimikunnan tavoitteena on saada perustetuksi kunnan

uimaranta järven pohjoisrannalle (nro 15).
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Palojärvi:

Vesi on suhteellisen kirkasta, ei havaittavaa leväkukintaa.
Yleinen uimaranta sijaitsee järven pohjoispäässä (nro 11).
Yksityisen kesäsiirtolan uimaranta kaakkoisrannalla (nro 12)
sekä yksityisen lomakylän uimaranta eteläpäässä (nro 13). Järven
eteläpään kaakkoisrannalle on tekeillä rantakaava, johon on
suunniteltu n. 20 lomamökkiä ja kolme uimarantaa (nro 14).

Huhmarjärvi:

Vesi on rehevöitynyttä ja sameahkoa. Runsaasti leväkukintoa
keskikesällä. Uimarantoja ei ole, rannat ovat yksityisomistuk
sessa. Vihdin osayleiskaavaehdotuksessa on länsirannalle varat
tu uimaranta-alue.

Tervalampi:

Vesi on sameahkoa, runsaasti leväkukintaa keskikesällä. Yksi
tyinen työlaitoksen uimaranta sijaitsee lammen pohjoisrannalla
(nro 10).

Kurjolampi:

Kirkasvetirien suolampi. Lammen eteläpään itärannalla sijaitse
va uimaranta on yleisessä käytössä oleva yksityinen uimaranta
(nro 8). Yksityinen työväenyhdistyksen uimaranta sijaitsee
eteläpään länsirannalla (nro 9).

Poi kkipuol iainen:

Vesi on sameahkoa, runsaasti leväkukintaa keskikesällä. Yleinen
uirnararita sijaitsee järverL lounaispässä (nro 3). Yksityinen
seurakunnan uimaranta sijaitsee järven itärannalla (nro 6).

Kaitlampi:

Kirkasvetinen suolampi. Yksityinen ulkoilualueen uimaranta
sijaitsee lammen etelärannalla (nro 7). Ei yleisempää uinti
käyttöä.
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Enä järvi:

Vesi on sameaa, runsaasti leväkukintaa keskikesällä. Yleisiä

uimarantoja on kaksi, toinen Nummelan puoleisessa päässä (nro

1) ja toinen Ojakkalan puoleisessa päässä (nro 2). Yksityisiä

uimarantoja on kaksi järven Ojakkalan puoleisessa päässä (nro

4 ja nro 5). Vihdin yleiskaavaehdotuksessa on länsirannalle

varattu lisäksi kaksi uimaranta-aluetta.

Uimarannat nro 1, 2 ja 3 ovat Vihdin kunnan omistuksessa.

Käytöstä ja toiminnan järjestelystä vastaa kunnan liikunta-.

ja ulkoilutoimisto, joka järjestää rannoille uimakoulutoimintaa

kesäisin. Kunnossapidosta vastaa kunnan tekninen osasto. Uima

rantojen varusteina ovat laituri, pukukopit, käymälä ja

pelastusrenkaat.

Lohjan kaupunki, Lohjan kunta, Inkoo

Lohjan kaupungin, Lohjan kunnan ja Inkoon kunnan alueella

ei ole Siuntionjoen vesistöön kuuluvia uimapaikkoja.

Hemträsket:

Vesi on sameaa, rannat ovat yksityisomistuksessa. Ei yleisempää

ui nti käyttöä.

PåTsträsket:

Vesi on sameahkoa, rannat ovat yksityisomistuksessa. Ei ylei

sempää uintikäyttöä.

Munkaanoja ja Kivikoskenpuro:

Eivät sovellu uintikäyttöön veden likaisuuden vuoksi.

Muut vesialueet

Kaikista Siuntionjoen vesistön alueista ei ole uiritikäyttöön

liittyviä tietoja käytettävissä. Jokien latvaosuudet eivät

kuitenkaan vähävetisyytensä vuoksi sovellu uintikäyttöön.
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4.7.2.3 Uiniarannat ja uimapaikat

Taulukossa 51 on esitetty yksityiskohtaisempia tietoja kus

ta.kin edeilämainitusta Siuntionjoen vesistöalueella sijait

sevasta yleisest.ä uimaranna.sta ja yksityisestä uimapaikasta.

Esitetyt tiedot vastaavat tilannetta kesällä 1986. Uimarantojen

ja -paikkojen sijainti on eitetty kuvassa 38.
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4.7.3 Veneily ja melonta

Vesien virkistyskäyttöön liittyvä veneily ja melonta ovat

nykyisin Siuntionjoen vesistön pääasiallisia vesiliikennemuo—

toja. Veneilyn laajuutta alueella kuvaavat Siuntionjoen vesistö

alueen kalatalousselvityksessä (Marttinen & Wessman 1987)

arvioidut järvikohtaiset, kalastuskäytössä vuonna 1985 olleet

venemäärät (kuva 39).

Alueen venekanta koostuu soutuveneistä ja pienillä perämootto—

reilla varustetuista moottoriveneistä. Veneilyä harrastetaan

lähinnä virkistyskalastus— ja ulkoilutarkoituksessa. Vesistön

Tjusträskin yläpuolisella osuudella rajoittuu veneily

järvialtaille. Veneily on vähäistä alueen järvien ulkopuolisilla

jokiosuuksilla niiden kesäaikaisesta vähävetisyydestä ja

erilaisista kulkuesteistä johtuen. Jokiosuuksilla voidaan

kuitenkin harjoittaa kanoottimelontaa tulva-aikoina keväällä

jäiden lähdettyä ja syksyisin. Vesistön pääuomaa pitkin kulkee

tunnettu Siuntionjoen melontareitti (Vesihallitus 1978), kuva

39.

Koska suunnittelualueeseen kuuluu myös Pikkalanjoen suistoalu

een edustalla oleva Pikkalanlahti, tarkastellaan eri vesilii—

kennemuotojen kehitystä seuraavassa hieman laajemmin.

4.7.3.1 Vesiliikenteen kehitys

Tietoja Siuntionjoen ja siihen liittyvän merialueen vesi-

liikenteestä historian valossa löytyy teoksesta “Sjundeå sockens

historia” (Brenner 1953).

Huolimatta siitä, että Siuntion rantaviiva on lyhyt, oli talon—

poikaispurjehduksella muinoin huomattavaa merkitystä, sillä

se mahdollisesti oman tarpeen yli jäävien maataloustuotteiden

viennin muualle myyntiin. Ikivanhana purjehduskelpoisena kulku

reittinä Siuntionjokea käytettiin merenkulkuun vuosisatojen

ajan.
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Pikkalassa oli ikivanha satamapaikka ja joensuun ulkopuolella

oli Störsvikin satama. Sjundbyn kartanolla oli oma vientisata—

ma kosken alapuolisella Fällbodlindan—nimisellä rantatasan

teella. Suitian—Pikkalan kartanoilla oli 1600— ja 1700—luvulla

huomattava laivanvarustamo Pikkalanlahden Kalvössä, jossa

rakennettiin sota- ja rahtilaivoja kruunulle.

On todennäköistä, että Siuntiossa harjoitettiin laivaliiken

nettä jo keskiajalla, ainakin 1540—luvulla mainitaan pitäjässä

toimineen vain yksi laivuri. 1600-luvulla talonpojat käyttivät

usein Sjundbyn ja Suitian kartanoiden laivoja rahtejaan varten.

1600—luvun loppupuoliskolla ja etenkin 1700-luvulla löydetään

mainintoja suuremmasta määrästä talonpoikaisjaaloja.

Tärkeimmät vientitavaran määräpaikat olivat Tallinna (Reval)

ja Tukholma. Lisäksi mainitaan määräpaikkoina mm. Helsinki,

Pietari, Kööpenhamina, Danzig sekä hollantilaisia ja espanja

laisia satamia.

Talonpoikien Tallinnaan ja muihin Suomenlahden eteläpuolisiin

satamiin suuntautuva laivaliikenne oli ajoittain kielletty

mm. Kustaa Vaasan hallitusaikana 1500-luvulla sekä Uudenkaupun

gin rauhan (1721) jälkeen noin kaksi vuosikymmentä. Monet

muut rajoitukset supistivat laivaliikennettä menneinä vuosi

satoina, ja selkeät linjat puuttuivat jatkuvasti erilaisten

tuotteiden vientioikeuksista annetuista määräyksistä. Kieltoja

rikottiinkin sen takia usein.

Siuntionjoen vesiliikenteessä käytettiin seuraavantyyppisiä

purjealuksia: “krejare” (eräänlainen pienempi rahtialus),

kaljaasi (galeas), priki (brigg) ja lotja (lodja). Kun joki

hi-tellen madaitui ruvettiin 1700-luvuji keskivaiheilta lähtien

käyttämään osaksi proomuja painavamman rahdin kuljettamiseen

Sjundbyn satamasta Pikkalan tai Störsvikin satamaan, jossa

se kuormattiin uudelleen purjelaivoihin.
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Siuntionjoki-alueelta laivoilla viedyistä rahtitavaroista
mainittakoon tärkeimpinä vilja, halot ja sahatavara, humala
sekä erilaiset kotieläintuotteet. Tiilenrahti, etupäässä Suomen
linnan lirinoitustöihin, oli 1700-luvulla tärkeä. Henkilöliiken
nekin oli vilkasta jo aikaisempina vuosisatoina, ja matkusta
jat tulivat etupäässä Nummen, Pyhäjärven, Pusulan Vihdin ja
Lohjan sisämaapitäjistä. Tuontitavaroista mainitaan tärkeimpi
nä suola ja rauta.

Purjealusten jajvaus lakkasi vähitellen itsestään 1800-luvulla.
Joki sai kuitenkin vielä elää lyhyttä kukoistuskautta liiken
neväylänä, kun höyrylaivaliikenne aloitettiin vuonna 1884.
Höyrylaivat kulkivat Pikkalanjokea myöten aina Broändan sillalle
Vikträskin luusuaan saakka. Höyrylaivaliikenne jatkui vuoteen
1904. Laivoilla oli säännölliset vuorot Helsingin ja Pikkalan
välillä sekä Helsingin ja Turun välillä, jolloin poikettiin
Pikkalassa. Höyrylaivaliikennettä varten ruopattiin Pikkalanjoen
suistoalueella olevaan vedenalaiseen hiekkavalliin väylä,
ja Pikkalan kartanon silta muutettiin nostosillaksi. Sekä
matkustajaliikenne että rahtiliikenne oli vilkasta, ja Broändan

sillan luona saattoi olla jopa kolme höyryalusta
samanaikaisesti. Rautatien (rantaradan) valmistuminen v. 1902

teki hitaan höyrylaivaliikenteen kannattamattomaksi.

Vielä vuosisadanvaihteen jälkeen poikkesivat kalkkilaivat
Pikkalan laiturille tuoden maanviljelyskalkkia Paraisilta.
Myöhemmin liikennöivät joella melkein ainoastaan talonpoikien
moottoriveneet myllymatkalla viljasäkkien kanssa tai sahamat—

kaila muutaman tukin kanssa suuntanaan Sjundbyn mylly tai

saha.

Meidän päivinämme, vuoden 1956 jälkeen, jolloin Porkkalan

alue luovu-tettiin takaisin, l-iikerinö4-vät
- j-oelIa-- ainoastaan-

vapaa-ajan veneet.
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4.7.3.2 Veneliikennemahdollisuudet osa-alueittain

Osa—alue 1: Pikkalanlahti — Sjundby

Vesiliikenne oli ennen 1900—luvun alkua mahdollista Pikkalan

lahdelta aina Sjundbyn koskelle saakka. Joki oli purjehduskel

poinen Itämerikelpoisille jaaloille Sjundbystä alavirtaan

ainakin 1700—luvun puoliväliin asti. Sjundbyn kosken alapuoli

sen suvannon vedenkorkeus oli tuolloin meriveden pinnan tasossa

kuten alapuolinen Vikträskin järvi ja Pikkalanjoki. Pikkalan—

joki on noin 2,5 km pituinen Vikträskistä merelle ja joen

pohjan korkeustaso vaihtelee välillä -2 m ... —5,6 m ollen

keskimäärin tasolla -3,9 m. Yli pohjan taso —2 m saavutetaan

Vikträskin luusuassa Broändan sillan yläpuolella. Tästä ala—

virtaan päin on ylin pohjan korkeustaso —3,2 m. Pikkalanjoki

ei jäätynyt talvisin, koska merivesi saattoi virrata jokea

pitkin kumpaan suuntaan tahansa merivedenkorkeuden vaihtelujen

mukaan.

Pikkalanjoen suistoalueelle Pikkalanlahden Störsvikiin oli

kasaantunut vedenalainen hiekkavalli, joka esti syvässä kulke

vien alusten pääsyn Pikkalanjoelle. Lasti jouduttiin tuolloin

siirtämään proomuihin tai veneisiin. Ko. hiekkavalliin ruopat—

tim myöhemmin väylä, jota myöten höyrylaivat saattoivat kul

kea Pikkalanjoelle.

Höyrylaivat kulkivat Pikkalanjokea myöten aina Broändan sillal

le Vikträskin luusuaan saakka. Tämän sillan alapuolella oli

Pikkalan kartanon kohdalla nostosilta. Broändan sillan luona

saattoi olla jopa kolme höyryalusta samanaikaisesti, mikä

kuvaa liikenteen vilkkautta tuolloin.

1900-luvun aikana vesiliikenteen kehitykseen alueella ovat

osaltaan vaikuttaneet Pörkkalan vuokra—alueeseen kuuTuminen

vuosina 1944 - 1956 sekä Pikkalanjoen patoaminen joen alaosasta

vuosina 1960-61. Pikkalan säännöstelypadon yhteyteen on

rakennettu venesulut, jotka mahdollistavat lähinnä pienten

ja keskikokoisten (moottori)veneiden pääsyn Pikkalanjoelle.
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Pikkalan padon edustalla Pikkalanlahden länsirannalla sijaitsee
nykyisin yksityinen n. 20 veneelle tarkoitettu laituri, jossa
pidetään merikäyttöön tarkoitettuja purje- ja moottoriveneitä.
Laituri on nykyisin tarkoitettu yrityksen asiakkaille.

Pikkalan padon venesulkua käyttävät säännöllisesti Pikkalan
jokivarren ja Vikträskin alueella asuvat veneilijät sekä ammat
tikäytössä ainakin yksi kalastaja. Vierasveneilyä on harjoi
tettu aina Vikträskille asti, mutta veneturismi on ollut tois
taiseksi vähäistä.

Pikkalan kartanon silta ja Vikträskin luusuan vanha Broändan
silta rajoittavat järvelle ja järveltä Pikkalanjoelle kulke
vien veneiden kokoa siten, että purjeveneet tai suuremmat
moottoriveneet eivät mahdu sillan alitse.

Veneilyn haittavaikutuksiin alueella on katsottu kuuluvan
“turha” moottoriveneilyn ja erityisesti vesihiihdon harjoitta
misen aiheuttama häiriö ja Pikkalanjoen osalta moottorivenei
den synnyttämän aallokon aiheuttama rantaeroosio. Rantaeroosion
vuoksi Pikkalanjoella on jo voimassa nopeusrajoitus. Viime
aikoina yleistyneestä vesiurheilumuodosta, surffauksesta ei
ole katsottu olevan haittavaikutuksia alueella.

Osa—alue 2: Sjundby - Tjusträsk

Sjundbyn koski muodostaa mereltä päin tarkasteltuna ensimmäi
sen luontaisen vesiliikenne—esteen Siuntionjoella. Kosken
yhteydessä ei ole erillistä veneensiirtoreittiä, mikä rajoit
taa käytännössä muiden kuin kevyiden,, maitse kannettavien
kanoottien siirtämisen kosken ohitse. Sjundbyn koskelta ylä
virtaan päin kuljettaessa Sjundbyåssa sijaitsee vain yksi
vähäinen virtapaikka, ns. Karubyn virta ennen Tjusträskiä.
Karubyn virtapaikan putouskorkeus on vähäine-n, vain jo-itakin
senttimetrejä kesäaikana. Veneilyn ja melonnan kannalta ko.
virtapaikka on kulkueste lähinnä vain perämoottorilla varuste—
tuille veneille. Virtapaikka muodostaa Tjusträskin luontaisen
purkukynnyksen ja siinä sijaitsee vesi- ja ympäristöhallituksen
hydrologian toimiston virtaamahavaintopaikka “Siuntionkoski”

(ks. luku 3.1.1).
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Tjusträskin ja alapuolisen Sjundbyån rannat ovat pääosin yksi—

tyisomistuksessa. Kunnan omistuksessa on mm. Asemakylän jäteve

denpuhdistamon alue. Rannanomistajilla on käytössään laitureita

järven ja joen rannoilla. Siuntion kunnan keskustaajamien

Asemakylän ja Kirkonkylän läheisyyden ja Tjusträskin pohjoisran—

nalla sijaitsevan Sillanpään Säätiön kylpylän vuoksi alueeseen

kohdistuu huomattavaa virkistyskäyttöpainetta.

Osa-alue 3: Kirkkojoen alue

Kirkkojoen alueen veneilystä ja melonnasta ei ole käytettävis

sä tarkempia tietoja. Ainoastaan Kirkkojoen läntisen haaran,

Aiskosbäckenin latvoilla sijaitsevilla Hemträsket- ja Pål—

träsket-järvillä ja Kirkkojoen alaosan pohjoispuolisella Får

träskillä lienee mahdollisuuksia veneilyyn. Jokiosuuksilla

voitaneen harjoittaa kanoottimelontaa tulva—aikoina, esim.

Lempansån. Kulkuesteenä joessa on Munksin/Störsbyn myllypato.

Osa-alue 4: Sjundeå å (Kvarnby - Tjusträsk)

Tämä Siuntionjoen vesistön päähaaran jokiosuus kuuluu osana

tunnettuun ja merkittävään kanoottimelontareittiin, joka alkaa

Palojärvestä Björnträskin pohjoispuolelta. Reitistä on esitet

ty yksityiskohtainen kuvaus oppaassa “Melontareittejä Uudella

maalla” (Vesihallitus 1978). Seuraavassa esitetään tiivistelmä

em. oppaan reittikuvauksesta täydennettynä eräillä erityiskoh—

teita koskevilla tiedoilla.

Kevättulvan tai muuten korkean veden aikana melonnan voi aloit

taa Palojärven pohjoispäästä, jolloin reitti kulkee Palo

jokea Palokosken kautta Björnträskin pohjoispäähän. Melonnan

kannalta erityisesti Palokoski on mielenkiintoinen. Tällä

osuudella suurimpana vaikeutena ovat matalat silta—aukot (mm.

Paiokosken al ässä). iaihtoehtoinen -alo-ituspiste- -on Palo

joen suun maantiesilta Björnträskin pohjoispäässä. Tästä reit

ti kulkee Näsbyn kautta Björnträskin luusuaan ja KanaTaån

kautta Sågarsforsin koskiosuuden lävitse Kvarnbyhyn. Kvarnbyhyn
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on rakeriteiHa Björnträskin ym. järvien järjestelyyn liittyen
pohjapato, jolla Björnträskin aiivedenkorkeuksia on tarkoitus
nostaa. Tämän pohjapadon alapuolella sijaitsee ensimmäinen
varsinainen kulkueste, Kvarnbyn/Sågarsforsin voimalaitospato,
joka täytyy kiertää niaitse. Kvarnbyn alapuolinen jokiosuus
sisältää koskijaksoja (Skogsforsen, Kurkiksenkoski ja Passilan
koski) ja joki kulkee varsin erämaisessa maisemassa. Kurkik
senkoskessa sijaitseva myllypato on kulkueste, joka täytyy
kiertää maitse. Matalaveden aikana koskia laskettaessa kanoo
tilla tulee varmasti usein pohjakosketuksia. Passilankosken
alapuolella jokiosuus on rauhallisesti virtaava aina n. 3,5
km kosken alapuolella sijaitsevaan Tjusträskiin asti. Täältä
reitti jatkuu Sjundbyån ja Vikträskin kautta Pikkalanjoelle
ja aina Pikkalanlahdelle asti. Kokonaisuutena - Siuntionjoen
melontareitin pituus Björnträskin pohjoispäästä mereen on
25 km, josta 18,5 km on jokiosuutta ja 6,5 km järviosuutta.
Reitin kokonaisputous Palojärveltä merelle on 43,5 metriä.
Koko reitillä on vain neljä maitse ohitettavaa kulkuestettä.
Korkean veden aikana reitin pitkät koskijaksot vetävät vertoja
jopa Lapin koskille.

Kesäkuukausien aikana jokiosuudet ovat vähävetisiä ja koski-
paikat kuivuvat kulkukelvottomiksi. Kanootti vaatii noin 20
cm kulkusyvyyden tasaisella vedellä, mutta jo tällöin liik

kuminen tapahtuu melalla pohjasta tai rannoilta työntäen.
Kulkuesteinä ovat usein uoman ylitse kaatuneet puut ja oksistot.

Osa-alue 5: Björnträsk

Järvellä ei ole ns. herrasmiessopimuksen perusteella ollut
lainkaan moottoriveneitä tai perämoottoreita käytössä. Uuden

maan lääninhallitus kielsi moottoriveneellä ajamisen toistai

seksi 1.6.1987 alkaen Karhujärven suojelyhdistyksen pyynnöstä.

Osa-alue 6: Risubackaån

Risubackajoessa veneily on mahdollista vain joen alajuoksulla.

Joki on yleensä melontaakin ajatellen liian vähävetinen.
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Osa—alue. 7: Harvsån

Harvsån reittiin kuuluvat mm. Storträsk—Bakträsk, Lonoksträskit,

Hepari ja Petäjärvi, joilla on mahdollista harjoittaa veneilyä.

Merkillepantavaa on moottoriveneiden vähäisyys. Varsinaisia

melontaa haittaavia kulkuesteitä on alueella vähän, suurempi

haitta on jokiosuuksien vähävetisyys ja järvien umpeenkasvu.

Harvsån reitti soveltuu melontaan korkeanveden aikoina aina

kin Storträskiltä Lonnoksien kautta Björnträskille ja täältä

edelleen Siuntionjoen melontareittiin yhtyen aina mereen saakka.

Osa-alue 8: Palojärvi

Palojärvi jää Siuntionjoen vesistön pääreitillä kahden huomat

tavamman kosken, pohjoisesta laskevan Palojärvenkosken ja

järven luusuasta alkavan Palokosken väliin. Palojärvenkoskessa

on sijainnut myllypato ja kosken rakenteet ja jyrkkyys muodos

tavat melonnalle kulkuesteen. Palojärven pohjoispäästä alkavaa

Siuntionjoen melontareittiä on selostettu edellä osa—alueen

4 (Kvarnby-Tjusträsk) yhteydessä.

Palojärven veneilykäyttö on jo nykyisin varsin vilkasta ja

suunnitteilla olevan laajan rantakaavahankkeen johdosta järveen

ja alueeseen kohdistuva virkistyskäyttö tulee. edelleen

lisääntymään. Palojärvi on liikenteellisesti edullisessa paikas

sa ja se on vedenlaadultaan yksi vesistön pääreitin puhtaimmis—

ta järvistä.

Osa-alue 9: Kypärijärvi

Palojärven eteläpäähän lännestä laskevan Kypärijärven veneily—

käyttö on vuoden 1985 arvioidusta 18 soutuveneen venekannasta

päätellen varsin merkittävää.

Osa-alue 10: Poikkipuoliainen - Huhmarjärvi

Tähän vesistön yläosan osa-alueeseen sisältyy Poikkipuoliaisen

lisäksi kaksi pienempää järveä. Tervalampi ja Huhmarjärvi

sekä näiden väliset jokiosuudet. Huhmarjärven alapuolella
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on Palojärvenkoski. Veneilyn ja melonnan kannalta osa-alueen

jokiosuudet ovat varsin tasaisia ja varsinaisina kulkuesteinä

ovat Poikkipuoliaisen ja Tervalammen luusuoihin rakennetut

pohjapadot.

Alueen venetiheys on varsin huomattava (vrt. Siuntionjoen

alaosan venekantoihin !) ja veneily siten erityisen vilkasta.

Näin vaikuttaa olevan koko tutkitulla Vihdin kunnan alueella,

mikä osaltaan johtuu järven rantojen laajasta käytöstä loma

asutukseen (ks. luku 4.7.4).

Osa-alue 11: Enäjärvi

Vesistön suurin järvi Enäjärvi on samalla vesistön latvajärvi.

Järven sijainti Vihdin Nummelan ja Ojakkalan taajamien välittö

mässä läheisyydessä korostaa järven merkitystä yleiselle

virkistyskäytölle. Saareton, avaraselkäinen Enäjärvi soveltuu

mittojensa puolesta hyvin veneilyyn. Järven suuresta koosta

johtuen moottoriveneilyynkin on tarvetta eri yhteyksissä.

Edelleen moottoriveneilyn aiheuttamat haittavaikutukset (melu

ja muu häiriö) eivät ole Enäjärvellä niin merkittäviä kuin

pienemmillä vesillä. Uudenmaan lääninhallituksen päätöksellä

16.7.1986 on Enäjärvellä kielletty toistaiseksi suurempien

kuin 5 hv n venemoottoreiden kaytto seka moottoriajoneuvo

jen käyttö jäällä.

Osa—alue 12: I4ut vesialueet

Kaikista Siuntionjoen vesiston yli 70 sta jarvesta tai altaas

ta tai kaikista sivuvesistöistä ei ole käytettävissä tietoja

vesien virkistyskäytön laajuudesta. Edellä esitetyn tarkaste

lun mukaisten osa—alueiden ulkopuolelle jääneiden vesistön

osien veneilymahdollisuudet rajoittunevat varsinaisiin altaisiin

ja jokiosuudet ovat liian vähävetisiä melontaan.
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4.7.3.3 Yhteenveto Siuntionjoen esistöa1ueen veneily- ja melonta—

käytöstä

Vesistössä harjoitettu vesiliikennetoiminta päättyi 1900-luvun

alussa, kun höyrylaivaliikenne Pikkalanjoen Broändaan lopetet

tiin. 1960-luvun alussa rakennetun Pikkalan säännöstelypadon

venesulut mahdollistavat kuitenkin edelleen merkikelpoisten

moottoriveneiden pääsyn ylös Pikkalanjoelle ja mikäli Pikkalan

kartanon ja Broändan siltojen alitus onnistuu, aina Sjundbyn—

kosken alasuvantoon saakka.

Tästä ylävirtaan päin on vesistön kulkukelpoisuus jo rakentei

den, kuten patojen ja matalien silta—aukkojen sekä luonnones—

teiden, kuten koskien, jokitörmien sortumien tai uoman ylitse

kaatuneiden puiden rajoittamaa. Siuntionjoki on katsottu merkit

täväksi melontareitiksi etenkin kevättulvan jälkeisenä ylivesi

aikana. Vesistöä ylävirtaan tai sivuvesistöihin edettäessä

jokiuomien kesäaikainen vähävetisyys rajoittaa kuitenkin melon

taa. Veneilykäyttö alueen järvillä on lähes yksinomaan soutu

veneilyä, joka liittyy muuhun vesien virkistyskäyttöön kuten

loma-astukseen ja kalastukseen. Moottoriveneilyä harjoite

taan vain muutamilla suurimmilla järvillä (Enäjärvi, Tjusträsk,

Vikträsk ja Storträsk-Bakträsk) eikä tarvetta nioottoriveneilyn

lisäämiseksi ole.

Seuraavaan luetteloon on koottu keskeisimpiä Siuntionjoen

käyttöä veneilyyn ja melontaan koskevia ongelmia, kehittämis

tarpeita ja tavoitteita. Asiaa koskevat yksityiskohtaisemmat

toimenpidesuositukset esitetään yleissuunnitelman luvussa

5,6, jossa esitetään myös mahdolliset muiden vesistön käyttö—

muotojen veneilylle ja melonnalle asettamat rajoitukset. Vesis—

tön kunnostusta koskevassa luvussa 5.8 vene-ilyn ja melonnan

tarpeet ja tavoitteet sovitetaan yhteen muiden kunnostustavot

teiden kanssa.
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Verieily

Moottoriveneilyn, erityisesti häiriöitä aiheuttavan
vesihiihtoharrastuksen rajoittamista on pidetty
tarpeellisena vesistöalueeri pienillä järvialtailla.
Moottoriveriekielto on voimassa vain Björnträskillä
(1.6.1987 alkaen).

Vierasveneilyn lisääntyminen merialueella, mm. Pikka
lanlahdella kaavaillun (vieras)venesataman rakentami-
nen saattaa lisätä veneilyä myös Pikkalanjoella.

Ranta-alueita omi stamattomien venei lymahdol 1 i suudet
ovat heikot johtuen veneilyn tukialueiden, kuten
veteenlasku-, maihinnousu- ja veneensäilytyspaikkojen
puuttumisesta useimmilta alueen järviltä. Alueella
ei ole tiettävästi järjestetty esimerkiksi veneen
vuokraustoimi ntaa.

Järvien umpeenkasvu ja jokiosuuksien vähävetisyys
sekä jokiuomien rappeutuminen haittaavat tai estävät
kokonaan veneilyn ja melonnan useilla vesistön osa—
alueilla.

Mel onta

Melontamahdollisuudet rajoittuvat järville ja vesistön
pääreitin jokiosuudelle Palojärvestä alaspäin sekä
Harvsån reitille välille Storträsk-Björnträsk. Rajoi
tukset ovat muiden vesistönosien osalta samat kuin
edellä veneilyn osalta todettiin.

Paikalliset rakenteet kuten padot, pohjapadot ja
sillat muodostavat Siuntionjoen pääreitillä pahimmat
melontaesteet, jotka ovat lisäksi hankalia kiertää
maitse. Siuntionjoen melontareitiltä puuttuvat tarvit
tavat opasteet, tukialueet ja järjestetyt esteiden
ohituspai kat.

Kuvassa 39 on esitetty veneilyn ja melonnan tarkastelussa
käytetty osa—aluejako ja järvikohtaiset arvioidut venemäärät

(soutu/moottoriveneet) kalatalousselvitykset ja Siuntionjoen
melontareitti “Melontareittejä Uudellamaalla” -oppaan mukaan.

Vesistön kosket, padot ja - rakenteet on esitetty lukuun 4.4
liittyvässä kuvassa 33. Siuntionjoen koskista on esitetty

yksityiskohtaiset tiedot luvussa 4.7.1.2.2.
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4.7.4 Loma—asutus

Nykyti 1 anne

Alueen sijainti pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä

aiheuttaa suuren loma—asuntokysynnän alueella. Ensi kädessä

hyvät järvenranta-alueet on varattu, mutta myös huonompilaatui

sia rantoja sekä jokirantoja on lorna-asutuskäytössä. Pääkaupun

kiseudun läheisyydestä johtuen on myös ei-omarantaisia loma

rakennuspaikkoja varattu maatalousalueelta.

Alueella on tehty loma-asuntojen inventointi. Se perustuu

kuntien ja seutukaavaliittojen tämänhetkisiin tietoihin. Alu

eella on muutamia loma-asuntoja, jotka on muutettu ympärivuoti

siksi asunnoiksi. Näistä ei ole tarkkoja tietoja. Valuma—alu—

eella on yhteensä noin 670 loma-asuntoa. Tiheimmät loma-asunto

keskittymät ovat järvien (yht. 74) ympärillä, joissa tavataan

jopa yli 10 loma-asuntoa/rantakm, mitä voidaan pitää erittäin

tiheänä. Kuvassa 40 on esitetty loma-asuntojen sijainti.

Maankäyttökaavoissa, kuten esim, ranta- ja rakennuskaavoissa,

sikäli kun niitä on laadittu, on suosituksia loma—asutuksen

tiheydestä. Mainittakoon, että saaristossa yli 5 loma-asuntoa

km:llä rantaviivaa pidetään runsaanpuoleisena, jollei alueelle

ole laadittu rantakaavaa. Määrällisesti loma—asuntoja on eni

ten Enäjärvellä, Poikkipuoliaisella sekä Storträsk-Bakträskillä

(taulukko 52).

Kun vertailukriteeriksi otetaan loma-asunnot/rantakm, ovat

Lammin sekä alueen koillisosassa sijaitsevat Haukilampi, Kait

lampi ja Kerlampi selvästi tiheimmin rakennettuja. Voidaan

todeta, että muutamaa järveä lukuunottamatta, järvirantojen

loma-asuntopotentiaali on täysin käytetty. Myös jokien rannoil

- la on jonkin verran loma—asuntoja. Esim. •Siuntionjoen varrella,

Björnträskin ja Kirkkojoen haaran välillä, on noin 15 loma—

asuntoa. Tällä jokiosuudella on Sågarsforsenin kohdalla tihen—

tymä (4-5 loma-asuntoa). Lakeansuonojalla on yllättävän monta

loma—asuntoa, noin 15, melko lyhyellä matkalla. Nurmijärven

kaakkoisosassa on myöskin ryhmä loma-asuntoja. Muualla loma—

asunnot sijaitsevat yksittäin jokien varsilla.
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Loma-asuntojen pinta—ala on yleensä noin 40-50 m2. Talviasut
tavia huviloita esiintyy paikoittain. Niistä on vaikeata saada
tarkkoja tietoja, koska hyvin usein ne on muutettu talviasut
taviksi myöhemmin, korjauksen yhteydessä. Suurin osa loma-
asunnoista on luonnollisesti vesistön läheisyydessä, mutta
alueella on myös yksittäisiä ei—rantaisia loma-asuntoja. Koska
veden laatu eräissä järvissä ja joissa on erittäin huono,
on veden läheisyydellä näissä tapauksissa vain maisema—arvoa.
Kaunis luonnonmaisema ilman omaa rantaa voi hyvinkin täyttää
vi rki stystarpeen.

Loma—asutus vaikuttaa yleensä positiivisesti alueen talouteen
muun muassaelvyttäen paikallista elinkeino- ja muuta kulttuu
rielämää. Kesäisin saattaa myös tarjoutua työtilaisuuksia
loma—asutuksen seurauksena.

Ongelmat ja tavoitteet loma-asutuksen kannalta

Loma-asutuksen päätavoitteena on, että huvilan haltija voi
rentoutua ja virkistäytyä vapaa-ajallaan. Ensiarvoisen tärkeää
on vesistön veden laadun säilyttäminen ja tarvittaessa paranta
minen niin, että vesistö säilyy virkistyskalastukseen ja uin
tim soveliaana. Loma-asutukselle voidaan katsoa tavoitteeksi
saada jokaiselle suhteellisen hyvät peruspalvelut kuten laajen
nettu puhelinverkko, sähköistys ja parannetut ajotiet. Tämä
pätee loma—asutukseen missä tahansa.

Tärkeää jo olemassa olevan loma—asutuksen kannalta on, että
alue säilyisi haja-asutuksena tulevaisuudessakin. Tässä tapauk
sessa voidaan kaavoituksella vaikuttaa jonkin verran. Ajoissa
laadittu rantakaava saattaa olla suureksi avuksi pyrittäessä
säilyttämään vapaita rantoja. Monestionehkäunohdettu, että
rantakaavoituslaki koskee myös jokirantoja.
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Vesistöaluetta koskevien virkistyskalastus- ja uintiselvitys

ten (ks. luvut 4.7.1 ja 4.7.2) mukaan näyttävät Enäjärvi,

Poikkipuoliainen, Petäjärvi, Hepari ja Lonoks-järvet sekä

Björnträsk olevan veden laadun suhteen ongelmallisimpia järviä

loma—asukkaan kannalta. Vähäisempänä ongelmana nyt ja ehkä

tulevaisuudessakin on loma-asutuksen tuottama taTousjäte.

Kompostointi onnistuu vain osittain ja kuljetukset keräyspai

koille ovat hankalat. Toisena varsinaisena ongelmana on usein

puhtaan juoma- ja käytUSveden saanti.

Julkisen liikenteen yhteydet ovat loma—asutuksen kannalta

puutteelliset. Keskittämällä virkistysalueita esim, rakentamal

la siirtolapuutarhoja ja loma—asutuksen vuokrauskeskuksia,

voisi muutamia linja-autoreittejä saada kannattaviksi. Ongelmat

ja tarpeet vaihtelevat henkilöstä toiseen. Toinen suosii primi

tiivistä mökkielämää vapaa—ajallaan, kun taas toinen vaatii

yhtä hyvää palvelua kuin kotona. Tästä syystä on parasta olla

vetämättä rajaa välttämättömän ja tarpeettoman välille kun

on kysymys tavoitteista.
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Taulukko 52.

LOMA—ASUNTOJA JÄRVIKOHTAISESTI v. 1984

SIUNTIONJOEN VESISTÖN YLI 1 HA:N JÄRVET JA ALTAAT

Järven nimi Kunta Pinta— Ranta— Loma— Järvipa. Loma—as/
ala viivaa asun— ha/loma— rantakm
km2 km toja asunto

Enäjärvi Vihti 5,08 16,6 90 5,64 8,43
Poikkipuoliainen 1,97 14,0 64 3,07 4,6
Liukoi 0,04 0,9 — — —

Ruuhilampi - 0,15 2,0 10 1,50 5,0
Sarvilampi 0,01 0,4 — — —

Iso—Holma 0,05 1,5 — — —

Vähä—Saarilampi 0,02 0,7 — — —

Vähä—Holma “ 0,02 0,7 — — —

Mustalampi 0,01 0,3 — — —

Kaitiampi 0,19 3,0 36 0,52 12,0
Mäyrälampi “ 0,01 0,4 3 0,33 7,5
Kerlampi “ 0,01 0,5 6 0,16 12,0
Tervalampi 0,42 3,3 19 2,21 5,8
Valkiampi 0,02 0,8 1 2,00 1,25
Saarilampi 0 0,11 2,3 1 11,00 0,4
Kurjolaiupi 0,14 2,2 11 1,27 5,0
Sikoilampi 0,03 0,6 — — —

Kolperinlampi 0,02 0,5 — — —

Huhmarjärvi “ 0,40 3,8 26 1,53 6,8
Haukilampj 0,03 0,6 8 0,37 13,3
Palojärvi ‘ 1,72 12,3 39 4,41 3,2
Kypärijärvi 0,54 5,3 34 1,58 6,4
Valkjärvi 0,17 2,5 12 1,41 4,8
Kimpari Siuntio 0,06 1,2 11 0,54 9,2
Myllylampi 0,01 0,5 3 0,33 6,0
Björnträsk 2,05 11,4 18 11,38 1,6
Nummijärvi 0,10 1,4 10 1,00 7.1
Suolampi 0,06 1,0 4 1,50 4,0
Kalliojärvi (allas) — — 6 — —

Ukkolan tekolampi Lohjan kunta 0,04 0,8 2 2,00 2,5
Pekanlampi 0,01 0,3 3 0,33 10,0
Brännträsk Siuntio 0,02 0,8 6 0,33 7,5
Ahvenlampi Kirkkonummi 0,07 1,1 — — —

Petäjärvi “ 0,95 6,8 31 3,06 4,6
Falkiampi 0,06 1,2 10 0,60 8,3
Björkhem (allas) — — — — —

Hepari 0,73 4,0 22 3,31 5,5
Lammi 0,05 1,0 15 0,33 15,0
Saarlammi 0,12 1,9 4 3,00 2,1
Stora Lonoks ‘ 0,66 4,0 — — —

Storträsk—Bakträsk 3,06 20,7 41 7,46 2,0
Lilla Lonoks “/Siuntio 0,30 3,0 15 2,00 5,0
Munkträsk Kirkkonummi 0,02 0,6 4 0,50 6,7
Grundträsk Siuntio 0,04 1,1 2 2,00 1,8
Ormträsk 0,11 1,8 — —

Hakuträsk 0,02 0,5 2 1,00 4,0
Byträsk 0,06 0,9 1 6,00 1,1
Vikträsk (Harvså) 0,12 2,5 16 0,75 6,4
Syvälampi 0,08 1,2 9 0,88 7,5
Lauklampi 0,20 2,4 25 0,80 10,4
Tuohilampi 0,12 1,8 3 4,00 1,7
Storträsk 0,15 2,4 — — —

Lillträsk 0,01 0,4 — — —

lilammi 0,06 1,3 — — —

Luntoträsk 0,01 0,4 — — —

Pålsträsk Inkoo/Lohjan kunta 0,11 2,1 8 1,37 3,8
1-Jemträsket Lohjan kunta 0,14 1,5 1 14,00 0,7
Myransin altaat Siuntio — — — — —

Sauvonlampi Lohjan kunta — — — — —

Muatalampi Siuntio 0,04 1,1 1 4,00 1,0
Grodträsk 0,01 0,6 — — —

Svartträsk 0,02 0,7 — — —

Fårträsk 0,13 1,8 — — —

Tjusträsk 1,26 4,8 5 25,2 1,0
Långträsk 0,06 1,3 2 3,00 1,5
Hakuträsk 0,01 0,6 3 0,33 5,0
Kynnarträsk 0,14 1,8 — — —

Rudträsk 0,03 1,0 — — —

Lilla Bladträsk 0,01 0,4 — — —

Stora Bladträsk 0,03 0,9 — — —

Långträsk 0,17 2,6 — — —

Lappträsk 0,92 8,1 — — —

Vitträsk Kirkkonummi 0,05 0,9 — — —

Vikträsk Siuntio 1,85 7,1 6 30,83

25,5 190,9

Huoi Vihdin alueella saattaa esiintyä puutteita
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4.7.5 Retkeily ja muu virkistyskäyttö

Jokamiehen oikeudet ja -velvollisuudet

“Kirjoittamaton laki” eli yleinen tapa ja käytäntö luonnos

sa liikkumiselle on virkistyskäytön lähtökohtana myös Siuntion—

joen valuma.-alueella. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuk

sien sallimissa rajoissa ei tarvita maanomistajan lupaa eikä

jokamiehenoikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Se

mikä ei nimenomaisesti ole lailla kielletty pidetään sallit—

tuna ja jokamiehenoikeuteen kuuluvana:

- toisen maalla kulkeminen. Kulkeminen koskee myös yksityis
teitä ja metsäautoteitä.

- tilapäinen oleskelu ja esim. leiriytyminen. Yhden vuorokau
den tai viikonlopun kestävä leiriytyminen pidetään yleensä
tilapäisenä.

- vettä saa käyttää uimiseen ja tilapäisesti talousvetenä

- retkikeittimen käyttö

- sienten ja marjojen keräily

— kukkien poiminta

- veneily ja melonta “avoimella” vesialueella; ts. vesi-
aluetta ei ole lailla tai viranomaispäätöksellä suljet
tu. Sama oikeus koskee jäällä kulkemista.

- onkiminen mato—ongella oman kunnan alueella. Alle 18 vuoti
aalla on oikeus onkia ja pilkkiä maksutta koko maassa.

Lisäksi jokaisella yli 18—vuotiaalla kansalaisella on oikeus

pilkkimiseen ja ongintaan edellyttäen, että valtion kalastus-

kortti ja lääninkohtainen pilkkikortti on lunastettu.

Jokamiehenoikeuksiin liittyy saumattomasti velvollisuuksia.

Siten kiellettyjä eli maanomistajan lupaa edellyttäviä asioita

on huomattavasti enemmän: -

- toisen maalla liikkuessa ei saa aiheuttaa häiriötä viljel
mille, kotieläimille (portit suljettava), metsille ja muulle
kasvillisuudelle, taimikoille tai asutukselle. Kotirauhan
rikkominen on kiellettyä. Siten esim. pihan kautta kulkemis—
ta ja häiritsevän lähellä mökkirantaa onkimista tai uimista
ei voida pitää jokamiehenoikeuteen kuuluvana. Liikkuminen
voi olla kiellettyä koko vuoden tai osan vuotta luonnonsuo
jelualueella. Suojelualuemääräykset ovat luonnonsuojelualue
kohtaiset.
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avotulenteko on aina kielletty ilman maanomistajan
lupaa
aseen kantaminen suojaamattomana ja metsästys ei Siun—
tionjoen valuma—alueella kuulu jokamiehenoikeuteen.
rauhoitettujen kasvien keräily tai poimiminen on kiel
letty. Sinivuokkoa, kevätesikkoa, näsiää, kevätlinnun—
hernettä, imikkää, valkolehdokkia ei saa kerätä myyn
tiä varten.
useimmat eläimet ovat rauhoitettuja, samoin niiden
pesät ja munat. Siten koira on pidettävä kytkettynä
1.4.-31.8.
järjestettyyn joukkoliikuntaan, kuten erä-, hiihto—
ja suunnistuskilpailujen jarjestamiseen tarvitaan maan-
omistajan lupa.
pitkäaikaisempi leiriytyminen edellyttää maanomistajan
lupaa.
kasvavien puiden ottamisen ja vahingoittamisen lisäk
si on myös kuivuneen ja kaatuneen puun ottaminen rangais—
tava teko.
roskaaminen on laissa sakon uhalla kielletty.
moottoriajoneuvojen maasto käyttö on pääsääntöi sesti
maanomistajalle kuuluva oikeus. Siten moottorikelkalla
ajo, moottoripyörällä ja mopolla ajo ym. ei kuulu joka
miehenoikeuden piiriin.
myös moottoriveneen käyttöä ja esim. jäärata-ajoa voi
daan tarpeen tuleen kieltaa laaninhallituksen paatok—
sellä.

Kaikkia sääntöjä ei voi luetella. Jokamiehenoikeuden käyttöön
liittyy aina vastuuta ja muita huomioivaa käyttäytymistä, kunni
oitusta luontoa, ja toisen omaisuutta kohtaan sekä aimo annos
tervettä järkeä.

Ulkoilureitit

Ulkoilureittejä perustetaan paikkoihin, joissa esiintyy ulkoilun
ohjaustarvetta. Iiikoilureitit ovat yleensä kesällä polkuja
ja talvella latuja. Ulkoilureitin perusajatus on kanavoida
jokamiehenoikeuden nojalla tapahtuva liikkuminen sopiviksi
katsotuille paikoille eli sinne, missä ulkoilu vähiten häi
ritsee asutusta, luontoa ja muuta maan käyttöä. Ulkoilureitti
perustuu kanavointikeinona sille havainnolle, että valtaosa
(ilmeisesti luokkaa 90%) ulkoilijoista seuraa polkua jos sellai
nen on. Päinvastaisessa tapauksessa , on kokemuksia maastoon
urautuvista voimakkaista poluista ja - mikäli käyttö on voima
peräistä - selvästä kulumisesta ja eroosiosta.
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Ulkoilureitti on vaatimaton luonnossa ja erillään tieverkostosta

kulkeva, yksinomaan kävelyä ja hiihtoa varten perustettu ja

opasviitoin sekä tunnuksin merkitty polku. Siten ulkoilureittiä

ei tule sekoittaa kevyen liikenteen reittiin (joka yleensä

seuraa teitä ja sallii pyörät ja mopot) tai luontopolkuun (joka

on opetustarkoituksiin perustettu, usein rengaspolku). Kaikissa

kunnissa on useita yksityisteitä ja metsäautoteitä, joita ulkoi—

lijat voivat vapaasti käyttää.

Ui koilureitti suunnitelmat

Ulkoilureittejä on suunniteltu Vihtiin ja Kirkkonummelle.

Vihdin ulkoilureittisuunnitelma on laadittu 1984. Siuntionjoen
vesistöaiueen tuntumaan kaavaillut reitit sijoittuvat
seuraavasti:

kävely- hiihto- hiihtoreitti
reitti reitti jäällä

Enä järvi X
Ruuhilampi x
Kurjolampi x
Saarilampi x
Tervalampi (x)
Kaitalampi (x)
Palojärvi X

(x) = reitti ei tule aivan kyseisen vesistön tuntumaan, mutta
melko lähelle.

Reittejä ei toistaiseksi ole ehditty toteuttaa.

Ki rkkonumen ui koi 1 urei tti suunnitelma

Kirkkonummella on tehty ehdotus kunnan ulkoilureittisuunniteimak

si. Se on suunniteltu pääosin kunnan omia tarpeita varten.

Suunnitelmasta on osin toteutettu (merkintä, raivaus) vain

lyhyt Meikon pohjoispuoleinen väylä heti Lappträskin koillis

puolella sekä keskustan - Peuramaan hiihtokeskuksen reitti.

IJikoilu- ja retkeilyalueet

Ulkoilu ja retkeily on tällä hetkellä hyvin pitkälle jokamiehen-

oikeuden varassa.
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Vihti

Vihdin kunnan Siuntionjoen vesistöalueen koilliskulmassa sijait
see Helsingin kaupungin omistama pääosin Vantaanjoen
vesistöalueen puolella sijaitseva Salmen ulkoilualue, joka
käsittää mm. Poikkipuoliaise.n itärannan osin sekä hieman
etelämpänä Helsingin kaupungin omistama Kattilan ulkoilualue,
johon kuuluu min. Kaitiammen rantojen osia.

Siuntio

Kunnan tai valtion omistarnia virallisia ulkoilu— tai retkeily
alueita ei ole (puistot ja uimarannat eivät kuulu tähän).

Inkoo

Inkoossa ei ole ulkoilu- ja retkeilyalueita Siuntionjoen valuma
alueella.

Lohjan kunta

Lohjan kunnan Siuntinjen valuma-alueella ei ole virallisia
ulkoilu— ja retkeiiyalueita.

1(1 rkkonunini

Kunnalla ei ole varsinaisia ulkoilualueita Siuntionjoen vesis
tön alueella.

Storträsk—Bakträskiin kuuluvan Nydaisvikenin eteläosas
sa kunta omistaa Mariefredin niajan, joka on kunnan
henkilokunnan kaytossa ja toimii mm suunnistus- ja
luontoharrastusretkien tukipisteenä.

- Kurkin tilalle Bakträskin itärannan tuntumaan on valmis-
- tunut yksityisen omistama golfrata.

Kunnalla on laaja n. 220 ha:n Meikon ulkoilu- ja luonnon
suojelual ue val i ttomasti Si unti onjoen valuma-alueen
ulkopuolella. Alue muodostaa Lappträskin seudun kanssa
Uudenmaan laajmmpia, osin eramaaluontoisena sailyneita
asuniattomia metsä- ja järvialueita. Ulkoilu on alueella
vilkasta.
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Kaavati 1 anne

Yleis— ja seutukaavoissa on ulkoiluun ja retkeilyyn sekä joka—

miehenoikeuden käyttöön aluevarauksia seuraavasti:

Vihti

Vihdin yleiskaavassa 1986 (Vihdin kunta 1986) on aluevarauksia

seuraavasti:

VR-eii retkeily- ja ulkoilualuevarauksia

karkea %-arvio VR-rannan
osuudesta koko järven ran
ta-alueesta

Palojärvi (Palosaari) < 5 %
Tervalampi 25
Ruuhilampi 100
Kaitalampi 15
Saari ampi 100
Kurjolampi 80

MU—alueita eli maa- ja metsätalousvaitaisia alueita, joilla
on ulkoiluun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja

karkea %-arvio MU-rannan
osuudesta

Enä järvi 10 %
Palojärvi 70
Huhmarjärvi 40
Poikkipuoliainen 20
Kypärjärvi 70
Valkjärvi 80

Yleiskaava on kunnanvaltuuston hyväksymä 1 asteen yleiskaava.

Helsingin seutukaavaliiton vaihekaava 1:n mukaan V12-varauksia

eli virkistysalueita, jotka on tarkoitettu pääasiassa tehokas

ta retkeilytoiniintaa varten on vesistöjen varrella varattu

seuraavasti:

-

V12-varauksien %-osuus kyseisen
vesistön koko ranta-alueesta
(karkea arvio)

Poikkipuoliainen 15
Ruuhilarnpi 100
Kaitaiampi 20
Saarilampi 100
Tervalampi 25
Liukoi 100
Valkiampi 100
Iso-Hoima 100
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Helsingin seutukaavaliiton vaihekaava 11:n mukaan on ohjeelli
sia ulkoilureittejä osoitettu Enäjärvi-Tervalampi-Saarlampi-maas
toon sekä Enäjärvi-Valkjärvimaastoon.

Siuntio

Siuntiossa ei ole seutukaavaa yksityiskohtaisempia kaavoja,
joissa olisi retkeilyaluevarauksia.

Läntisen Uudenmaan seutukaavan mukaan VI-2 varauksia eli vir—
kistysalueita, jotka on tarkoitettu pääasiassa tehokasta ret
keilytoimintaa varten, on Siuntionjoen vesistöjen varrella
varattu seuraavasti:

VI-2-varauksien %-osuus
kyseisen vesistön koko
ranta—alueesta (karkea
arvio)

Ormträsk 20 %
Nummi järvi 40
Pikkalanlahden suu 50
Luntoberget
Karhujärvi 10

Läntisen Uudenmaan alustavassa seutukaavaluonnoksessa on ohjeel
lisia ulkoilureittejä osoitettu Päivölä-Tjusträsk-Lappträsk
Meikomaastoon, Tjusträsk-Störträsk-Lauklampi-Karhujärvi-Kimpari
maastoon sekä Tjusträskistä luoteeseen Lohjalle päin.

Inkoo

Ei retkeilykäyttöön soveltuvia aluevarauksia Siuntionjoen valu
ma-alueella.

Lohjan kunta

Ei aluevarauksia.

Ki rkkonuumii

Kirkkonummen kunnan osassa Siuntionjoen vesistöä ei ole seutu—
tai yleiskaavallisia ulkoilu- ja virkistysaluevarauksia.
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Metsästys

Kirkkonummen, Siuntion ja Vihdin riistanhoitoyhdistyksille

tehdyn tiedustelun mukaan on metsästys Siuntionjoen vesistön

järvissä ja joissa vähäistä. Sorsanmetsästystä (heinäsorsa,

punasotka ym.,) harjoitetaan lähinnä Björnträskissä, Petäjärves

sä ja Heparissa. Piisami ja villiminkki ovat vesistön useilla

alueilla hyvin yleisiä. Piisamin pyynti on kuitenkin vähäistä

sen nahan pienen myyntiarvon vuoksi. Koska villiminkki on osoit

tautunut melkoiseksi tuholaiseksi luonnossamme, on sen pyytämi—

seksi käyty kampanjoita mm. Siuntion riistanhoitoyhdistyksessä.
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4.8 Vesiympäristön suojelu ja tutkimus

4.8.1 Harvinaiset ja uhanalaiset lajit

4.8.1.1 Uhanalaiset eläimet

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietinnön
1985 mukaan tehdyn taulukon perusteella näyttää siltä, että
luonnontutkimuksen aikana (1850 jälkeen) olisi Siuntionjoen
vesistoalueelta havinnyt (luokka H) vahintaan 7 lajia Erittain
uhanalaisia (luokka E) on 4 lajia ja vaarantuneita (luokka
V) on 6 lajia. Silmälläpidettäviä taantuneita (luokka St)
on 10 lajia.

Mahdollisesti susi ja karhu kuuluisivat alueella lähinnä luok
kaan -1.

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö
sisältää luettelon, jossa selostetaan selkärankaisten eläinten
uhanalaisuus Suomessa ja lääneittäin. Taulukkoon 53 on poimittu
sellaiset, jotka mahdollisesti esiintyvät tai ovat esiintyneet
luonnonvaraisina Siuntionjoen vesistöalueella. Taulukossa
* merkitsee tietoa tämän projektin erillisselvityksissä tai
Suomen lintuatlaksessa tai muuta todennäköistä havaintoa.
Taulukossa käytettyjen lyhenteiden selitykset ovat kappa
leen lopussa.

Mietinnöstä ilmenee, että alueellisella tasolla voidaan lisäk
si pitää uhanalaisina esim. riekkoa ja koskikaraa* pesivänä.
Paikallisesti harvinaisia lajeja on lukuinen määrä, lähinnä
lintuja. Kunigaskalastaja oli 1970-luvulla säännöllisesti
pesivä laji Siuntionjoella, mutta on ankarien talvien takia
enää satunnaisesti esiintyvä.
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Taulukko 53. Seikärankaisten eläinten uhanalaisuus Siuntionjoen

vesistöalueeila.

Uhanalaisuus
Siuntion— Uusimaa Suomi Elinympä— Uhanalaisuu—
joki ristöt den syy

Ni säkkäät

Vesi kko
Ripsisiippa
Korvayökkö
Lii to—orava
Euroopanma,java
Susi
Karhu
Saukko
Ilves

Linnut

[1
7

7

*

H
H
H
*

*

P, Mu, Vr
R, Mii, Vr
R, Mia, H
Mp, Mia
P, Mu
p
p
Kh,P,Vr,Vm
P

Meritaimen
Vimpa - - —

*

*
H E Vv, Vi
St St Vv, Vi

Vr, VmP
-

Vr, Vm

H H Vv,Vk
V V Kr, Kp
Sp Sp Kr, Kp
V St Ma, Mi
H Sh Vv, Vk, Vr
V St M
V St M
V St Vv, Vk, Vi
St St M

Viiriäinen H H H Kv
Heinäkurppa H H H Kk, T S
Kiljukotka ? E E Rj, M
Muuttohaukka H H E Sn, Ka
Valkoseikätikka ? H E Ml, Rj
Ruisrääkkä * V V Kv, Kn, Kk
Kaakkuri ? V St Vk, Sn
Kuikka * St St Vk
Kalasääksi * St St Vr, Vi, M
Tuulihaukka * E St Kv, S, R
Ampuhaukka ? E St M, S
Nuoiihaukka * St St M, Vr
Peitopyy * V St Kv
Selkäiokki * St St Vk, Vi
Uuttukyyhky * St St Kv, Mi
Varpuspöliö * Sh Sh Ma, Sk
Kehrääjä * St St Mh, Ka
Harmaapäätikka * Sh Sh Ml
Kangaskiuru * St St Ka, Mh
Pikkusieppo * Sh Sh Ma, Sk
Pähkinähakki * Sh Sh Ml
Pikkutikka * St St Mi, Rj

P, Pm
P, N
P, H, Ke
Kh ,P, Ke , 0
Mia1 Mp, R
Pm, Kh
0, H, Kh, P
Vr, H, Vm
Mi, P, H, Kh
Pm, Kh
Kh
Kh
Pm, Kh, P
H, P, Mu
Pm, Kh, P
Mi, Mia
Mu
Mp, Mia
M
Mi
M, Mp
Mia, Mp, R

Kalat



tJhanalaisuusluokat:
Hävi nneet
populaatiot

Erittäin uhanalaiset
Vaarantuneet
Silmä] läpidettävät

ovat hävinneet
ovat vaarassa hävitä
säilyminen epävarmaa
taantuneet (st)
harvinaiset (Sh)

puutteellisesti
(Sp)

Ote komiteanmietinnöstä 1985:43:

6.1 Suomen uhanabiset lajit
Tiss.1 luvussa on lueteltu toimikunnan uhanalaisiksi
arvioimat lajit systemaattisessa järjestyksessä ryh
mittain seuraavasti: selkärankaiser eläimet, selkä
rangattomat eläimet, putkilokasvit, sammalet, levät,
sienet ja jäkälät. Kustakin lajista on esitetty sen
suomalainen ja tieteellinen nimi, uhanalaisuustuok
ka, elinymnpäriscöc sekä uhanalaisuuden syyt. Ympä
ristöcyypi ja uhanalaisuuden syyt on esitetty niiden
arvioidussa tärkeysjärjestyksessä.

Taulukoissa käytetyt uhanalaisuusluokat lyhcntei
neen on selostettu tarkemmin luvussa 5.3. Seuraa
vassa on esitetty elinympäristöjen ja uhanalaisuuden
syiden luokittelussa käytetyt lyhenteet ja niiden
merkitys.

Elinympristöt (lyhenteet M. S, V, R, Ka ja K
tarkoittavat tarkemmin määrittelemättömiä metsiä.
Soita, vesiä, rantoja. kallioita ja kulttuurialueita).

— metsät
= aamniot cli ikimetsät
= lehdot ja lehtimetsät
= harjumetsät
= kuloalueet

suot
letot
nevat
rämeet
korvet

V = vedet
Vi = Itämeri
Vk = karut järvet ja lammet
Vr = rehevät järvet (esim. lintujärveQ ja lam

met
Vv = virtaavat vedet
VI = lähteiköt

= rannat
= Itämeren rannat
= järven- ja joenrannat

tulvamannat
= rantahietikot

kalliot -

= kalkkikalliot ja -louhokset

= tunturit (niityt ja kankaat; yleensä tarkoi
tetaan puurajan yläpuolista paljakkaa)

K = kulttuuriympäristöt
KI = lehtoniityt
Kn = ahot, kedot ja kuivat. niityt
Kk = kosteat niityt
Kv = viljeLymaat
1Cr = rakennettu ympäristö
Kp = puistot

Uhanalaisuuden syyt

P = pyynti: metsästys, kalastus ja laiton tap
pami nen

= keräily ja poiminta

= häirintä

= kuluminen

= rakentaminen: taajama-, haja-asutus-,
ranta- ja tierakentaminen (ei vesirakenta
mista)

= kaivostoiminta ja soranotto

= peltomaiden muutokset kuten salaojitus,
koneiden käyttö ja viljeltävien lajien vaih
dokset

N = niitty- ja hakamaiden sekä mnetsälaiduncen
sulkeutuminen laidunnuksen tai niittämi
sen loputtua

= metsien uudistamis- ja hoitotoimet

= metsien puulajisuhteiden muutokset: kuu
settuminen ja lehtipuuston väheneminen

Mi = ikimetsien, vanhojen kookkaiden puiden
ja kuloalueiden väheneminen

MIa = lahoavan puuaineksen (esim. laho- ja ko
lopuiden) väheneminen

0 = ojitus ja turpeenotto

Vr = vesien rakentaminen: voimalaitokset,
saha- ja myllypadot, säännöstely. ruop
paukset ja perkaukset (myös purojen)
sekä järvien Laskut

Vm = veden laadun muutokset: likaanturninen,
rehevöityrrtinen ja happamoituminen

Kh = kemialliset haittavaikutukset: ympäristö
myrkyt, torjunta-aineet, öljy ja ilman
saas teet

Mu = muut syyt: esiin, kilpailu, risteytyminen ja
liikenne, linnuilla myös elinympäristöjen
mnuuwkw veltimsalueWa

= syy tuntemawn.

256

(H):

(E):
(V):
(S):

Lajit, joiden uudistuvat

tunnettuja

Ke

1{

Ku

R

Ks

Pm

M
Ma
ML
Mh
Mk

S
SI
Sn
Sr
Sk

M

Mp

R
Ri
Rj
Rt
Rh

Ka
Kak

T
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Saukko

Siuntionjoki on eräs Uudenmaan harvoista saukon esiintymis—

alueista. Saukon esiintymisestä Siuntionjoen vesistöalueella

laadittiin yksityiskohtaisiin maastotutkimuksiin perustuva

selvitys vuonna 1986 (Natur och Miljö rf. 1986). Selvityk

sen mukaan merkkejä saukon esiintymisestä havaittiin lähes

koko vesistöalueella. Saukko on hävinnyt Etelä-Suomen meren—

saaristosta 1960- ja 1970-luvulla. Tärkeimpänä syynä ovat

todennäköisesti olleet ympäristömyrkyt. Vesien säännöstely,

ruoppaukset ja vesien likaanturninen ovat pilanneet lukuisia

saukkovesiä.

Saukko on vesielämään sopeutunut, pääasiassa hämärissä aktii

vinen eläin. Se lisääntyy pitkin vuotta, kuitenkin useimmiten

keväällä. 1-4 (2) poikasta, jotka ovat riippuvaisia emostaan

1½ vuotta. Saukot eivät lisäänny joka vuosi. Saukko voi elää

15—vuotiaaksi.

Ympäri stövaatimukset

- ravintoa riittävästi, pääasiassa kalaa

— avointa vettä talvisin (koskipaikat)

- puhtaat vedet, ei ympäristömyrkkyjä

- suojaisat pesäpaikat ja päivälepopaikat rantapenkassa
tai sen läheisyydessä

— ehdoton rauha lisääntymisaikana; heti synnytyksen jälkeise
nä aikana erno saattaa purra poikasensa kuoliaaksi pienim—
mänkin häirinnän johdosta

- Suojaavaa kasvillisuutta rannoilla, jotta siirtyminen
päivälepopaikalta veteen olisi turvallista, jotta siirtymi
nen alueelta toiselle olisi turvallista ja yhteydet saukko
kantojen välillä säilyisivät. Rantojen rakentamista pitkinä
yhtenäisinä alueina tulee samasta syystä välttää.

- suojaavaa kasvillisuutta rannoilla ja yhteys metsään erityi
sesti talvehtirnispaikkojen läheisyydessä

Kalat

Siuntionjoen vesistössä esiintyy nykyisin ainakin kolme uhan

alaista kalaa, jotka ovat meri— ja purotaimen sekä vimpa.
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Taimenen ekologiseksi roduksi katsottu meritaimen on uhanalais
ten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietinnössä luoki
teltu erittäin uhanalaiseksi, mikäli kanta on alkuperäinen
luonnonkanta. Siuntionjoen vesistössä esiintyy taimenen luon—
taista poikastuotantoa nykyisin ainakin muutamissa päähaaran
koskissa Sågarsforsin voimalaitospadolle asti sekä Kirkkojoen
haaran eräissä koskissa. Poikastiheydet ovat kuitenkin ko.
koskissa pieniä. Paikallisten purotaimenten ohella on näissä
koskissa myös mereen vaeltavaa meritaimenta. Vaikka purotaimen
ei sisälly em. toimikunnan mietinnön listoihin, on se katsotta
va Siuntionjoen vesistössä vähälukuisuuteensa vuoksi myös
uhanalaiseksi. Lisäksi on huomioitava, että meritaimenista
osa voi jäädä jokiin pysyvästi ( tammukoituminen), vaikka
niillä olisikin vapaa kulkuyhteys mereen.

Vimpa on luokiteltu uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelu-
toimikunnan mietinnössä silmällä pidettäväksi lajiksi ja vielä
edelleen luokkaan St mikä tarkoittaa lajia, jonka kannat
ovat Suomessa suuresti taantuneet, muttei vielä vaarantuneet.
Vimpa elää pääosan elämästään meressä, mutta nousee kudulle
jokien alajuoksun virtapaikoille touko-kesäkuussa. Harvinaista
vimpaa ja meritaimenta saadaan Siuntionjoen vesistöalueella
pyydyksiin pääasiassa Vikträskistä.

Siuntionjoen vesistössä on saattanut aikoinaan esiintyä myös
jokikutuista vaelIussiikaa, joka suojelutoimikunnan mietinnössä
kuuluu valtakunnallisesti luokkaan St. Uudellamaalla laji
lisääntynee enää Taasianjoessa. Siuntionjoen vesistöstä nykyisin
mahdollisesti saatavat vaellussiiat ovat todennäköisesti pelkäs
tään istutuksista peräisin, mistä syystä niiden ei voida katsoa
kuuluvan alueella suojeltavien kalojen joukkoon.
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Vesisel kärangattomat

Siuntionjoen Sjundeå åssa on esiintynyt 1800-luvulla nykyisin

uhanalaista jokihelmisimpukkaa. Laji on saattanut kadota alueel

ta kokonaan. Jokihelmisimpukka elää yleensä koskien alapuolisis

sa suvannoissa suhteellisen puhtaissa vesissä. Lajin elinkierto

on kytkeytynyt melko tiukasti taimeneen, sillä simpukan gioki—

diotoukat loisivat lähinnä purotaimenen kiduksissa. Jokihelmi

simpukan mahdollista nykyistä esiintymistä tulisi Sjundeå

åssa selvittää.

Jokihelmisimpukan ohella on Suomessa useita muita uhanalaisia

vesiselkärangattomia lähinnä simpukoiden, kotiloiden ja hyön

teisten ryhmissä. Näistä lajeista useat ovat levinneisyydel

tään eteläisiä, joten niitä saattaa esiintyä myös Siuntion-

joen vesistössä. Harvinaiset lajit jäävät kuitenkin normaalis

sa pohjaeläintarkkailussa helposti havainnoimatta. Palokosken

kovakuoriaisia tutkittaessa on todettu, että siellä esiintyy

uhanalaiseksi (sh, silmälläpidettävä, harvinainen) luokiteltu

laji isokuoksanen (Stenelmis canaliculata).

4.8.1.2 Vesi- ja rantakasvillisuus ja kasvisto

Kesällä 1986 tehtyjen ilmakuvausten ja kasvillisuusselvitysten

perusteella on kartoitettu kaikkien merkittävimpien järvien

ja .jokiosuuksi-en vesi- ja rantakasvillisuus. Vesistökohtaiset

tiedot on raportoitu yleissuunnitelman erillisselvityksissä

(Vihdin Luonto ry. 1986, ISY—ISM ry. 1986, Vesi— ja ympäris—

töhallitus 1987 ja Kirkkonummen kaavoituslautakunta 1987).

Lisäksi v. 1987 valmistui Valtakunnallinen lehtojensuojeluohjel

ma (Ympäristöministeriö 1987), jossa on mukana kohteita myös

Siuntionjoen vesistöalueelta.

Kasvillisuus

Selvitettyjen vesistöalueiden kasvillisuus on Etelä—Suomelle

tyypillistä rehevien vesistöjen kasvillisuutta. Laajat vesi—

kasvustot (helofyytit ja kelluslehtiset) sekä tulvaniityt

ovat paikoin kasvillisuuden kannalta arvokkaita - sekä vesistö—

maiseman tärkeä peruselementti (kartoitettu 1:5000). Hyviä

esimerkkejä tällaisista järvistä ovat Lonnoks-järvet ja Björn—

träsk (pohjoisosat).
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Selvimmän poikkeuksen muodostaa niukkaravinteinen Lappträsk,
jota luonnehtivat nuottaruohon (Lobelia dortmanna), rantaleini
km (Ranunculus reptans) ja tumman lahnaruohon (Isoetes
lacustris) muodostamat kasvustot.

Kasvi sto

Etelä-Suomen rehevien vesien tunnuslajit ovat lähes kaikki
edustettuina. Harvinaisempia alueella tavattuja lajeja ovat mm.:
jokileinikki (Ranirnculus lingua)

haarapalpakko (Sparganium erectum)

tyippälehtivita (Potamogeton obtusifolius)
purovita P. alpinus) ja

nuokkurusokki (Bidens cernua).

Näitäkin harvinaisempia ovat Etelä-Suomessa harvinainen Tjus
träskistä löytynyt suomenlumme (Nymphaea tetragona) ja Palo
kosken rannalla kasvava keihäsvuohennokka (Scutellaria hasti—
fo 1 i a).

IJhanalaiseksi (silmälläpidettävä) on luokiteltu purosätkin
(Ranunculus trichophyllus ssp. trichophyllus), joka kasvaa
Palojoessa. Rantakasveista on melko vähän tietoja.

4.8.2 Suojelunarvoiset luontokohteet

Siuntionjoen vesistöalueella sijaitsevat suojelunarvoiset
luontokohteet on esitetty kuvassa 41.

4.8.2.1 Siuntio

Siuntionjoki sivujokineen muodostaa kunnan halki virtaavan
jokiverkoston. Suurinta osaa vesistöstä ympäröi maatalousalue
rikkaine viljelysmaineen ja vanhoine asutuksineen. Paikoitellen
joki virtaa lähes koskemattoman erämaaluonnon keskellä. Vesis—
töön liittyy siten sekä kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia
että 1 uonnonsuojel uarvoja.
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Kulttuurihistorial]isia arvoja käsitellään tarkemmin luvussa

4.8.3.1, jossa esitetään alueen historiallisia kohteita koskeva

katsaus. Vanhempaan asutukseen liittyen on muodostunut kulttuurin

vaikutuksesta luonnonalueita, joilla on erityisen arvokas kasvu—

lisuus ja eläiniistö. Näistä alueista on mm. Pikkalan ja Sjund—

byn kartanomiljööt, Kvarnby sekä Brännforsin ja Bäcksin myllypadot

esitetty eriasteisiksi suojelukohteiksi.

Siuntionjoen maisemalliset arvot ovat huomattavia. Suuria alueita

jokilaaksosta on luokiteltu seutukaavassa maisemansuojelualueiksi,

esim, koko joen alaosa Tjusträskiltä Pikkalanlahdelle saakka,

samoin Palojoki pohjois—Siuntiossa.

Pikkalanjoen komea rantalepikko on ainutlaatuinen ja sellaisenaan

potentiaalinen luonnonsuojelukohde samoin kuin jo suojeltu Sjundby

ån Sjundbyn alapuolisella osalla. Suurilla järvillä Vikträskillä,

Tjusträskillä ja Björnträskillä on merkittäviä maisemallisia

arvoja säästeliäästä ja suureksi osaksi ympäristöön sopeutetusta

asutuksesta johtuen. Erityisesti Björnträsk sitä ,ympäröivine

viljelysalueineen, jyrkkine metsärantoineen ja rikkaine linnus—

toalueineen voisi muodostaa yhden Siuntion hienoimmista maiseman—

suojelualueista. Pohjoisessa muodostavat Palojokilaakso ja Kahvi

maa-Kimpari—alue suojelunarvoiset kokonaisuudet. Edellinen omalei—

maisen kulttuurimaisemansa ja jälkimmäinen koskemattoman ja

topografialtaan vaihtelevan erämaaTuonteensa vuoksi. Joen päähaara

Björnträskin ja Siuntion Pappilan välillä kuuluu puolestaan

Läntisen Uudenmaan mahtavimpiin jokilaaksoihin.
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Vaihteleva jokimiljöö tarjoaa olosuhteet rikkaalle kasvillisuu—

delle ja eläimistölle, joiden edustavimmat esiintymisalueet

vaativat huolenpitoa ja suojelua. Näihin kuuluvat ensi sijassa

useat lehtoalueet, jotka ovat muodostuneet osin kulttuurin vaiku—

tuksesta. Rehevimpiä lehtoja luonnehtivat runsaat pähkinäpensas

ja paikalliset lehniusesiintymät. Monin paikoin ovat kuuset alka

neet tunkeutua vanhemman lehtokasvillisuuden lomasta. Kolme

lehtoaluetta on herättänyt huomiota potentiaalisina valtakunnal

lista suojelumerkitystä omaavina kohteina. Nämä ovat Palokosken

lehto, Risubackajoen ja Lempansinjoen lehto. Useilla muillakin

kasvupaikoilla on luonnonsuojeluarvoa, kuten esim. Pikkalan

kartanon jalopuuvaltainen puisto, eräät lehdot ja Vikträskin

lähistöllä sijaitseva aarnionietsä, rantojen kuusi-pähkinäpensas

lehdot Kvarnbyn ja Siuntion Pappilan välillä sekä pienet Ais

kosbäckeniin ja Harvsåhon rajautuvat metsäalueet.

Useat vesistöalueen latvajärvet ovat edelleen luonnontilassa.

Lappträskillä, Långträskillä ja Rudträskillä on ainutlaatuinen

erämaaluonne ja järvet tulisi sellaisinaan suojella. Karskogin

Vikträsk sekä Fårträsk ovat molemmat suosittuja uintipaikkoja

ja luontokohteita. Kynnarträskin luonto on niin ikään arvokas.

Siuntionjoki on tullut erityisen tunnetuksi yhtenä rannikko-

alueen viimeisistä uhanalaisen saukon esiintymisalueista. Vuoden

1986 saukkoinventoinnin tuloksena selvisi, että saukko käyttää

säännöllisesti suurinta osaa vesistöstä ja laji on erityisen

riippuvainen suhteellisen häiriöttömistä alueista, joilla on

runsaasti rantakasvillisuutta ja - erityisesti talvella — vapaana

virtaavia koskia. Saasteet, jokiperkaukset ja rantojen ruoppauk

set ovat muodostaneet saukkokannalle suurimman uhkatekijän.

Toinen talvisin avoimina pysyvistä koskista riippuva laji on

koskikara, josta on tullut Siuntionjoelle luonteenomainen lintu

laji. Sjundbyrr, Kvarnbyn ,ja Palojoen kosket ovat tunnettuja

useista koskikarojen talvireviireistä. Palojoella laji on myös

pesinyt. Toinen, vielä harvinaisempi lintulaji on eksoottinen

kuningaskalastaja, joka on ajoittain pesinyt ja jota vuosit

tain tavataan joen alajuoksulla.
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Arvokkaimmat linnustonsuojelualueet sijaitsevat kunnan koillis

osassa. Niin Björnträskin ruovikkolahtien kuin rehevöityneiden

Lonoks-järvienkin linnustonsuojeluarvo on valtakunnallisesti

merkittävä. frlyransin altaista on muodostunut tärkeä läpimuutta—

vien kahlaajien ja vesilintujen levähdysalue. Sama koskee Tjus

träskiä, jolla kevätmuuton aikana tavataan kymmeniä lepäileviä

laulujoutseni a.

Rehevät lehtoalueet samoin kuin koskemattomat rannat itsestään

pystyynkuolleine vanhoine lehtipuineen ovat tärkeitä niin hy5n-

teisten kuin lukuisten nykyisin uhanalaisten lintulajien kannalta.

Näihin alueisiin kuuluu hyvänä esimerkkinä Pikkalan kartanon

puisto leppärivistöineen.

Sekä saukko että vaateliaammat lintulajit ovat riippuvaisia

yhtenäisistä luonnontilaisista jokiosuuksista. Tältä kannalta

muodostavat pääuoman ranta—alueet Kvarnbyn ja Siuntion Pappilan

välillä yhden vesistöalueen tärkeimmistä suojelukohteista. Tämän

alueen kosket ovat lisäksi merkittäviä vesieliöstölle, mm. taime

nel le.

Kuvaus kohteiden luonnonolosuhteista, niiden tilasta ja niiti

koskevista mahdollisista ongelmista

Pi kkal anjoki

Tervaleppien reunustama hitaasti virtaava joki, joka on meren

puoleisesta suualueestaan suljettu osittain veden virtausta

säätelevillä padolla ja venesululla. Suhteellisen runsaasti

liikennöity jokiosuus. Eräs Siuntion tärkeimmistä maisema-alueista

kulttuurihistoriallisine rakennuksineen ja paikkoineen.

Tervaleppävyöhyke (S 35) koostuu vanhoista tervalepistä, joiden

aluskasvillisuus on Te•htomaista. Rantapenger on paikoitellen

syöpynyt puiden juuriston alta. Rantakasvillisuuden arvo maiseman-

ja luonnonsuojelukohteina on hyvin dokumentoitu. Alueet on esitet

ty rauhoitettavaksi luonnonsuojelulain nojalla mm. seutukaavassa

(kaavamerkintä SU—1).
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Alueella on tehty inventointeja (mm. Borg-Henttonen, VNRPF 1969
ja Nyberg-Munsterhjelm, ISY-ISM 1981).

Vedenpinnan korkeuden säännöstelyn on katsottu uhkaavan leppä—
vyöhykettä tukahduttamalla ja kasvaneen eroosion vuoksi. Veden-
korkeuden nosto ei kuitenkaan ole ajankohtaista. Myös moottori
veneilyllä on huomattava rantaeroosiota lisäävä vaikutus.

Pikkalanjoen suistoalueen länsipuolella on arvokas IIästhagenin
lehtoalue (S 37) vanhoine leppä- ja kuusimetsineen ja kehittyneine
pensaskerroksineeh. Linnusto on rikas, mm. useita kololintulaje—
ja. Alueen hoitoa tulisi ohjata luonnonsuojelunäkökohdat huomioon
ottaen.

Pikkalan kartanon (S 36) alueella on lehtomainen puisto, jossa
on vanhoja jaloja lehtipuita ja monipuolinen kasvillisuus sekä
linnusto. Alueella on monia luönnonsuojeluarvoja, joita on selvi
tetty lähteissä (Wolff, ISY-ISM 1986 ja Borg—Henttonen, VNRPF
1969)

Pikkalanjoki on saukolle tärkeää aluetta. Saukko on riippuvainen
mm. joen ylitse kaartuvasta rantakasvilhisuudesta. Asiaa on
käsitelty tarkemmin saukkoselvityksessä (Cronström, Natur och
Miljö rf. 1986). Monet kolopesijät käyttävät vanhoja leppiä
pesimäpaikkanaan, mm. naakkayhdyskunta (ks. Wohff, ISY-ISM 1986).

Itse vesialue on teollisuuden käyttämä makeavesiallas ja sellai
seksi varattu myös seutukaavassa.

Pikkalanjoki yhdessä Vikträskin kanssa muodostaa tärkeän opetus—
kohteen maanirne ensimmäiselle, Broändaan v. 1986 perustetulle
luontokoululle. Koulun läheisyydessä sijaitsee joitakin säästämi
sen arvoisia arvokkaita lehtoalueita (ks. Wolff ja C-A. & E.
Haggström, ISY-ISM 1986).

-
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Vi kträsk

Järvellä on huomattavaa maisemallista arvoa vaihtelevista ja

vain vähän rakennetuista rannoistaan johtuen. Järvi oli aiemmin

tunnettu runsaasta kalastostaari. Eräät lehtoalueet ja tiheät

ruovikkoalueet länsirannalla nostavat järven luonnonsuojelu—

arvoa. Vikträskin koko rantaviiva on seutukaavassa merkitty

luonnonsuojelualueeksi (SU-1).

Nagiaksen niemellä (S 31) järven luoteisosassa sijaitsee pieni

aarnimetsäalue, jossa on mm. jaloja lehtipuita, pähkinäpensasta

ja näsiää. Eläimistö on epätavallisen runsas. Alueella on mm.

suuri mäyränluola ja monia lintulajeja kuten nuolihaukka. » Alueen

kuvaus on esitetty lähteessä (Nyberg-Munsterhjelm, ISY-ISM 1981).

Alue tulisi rauhoittaa luonnonsuojelulain nojalla.

Alkärrin alue (S 26) pohjoisempana Sjundbyn suualueella on

kasvitieteellisesti mielenkiintoinen. Alueella on useita lähdepu

ro,ja. Alue suositellaan säilytettäväksi luonnontilassa (ks.

Nyberg-Munsterhjelm, ISY-ISM 1981).

Sunnanvikin tasangon eteläpuolella sijaitsee lehtoalue purolaak—

sossa (S 40), ks. v Wright (ISY-ISM 1986). Kehlan kartanon vierei—

sen purolaakson (S 32) kasvillisuus on erityisen edustava. Alueel

la on arvoa luonnonsuojelukohteena (ks. Wolff, ISY-ISM 1986).

Järven länsipuoliset ja osin myös kaakkoispuoliset kosteikko—

ja ruovikkoalueet ovat linnustollisesti mielenkiintoisia (ks.

Borg-Henttonen, VNRPF 1969, Karilas & Tikka 1986 ja Tringa ry.

1986). Järvi osoittautui kesän 1986 inventoinnin yhteydessä

arvokkaaksi saukon esiintymisen kannalta (ks. Cronström, Natur

och Miljö rf. 1986). Koko vesialue on varattu seutukaavassa

teollisuuden makeanveden varastoaltaaksi. Kiistelty vedenkorkeus

tason nosto (jolla olisi- ollut vaikutusta useisiin• arvokkaisiin

ranta—alueisiin) ei ole enää ajankohtainen. Lisääntyvä moottori—

veneliikenne saattaa sitä vastoin tulevaisuudessa häiritä järven

luonnon- ja maisema-arvoja.
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Sjundby å

Joki virtaa Tjusträskin ja Vikträskin välillä rauhallisesti
maanviljelysmaiseman halki. Koskipaikkoja on Karubyssä ja Sjundbyn
kartanon kohdalla. Rantapenger on yleisimmin jyrkkä ja helposti
syöpyvä ja sillä kasvaa puita ja pensaita.

Sjundbynkosken ja Vikträskin välillä jokea reunustaa hyvin kehit
tynyt tervaleppävyöhyke (S 26), jota on osittain harvennettu.
Kasvillisuus on monipuolista, erityisesti rautatiesillan ylävirran
puolella, jossa se on ollut linnan kulttuurimiljöön vaikutuksen
alaisena. Harvinainen kuningaskalastaja on pesinyt syöpyneissä
rantajyrkänteissä 1970—luvulla. Avoimena pysyvä koski tarjoaa
koskikaralle talvireviirin. Niin kasvillisuus kuin linnusto
on kuvattu tietyiltä jokiosuuksilta (ks. Nyberg-Munsterhjelm,
ISY—ISM 1981).

Koko Sjundbynkosken alapuolinen jokiosuus on rauhoitettu luon—
nonsuojelulain nojalla eikä alue siten sovellu virkistyskäyttöön.
Sjundby å (välillä Tjusträsk-Vikträsk) on merkitty seutukaavaan
valtakunnallisesti merkittävänä luonnonsuojelukohteena (merkin
tä SU-1).

Kuningaskalastajan pesimisalueet tulisi kunnostaa. Koko alue
on keskeistä saukon esiintymisen ydinaluetta, jonka vuoksi kai
kissa aluetta koskevissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon
saukon ympäristövaatimukset (ks. Cronström, Natur och Miljö
rf. 1986).

Sjundbyn linnan yläpuolisella jokiosuudella ei ole dokumentoituja
luonnonsuojeluarvoja yksittäisiä kasvi- tai eläinlajeja koskien,
mutta alueella on huomattavaa maisemallista merkitystä.

Tjusträsk
-

Rakentamattomat rannat vaihtelevin luontotyypein. Alueella lähin
nä maisema-arvoa.
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Järven ]uoteisrannat (S 17) ovat alavia ja rantaviiva on vaihtele

va ja tulvivalla rantaniityllä on keväisin merkitystä lepäilevil—

le kahaaji11e ja sorsalinnuille. Viime vuosina on järvellä

levähtänyt suuria laulujoutsenparvia jäänlähdön aikoihin. Alu

eella on merkittävästi suurempi linnustonsuojeluarvo kuin Vikträs

killä. Alueen linnusto kartoitettiin v. 1986 (Tringa ry. 1986).

Tjusträskillä on merkittävää maisema-arvoa (rakentamattomat

rannat) ja on tästä syystä varattu seutukaavaan luonnonsuojelu

alueeksi (merkintä SU-1). Järven rantojen kasvillisuus on kar

toitettu (Kerkelä 1984). Vesikasvillisuus selvitettiin kesällä

1986 (Nybom, Vesi- ja ympäristöhallitus 1987). Alue on saukon

tärkeää esiintymisaluetta (ks. Cronström, Natur och Miljö rf.

1986).

Yhteenvetona voidaan todeta, että koko Siuritionjoen vesistön

alaosa Tjusträskiltä Pikkalanlahdelle on varattu seutukaavassa

suojelualueeksi (SU—1).

Sjundeå å - päähaara Björnträskiltä Siuntion Pappilaan (S 10)

Mahtava jokilaakso, jonka itäreunalla vallitsevana rehevä vanha

kuusimetsä, seassa mm. pähkinäpensasta. Jokiosuudella useita

pitkiä koskia.

Luonnonsuojelun kannalta mahdollisesti kaikista alueen jokiosuuk

sista arvokkain. Useat kosket pysyvät paikoitellen sulina koko

talvikauden ajan.

Alue on saukon ydinaluetta talvisin ja katsottiin tärkeäksi

esiintymisalueeksi kesäinventoinnin yhteydessä (Cronström, Natur

och Miljö rf. 1986).

Jokiosuudella on useita koskikaran talvireviirejä. Kosket ovat

taimenen tärkeitä poikastuotantoalueita.



270

Alueen maisema—arvo on hyvin dokuinentoitu. Vastaavia koskematto
mia jokiosuuksia metsän reunustamine koskineen on nykyisin jäljel
lä vain harvoissa paikoissa koko Etelä-Suomessa. Rantamets
on pääosin vanhaa ja sen kasvillisuus ja eläimistö on runsas.
Itäpuolella on osittain jyrkkiä metsäisiä mäkiä, joiden metsä
on lehtomaista, kuusivaltaista pähkinäpensaslehtoa. Alueella
on myös hiljattain merkittyjä, aina harmaaleppävyöhykkeeseen
asti ulottuvia hakkuualoja. Länsipuolella on joitakin lehtoaluei
ta, mm. yksi rehevä alue Muiston itäpuolella. Pitkin osittain
hyvin suojaista jokilaaksoa liikkuvat monet eläinlajit, saukko,
taimen, supikoira, hirvi, valkohäntäpeura, kana- ja varpus—
haukka, useat vaateliaat kertut ym.

Alue on seutukaavassa merkitty suojelualueeksi (SU-1). Alueeseen
liittyvä rantametsä tulisi sisällyttää suojelualueeseen (ks.
Borg—Henttonen, VNRPF 1969 ja Reinikainen, ISY-ISM 1986). Alueella
on myös tärkeitä kulttuuriympäristöjä omaleimaisine kasvillisuuk—
sineen, mm. Purnus. Pappilan puisto (S 38) on jo rauhoitettu.
Kvarnbytä esitetään suojelukohteeksi (ks. Vatanen, ISY-ISM 1986).

Alueen arvokalakantoja (taimen) ja koskien ilmeistä suojelu-
ja kunnostustarvetta on selvitetty jokiprojektin yhteydessä
(Marttinen & Wessman 1987).

Luonnonolosuhteita Kvarnbyn-Sågarsån yläpuolella on muutettu
perkaustöiden yhteydessä talvella 1986. Alueen arvokas vesikas
villisuus (ks. Borg-Henttonen VNRPF 1969) on tuhoutunut. Alueen
merkitys saukolle ja koskikaralle on oletettavasti muuttunut.
Luonnonsuojelusyistä on tärkeää seurata alueen kehittymistä
jatkossa.

Koko jokiosuus Björnträskiltä Siuntion kirkonkylään saakka on
potentiaalisesti merkittävä sekä virkistyskalastuksen että melon

- nan kannalta. Virkistyskäyttösuunnittelussa tulee ottaa huomioon
saukon ja muiden häiriöherkkien lajien ympäristövaatimukset.
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Björnträsk

Maisemallisesti ehkä kaunein alueen järvistä, viljelysmaiden

ja metsärinteiden reunustama järvi. Järven pohjoisosissa (S

3) tehtiin yksityiskohtainen kasvillisuus— ja linnustoselvitys.

Björnträskin ja Lonoksjärvien järjestelyhankkeen yhteydessä

(Helsingin vesipiiri 1982). Alueen linnusto kartoitettiin uudel

leen v. 1986 (Tringa ry. 1986).

Inventoinnit osoittivat järven pohjoisosan lahtien ja järven

lasku-uoman Sågarsån alueen biotoopit hyvin arvokkaiksi kokonai—

suuksiksi, erityisesti 1innustonsuojelualuetna. Alueen suojelu

pistearvo ylitti Valtakunnallisen lintuvesfen suojeluohjelman

(1981) mukaisen valtakunnallisesti arvokkaan lintuveden kynnys—

arvon selvästi.

Järven pohjoisosan ruovikkorannat tulisi rauhoittaa luonnonsuoje—

lulain nojalla, koska ne muodostavat Siuntion tärkeimmän lintu—

alueen.

Risubackajoen suistoalueella on järven rantaan ulottuvaa laidun—

niittyä. Tällaiset kasvillisuustyypit ovat jatkuvasti harvinais

tuneet.

Saukko vierailee säännöllisesti Björnträskillä. Luusuan alue

Kanalassa on erityisen tärkeä saukolle (ks. Cronström, Natur

och Miljö rf. 1986).

Säännöstelyn vaikutuksia kasvillisuuteen ja eläimistöön tulee

tutkia säännöllisin seurantatutkimuksin. Veneilyn aiheuttamaa

häirintää aroilla linnustoalueilla .pesimäaikana tulee välttää.

Alue on tärkeä myös saukolle.
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Palojoki

Palojärven luusuasta alkavan Palokosken alapuolelta alkaen joen
pääuoma virtaa rauhallisesti avoimessa viljelysmaisemassa. Joki
laaksoa on luonnehdittu Siuntion tärkeimmäksi maisemansuojelu—
kohteeksi, (ks. mm. Borg-Henttonen, VNRPF 1969 ja VNRPF 1982).

Joen yläosalla on tavattu uhanalaista leinikkiä, (Ranunculus

trichophyllus) (S 1). Saukko vierailee alueella, talvella alue

on yksi saukon ydinalueista (ks. Cronström, Natur och Miljö

rf. 1986). Koskikara on riippuvainen talvella avoimena pysyvästä

koskijaksosta. Koko koskialueen kasvilhisuus ja eläimistö on

runsas. Kosken ympäristön lehtojen kasvihhisuus kartoitettiin

kesällä 1986. Alue on arvokas luonnonsuojelukohde (ks. t1olff

& v Wright, ISY-ISM 1986). Kasvillisuutta koskevia tietoja on

koottu myös valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan hiittyen

(ks. Alanen, Ympäristöministeriö 1987a). Koskiosuudella on taime—

nelle sopivia kutupaikkoja.

Palojärven Vihdin kunnan puoleinen luusua—alue on seutukaavassa

varattu suojelualueeksi (SU-1). Koko Siuntion kunnan puoleinen

koskialue tulisi liittää suojelualueeseen.

Alempana jokilaaksossa oleva avoin ranta-alue on erityisen herkkää

kaikenlaisen rakentamisen aiheuttamille muutoksille.

Ri subackajoki

Joen suistoahue Björnträskihlä kuuluu edellä mainittuun arvokkaa—

seen lintujensuojelualueeseen. Alue on erityisen tärkeä lepäi

leville kahlaajihle.

Ylempänä Lohjan kunnan rajan luona sijaitsee arvokas lehtoalue

(5 8) (ks. m. Borg-Kenttonen, VNRPF 1969), jonka Lohjan kunnan

puoleinen osa on varattu seutukaavassa suojelualueeksi (SU—1).

Tietoja alueen kasvillisuudesta on koottu myös valtakunnalliseen

lehtojensuojeluohjelmaan liittyen, (ks. Alanen, Ynipäristöministe—

riö 1987a).
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Harvsån

Harvsån virtaa rauhallisesti metsä- ja maatalousmaiden halki.

Joen yläjuoksulla on tiivistä loma-asuntorakentamista. Jokea

perattiin Björnträskin ja Lonoksjärvien järjestelyhankkeeseen

liittyen v. 1986—87. Metsäalueilla on paikoin runsasta rantakas—

villisuutta. Ilkärrin eteläpuoleinen kuusilehto (S 7), jossa

kasvaa lehmusta Ja pähkinäpensasta, on varattu suojelukohteeksi

(ks. Borg-Henttonen, VNRPF 1969 ja Helsingin vesipiiri 1982).

Myös Joen suistoalue Björnträskillä on rikasta luonnonympäristöä

vanhoine, osittain kuolleine lehtipuineen, jotka ovat arvokkaita

niin hyönteisten kuin lintujenkin kannalta. Suistoalueella ei

ole tehty kasvillisuusinventointia.

Harvsån on keskeisten saukon esiintymisalueiden välinen yhteys-

väylä (ks. Cronström, Natur och Miljö rf. 1986). Ranta—alueet

ja pohjaeläimistö tulevat muuttumaan jokiperkauksen jälkeen.

Lonoksjirvet

Lonoksit ovat matalia, rehevöityneitä, osin umpeenkasvaneita

järviä, joilla on rikas linnusto. Lonokseilla tehtiin järjestely

hankkeeseen liittyen tarkat kasvillisuus— ja linnustoinventoinnit

(ks. Nyboni ja KBP, Helsingin vesipiiri 1982). Lonoksien linnusto

kartoitettiin uudelleen v. 1986 (Tringa ry. 1986). Molemmat

Lonoks-järvet ovat arvokkaita lintujensuojelualueita ja niiden

suojelupistearvo ylitti valtakunnallisesti arvokkaan lintuveden

pistearvon (ks. myös Björnträsk). Vaateliaina lintulajeina voidaan

mainita kurki, ruskosuohaukka ja kanadanhanhi. Laulujoutsen,

kuten myös useat kahlaaja- ja sorsalintulajit lepäilevät järvillä.

Lonoksjärvillä on myös merkitystä riistantuottoalueena.

- Lilla Lonoks on se-utukaavassa varattu suojelualueeksi (SU—1).

Molempien Lonoks-järvien suojeluarvo on nykyisin hyvin dokumen—

toitu (ks. KBP, Helsingin vesipiiri 1982). Rantakasvillisuus

länsirannalla on osin kuusilehtoa, jossa pähkinäpensasta seassa.
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Lonoksjärvien välinen Lonoksån on saukon esiintymisen ydinaluetta,
jonka vuoksi molemmat järvet ovat kokonaisuudessaan keskeisen
arvokkaita saukolle (ks. Cronström, Natur och Miljö rf. 1986).

Järvien säännöstelyn vaikutuksia kasvillisuuteen ja eläimistöön
tulee seurata kiinteästi.

Lisääntyvän loma-asutuksen tai TVK:n kurssikeskuksen mahdolli
sesti lisääntyvien toimintojen aiheuttamaa häiriötä on syytä
välttää. Moottoriveneily ja —urheilu vesialueella tulisi kokonaan
kieltää.

Kirkkojoki

Joki virtaa rauhallisesti avoimen viljelysmaiseman keskellä.
Rantakasvillisuus on vähäistä, pensaat tai puut puuttuvat. Avoi
men jokilaakson luonnonsuojeluarvoja ei ole dokumentoitu. Bäcksin
myllypadon (S 22) alueen kasvillisuus on rikas ja monipuolinen.
Alue on potentiaalinen ympäristönsuojelukohde (ks. Borg-Henttonen,
VNRPF 1969, VNRPF 1982 ja Vatanen, ISY-ISM 1986).

Alueella on vieraillut myös saukko talvella, koska koski pitää
sulapaikan avoimena (Karilas & Tikka 1986). Kesällä 1986 suorite
tun inventoinnin mukaan saukon esiintymisalueiden välinen tärkeä
yhdysväylä (ks. Cronström, Natur och Miljö rf. 1986). Padon
alapuolinen alue voisi olla mm. saukolle tärkeä suojelualue.

Kirkkojoen alueella tulisi selvittää mahdollisuudet antaa korkeam
man kasvillisuuden muodostaa suojaava vyöhyke ainakin joen etelä
rannalle avoimilla jokiosuuksilla. Toimenpiteellä olisi positiivi
nen vaikutus mm. saukolle, kalastolle, linnustolle ja veden
laadulle ja se vähentäisi rantaeroosiota ja ravinteiden huuhtoutu—
mista pelloilta.
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Myrans

Joki muuttuu vähitellen viljelysmaisemassa virtaavaksi puroksi.

Jokeeri tulee vettä myös Myransin ja Kokkilan savenottoalueilta.

Alueilta ei ole dokumentoitu erityisiä luonnonsuojeluarvoja,

mutta on huomattava, että Hyransin (S 20) alueesta on muodostunut

muutoin yksipuolisen tasangon keskellä vesialtaiden ja mosaiik—

kimaisen luontonsa ansiosta mielenkiintoinen ]innustoalue, erityi

sesti muuttoaikoina (ks. Tringa ry. 1986). Myransin kartanon

koivukuja on rauhoitettu.

Ai skosbäc ken

Ylempänä puron varressa on suojelunarvoinen lehtoalue (S 19).

Koko puroa reunustava metsämaa on luontonsa puolesta rikasta.

Mutkitteleva jokiuoma kulkee paikoin syvään uurtuneissa puro—

Iaaksoissa, joilla on oma maisemallinen arvonsa (ks. Skult ja

v Wright, ISY—ISM 1986). Saukon tärkeää esiintymisaluetta (ks.

Cronström, Natur och Miljö rf. 1986).

Lempans å

Joki virtaa osin autioiden metsäalueiden ja osin avoimen vilje

lysmaiseman halki. Purolaaksossa (S 21) Lempansin pohjoispuolella

on pitkä, talvisin sulana pysyvä koskijakso. Alue on oletetta—

vasti saukolle tärkeä (ks. Cronström, Natur och Miljö rf. 1986).

Koskikara talvehtii osittain koskella. Alueella on myös harvalu

kuinen taimenkanta. Purolaakson ja välittömästi sen alapuolella

sijaitsevan jokiosuuden kasvillisuus on hyvin rikasta lehtoa,

jossa on monipuolinen ja vaatelias kasvillisuus. Kasvillisuus

inventoitiin ympäristöministeriön valtakunnallisen lehtoinventoin—

nin yhteydessä (ks. Alanen, Ympäristöministeriö 1987a). Puronvar

silehto on ehdotettu rauhoitettavaksi (mm. 8org-Henttonen, VNRPF

1969 jaTikka, Vihdin luonto ry. 19861.

Rannoille tulisi antaa kasvaa pensas— tai puuvyöhyke viljelyalu—

eiden avoimilla rantaosuuksilla.

Koskien merkitys mm. taimenen poikastuotantoalueina olisi huomat

tavasti suurempi, mikäli veden laatu olisi nykyistä parempi.
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Latvajärviä

Lapptrsk on karu, kirkasvetinen erämaajärvi. Järvi on varattu
seutukaavassa makeanvedenaltaaksi (SU-3). Järvellä ön maisema-
ja luonnonsuojeluarvoja. Alue on tärkeää ulkoilualuetta. Lapp—
träsk tulisi rauhoittaa rakentamiselta ja muulta alueen erä
maaluonnetta häiritsevältä toiminnalta. Ulkoilureittejä ei tule
linjata rantoihin asti ulottuviksi. Bladträsk ja Langträsk ovat
pieniä erämaajärviä, jotka kuuluvat Lappträskin erämaa—alueeseen
ja nämä järvet kuuluvat myös soidensuojelun perusohjelmaan (kohde
A.9.).

Kynnarträsk on runsasravinteinen arvokkaiden lehtoalueiden ympä
röimä järvi, jonka ympäristössä on viljelysmaita ja suoaluetta.
Alue on luonnonolosuhteiltaan arvokas. Kurki pesii alueella
(ks. Welander, ISY-ISM 1986).

Rudträsk on humusvaikutteinen erämaajärvi, jolla on soistu
neet rannat. Kurki on pesinyt rantasuolla. Järvellä on maisema]-
lista arvoa.

Fårträsk on pidetty ulkoilu— ja retkeilykohde, jossa on mm.
uimaranta.

Karskogin Vikträsk on myös pidetty ulkoilukohde, jossa on yleinen
uimaranta ja uimakoulu. Rakentamisesta huolimatta järvi on maise
mallisesti arvokas.

Haukilampi ja Kimpari ovat maiseman ja luonnon puolesta arvok
kaita järviä. Rannat ovat osittain koskemattomia ja niillä on
rikas kasvillisuus. Luonnonarvoja on dokumentoitu mm. seutukaa—
vassa.
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4.8.2.2 Vihti

Vihdin puolella Siuntionjoki alkaa Enäjärvestä. Alavirtaan

mentäessä tulevat Poikkipuoliainen, Tervalampi, Huhmarjärvi

ja Palojärvi. Järvien välisen joen peruskarttanimenä on Huit—

tilanjoki, Siuntionjoki ja Palojoki. Vihdin puolella vesistö

alueeseen kuuluvat vielä Palojärveen laskevat Kypärijärvi

ja Valkjärvi sekä Tervalammen metsäalueen järvet ja lammet.

Kasvillisuus

Järvien ranta-alueet ovat useimmiten ihmisen toiminnan leimaa—

mia. Rehevimmät rantamaat on mahdollisuuksien mukaan otettu

viljelykseen ja muille rakentamiskelpoisille rannoille on

yleensä noussut vähäisen vakinaisen asutuksen rinnalle runsas

loma-asutus. Lähes luonnontilassa, useimmiten vain jonkinastei

sen metsänhoidon piirissä ovat säilyneet enemmän tai vähemmän

metsäiset, yleensä jyrkkärinteiset rannat tai pehmeät kosteik

ko— ja umpeenkasvurannat.

Peltoalueita on runsaasti varsinkin Enäjärven rantamilla sekä

puro- ja jokiosuuksien varsilla. Rantametsät ovat useimmiten

mustikkatyypin (MT) tai käenkaali-mustikka-tyypin (OMT) kankai

ta, jotka ovat Vihdissä yleisimpiä metsätyyppejä. Paikoin

on myös pienialaisia rantalehtoja, joista arvokkaimpia lienevät

Palojärven lounaisen lahtialueen ja Palokosken lehdot sekä

Huhmarjärven etelärannan pähkinälehdot. Lisäksi maininnan

arvoisia ovat mm. Tervalammen itärannan lehmusmetsikkö, Poikki—

puoliaisen pienehköt rantalehdot esim. Nuottalahdella ja Pihla

janlahdella sekä eräät puronvarsilehdot. Karuja metsätyyppejä,

täällä lähinnä puolukkatyypin (VT) kangasta, on alueella

suhteellisen vähän.

Vesi— ja rantakasvillisuuden osalta rehevimmät ja mielenkiintoi

simmat ovat Enäjärvellä mm. Niemoon Etulahti ja Riilahti,

Poikkipuoliaisella Linnanlahti ja luusuan seutu, Tervalammella

ja Huhmarjärvellä luusuoiden ja tulopurojen lähialueet sekä

Palojärvellä lounaislahti, Palokoski ja tulopuron suualue.
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Aikaisempia eri kasvitutkijoiden havaintoja olivat mm. seuraa
vat: Enäjärveltä ketoraunikki, uposvesitähti, lehtisara ja
rentosavikka, Poikkipuoliaiselta tummaraunioinen ja mäkiminttu,
Palojärveltä lehtopalsami, rantayrtti, koiranheisi ja syylä
linnunherne, Haukilammelta ja Kypärijärveltä nevaimarre sekä
edellisen osalta myös kilpukka ja rantayrtti.

Siuntionjoki-projektiin liittyvässä selvityksessä (Tikka,
Vihdin Luonto ry. 1986) ei Vihdin Luonto ry tehnyt havaintoja
kovin uhanalaisista lajeista. Metsälajien osalta voidaan ylei
simpien lajien lisäksi mainita seuraavat: pähkinäpensas, imikkä,
kevätiinnunherne, kotkansiipi, kivikkoalvejuuri, mustakonnanmar—
ja, lehtokuusama ja lehto-orvokki. Vesi- ja rantakasvien osalta
kannattaa mainita seuraavat vähemmän yleiset lajit: sarjarimpi,
jokileinikki, kilpukka ja isolimaska.

Linnusto

Alueen linnustosta tehtiin erilhisselvitys (Tringa ry. 1986).
Vihdin tutkimusalueen järvillä ei ole tavattu pesivinä kovin
vaateliaita hintulajeja. Enäjärvehlä on pesinyt jopa 15 — 25
silkkiuikkuparia, mikä lienee Vihdin suurin pesimäparimäärä.
Sorsista voidaan mainita sinisorsa, tavi, haapana, tukkasotka
ja telkkä. Enäjärven rantamihla pesii toisinaan myös luhtahuitti
ja pensassirkkahintu. Edellisiä yleisemmin rannoilta tapaa
mm. satakielen ja varsinkin ruokokerttusen, joista jälkimmäistä
oli runsaasti Hulttilanjoehla. Lisäksi Enäjärveltä on mainit
tava aikaisemmat kesäaikaiset havainnot merihokista ja räyskäs
tä.

Poikkipuohiaisella tavanomaisten vesi— ja rantahajien kuten
silkkiuikku, heinäsorsa, telkkä, tiirat, lokit, ruokokerttunen
ja pajusirkku, lisäksi kannattaa mainita rytikerttunen, vaate
lias ruovikoiden lintu. Metsälajeista voidaan mainita mm. palo—
kärki ja peukaloinen.
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Tervalammelta, Huhmarjärveltä ja Palojärveitä lintuhavainnot

ovat melko puutteelliset. Pesiniäiinnustoltaan ne ovat varsin

tavanomaisia, tyypillisiä lajeja ovat siIkkiuikku ja telkkä,

paikoin sinisorsa ja tavi sekä ruokokerttunen. Palojärven

itärannan metsäalueilla pesii mm. kana-, hiiri— ja mehiläis

haukka. Palokoski ja jossain määrin myös Kypärinoja ovat Siun

tionjoen vesistön tärkeimpiä koski karan tai vehtimi sai ueita.

Metsäkanalinnuista metson kanta on ollut alueella viime vuosina

paikoin melko heikko, mutta pyyn ja teeren osalta suhteellisen

hyvä.

Muu eUiimistö

Eläimistön suhteen tutkimusalue ei juuri poikkea uusmaalaises

ta eläimistöstä yleensä, Täälläkin pahimpina haittaeläiminä

ovat liian runsaslukuisina esiintyvät supikoira ja minkki.

Nykyisin harvinaistunut saukko on liikkunut säännöllisesti

Palokosken ja Huhmarjärven välisellä alueella ja ajoittain

myös Poikkipuoliaisella asti. Vesikkoa on erään tiedon mukaan

tavattu Palojärveltä vielä 1970—luvun alkupuolella. Suomessa

viimeinen virallinen tieto vesikosta on vuodelta 1965. Nyttem

min laji lieneekin kuollut Suomesta sukupuuttoon. Suurpedoista

voidaan mainita ilves, joka on liikkunut säännöllisesti alueel

la. Susi on tavattu viimeksi vuonna 1985.

Vesistön käytön ja suojelun ongelmat

Luonnonympäri stö

Siuntionjoen vesistön pääuomassa, savikkoseudun jo luonnostaan-

kiri rehevissä ja savisameissa vesissä yksi vakavimmista ongel

mista on liikarehevöityminen.
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Ihmisen toiminta, nykyisin lähinnä peltoviljely ja asutus
sekä erilaiset kurssi— ja leirikeskukset ja yritykset, on
lisännyt varsinkin vesistöjä rehevöittävää ravinnekuormitusta
sekä peltoviljely eroosion kautta vettä samentavaa kiintoaine—
kuormitusta. Enäjärven osalta voidaan puhua jopa järven sairas
tumisesta. Järven pohja on siinä määrin pilaantunut ja hapeton,
että sisäinen kuormitus pitää järven tilan huonona huolimatta
kuormituksen oleellisesta vähentämisestä. Näin kävi 1970-luvul
la, jolloin Nummelan jätevedenpuhdistamon kuormitus siirrettiin
Enäjärvestä Risubacka—jokeen.

Liikarehevöitymisen aiheuttamista ongelmista ovat pahimpia
sinilevien massaesiintymät eli ns. veden kukka. Vuonna 1986
tätä vesistön käyttöä esim. uintiin ja vedenhankintaan suures
tikin rajoittavaa ilmiötä esiintyi poikkeuksellisen runsaana
Enäjärven alapuolisissakin järvissä aina Palojärvellä asti.
Järven eliöstölle liikarehevöityminen voi merkitä vakaviakin
ongelmia aiheuttamalla varsinkin alusvedessä happikatoja.
Lisäksi kalaston rakenne yleensä muuttuu ei-toivottuun suun
taan eli särkikalavaltaiseksi.

Uudellamaalla pikkujärvien eliöstön melko tyypillinen uhkate
kijä veden happamoituminen ei Siuntionjoen vesistön Vihdin
puoleisella alueella ole kovin yleinen. Pääuoman reheviä ja
sivuvesistöjen yleensä suhteellisen humuspitoisia järviä happa—
moituminen ei siinä määrin uhkaa kuin esim. Vihdin kaakkois
kulman kirkasvetisiä ja karu,ja latvajärviä. Humusvesissä kuten
esim. Kaitalammessa ja Kurjonlammessa veden happamoitumisen
osatekijäriä on ollut valuma—alueelta huuhtoutuneet humusaineet,
jotka taas toimivat eräänlaisena puskurina ns. happaman laskeu—
man aiheuttamalle happamoitumiselle.

Humusvesissä usein runsas eloperäinen humusaines kuluttaa
haSotessaan järvien happivarantöja aiheuttaen näin ongelmia
eliöstölle. Runsaasti humusta sisältävissä vesissä saattaa
veden ruskea väri jopa alentaa uimakelpoisuutta. Varsinkin
petokaloihin kuten haukeen rikastuu humusvesissä yleensä siinä
määrin elohopeaa, että kalojen käyttöä ravinnoksi on rajoitet
tava.
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Vihdin alueella tyypillisenä maisemansuojelullisena ongelmana

on tiivis loma-asutus ja paikoin tehometsänhoito aukkohakkui

neen. Loma-asutus on runsasta varsinkin pääuoman kaikilla

järvillä sekä lähinnä suuremmilla sivuvesistöjen pikkujärvillä

kuten Kaitalammella ja Kurjonlammella. Myös jokivarteen, missä

jostain syystä maata ei ole otettu viljelykseen, on rakennettu

lomamökkejä. Siuntionjoen vesistön alueella Vihdissä maatalouden

ja rnökkirakentamisen ulkopuolelle jäävän vapaan rannan osuus

on usein niin pieni, etteivät esimerkiksi jokamiehen oikeudet

voi juuri toteutua. Ranta-alueiden eliöstön elinoloille loma-

asutus on ollut suuri muutos. Rakentaminen ja kuluminen ovat

suuresti muuttaneet kasvillisuutta ja sen rakennetta. Usein

suotuisat rakennuspaikat ovat olleet hedelmällisiä rantalehtoja.

Ranta—alueiden yleensä rikkaan eläimistön elinpiirit ovat

huomattavasti kaventuneet ihmisen tieltä. Arat vesi— ja ranta—

linnut ovat kärsineet vilkkaasta vesiliikenteestä.

Tarpeet ja tavoitteet

Vihdin puoleinen Siuntionjoen vesistöalue on luonnonoloiltaan

suhteellisen vähän tutkittu. Alueelta on Vihdin Luonto ry:n

toimesta (Tikka, Vihdin Luonto ry. 1986) tehty yleispiirteinen

selvitys. Lisäksi alue kuului osana Helsingin seutukaavaliiton

luontotutkimukseen (Laamanen 1971) ja Maa ja Vesi Oy:n (Karilas

& Tikka 1986)maankäyttö— ja maisemaselvitykseen. Seutu— ja

yleiskaavoissa alueelta on melko vähän suojelualuevarauksia

eikä yhtään aluetta ole luonnonsuojelulain nojalla suojeltu.

Alueelta olisi tärkeä tehdä laaja luonnoninventointi tähän

mennessä tehtyjen selvitysten ja esim. vanhojen hajanaisten

kasvihavaintojen (ks. esim. Tikka, Vihdin Luonto ry. 1986)

pohjalta. Esimerkiksi suuri osa joki- ja puro—osuuksia sekä

useimmat pikkujärvet ja lammet ovat lähes tyystin inventoimatta.

Tähän mennessä tehtyjen selvitys-ten perusteella (mm. Tikka

Vihdin Luonto ry. 1986 ja Karilas & Tikka 1986) tarkempaa

inventointia esim. suojelumerkityksen arvioinnin kannalta

kaipaisivat ainakin seuraavat suojelun kannalta tärkeät alueet

(numerot viittaavat kuvaan 41):
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Palojärveltä ja sen lähivesiltä selvitysalueen ainoa
seutukaavan suojelukohde Palokoski sekä koko luusua
pitkänomaisine lahtialueineen (V 1; kasvillisuus
ja linnustokohde) ja Palojärven pohjoisosassaan laske
van Siuntionjoen suualue (V 2; kasvillisuus), Kypäri
järven eteläinen ranta—alue ja sen laskupuron lehtoalue
(V 3; kasvillisuus), Haukilampi (V 4; kasvillisuus),
Palojärven itäpuolinen puronvarsilehto (V 5; kasvilli
suus).

Huhmarjärveltä etelärannan pähkinälehdot (V 6; kasvu
lisuus).

Tervalammelta itärannan lehmuslehto (V 7; kasvilli
suus).

Poikkipuoliaiselta Linnalahti (V 8; kasvillisuus
ja linnusto), luusuan rehevä lahtialue, pienehköt
rantalehdot mm. Pihlajanlahdelta ja Nuottalahdelta
sekä koillispään rantametsä CV 9, V 10, V 11 ja V 12;
kasvi lii suus).

Enäjärveltä lounais- ja eteläpään yleiskaavan suoje
lukohteet sekä Reuhoonlahti (V 13 a ja b; kasvillisuus
ja linnusto).

Siuntionjoki. Poikkipuoliaisen ja maantien nro 121
sekä Huhmarjärven ja Palojärven väliset jokiosuudet.
Huhmarjärven yläpuolella mutkitteleva jokiosuus maan-
tielle nro 121 asti. (V 14; maisemansuojelu, tulvaniit—
tykasvillisuus).

Maisemansuojelullisesti on suotavaa säilyttää rantapellot
viljelyksessä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennus
ten ja niiden ympäristöjen suojeluun olisi kiinnitettävä eri
tyistä huomiota. Rantametsiä tulisi hoitaa ympäristö- ja virkis
tysarvot huomioiden. Jokialueet ovat varsinkin Tervalammen
jä Palojärven välillä maisemallisesti merkittäviä. Ennen Huhmar—
järveä joen serpentiinimäinen kulku-uoma sekä keväiset laajat
tulva—alueet mm. Poikkipuoliaisen alapuolella vaikuttavat
oleellisesti maisemakuvaan. Tarvittaessa näkymien avaami
seksi kulkuväyliltä joelle ja myös jokivarressa kulkemisen
helpottamiseksi saattaa joissakin paikoissa olla paikallaan
harkita pensaiston harventamista, mikäli linnustolle ei koidu
kohtuutonta haittaa.
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Luonnon- ja maisemansuojelun sekä jokamiehen oikeuksien turvaa—

misen kannalta ei loma-asutuksen lisääminen ole perusteltua.

Mikäli rakentamista vielä halutaan, olisi se kanavoitava jo

ennestään niuuttuneille ja rakennetuille alueille.

Hajakuormituksen ja eroosion vaikutusten vähentämiseksi olisi

perustettava suojavyöhykkeet vesialueiden ja peltojen väliin.

Enäjärven kohdalla ei pelkkä, joskin sinänsä välttämätön,

kuormituksen vähentäminen riitä. Eräänä parantamiskeinona

voitaisiin kokeilla ns. biologista kunnostamista, johon liittyy

särkikalojen tehopyynti ja petokalojen istutukset.

Järvien ja jokien rehevät kasvillisuus— ja tulvarannat saatta

vat olla esim. linnustolle elintärkeitä pesimä— ja poikastuo—

tantoalueita ja kaloille kutualueita. Linnustolle tulvaniityt

ovat varsinkin muutonaikaisia levähdys- ja ruokailualueita.

Em. alueiden luonnon inventointi olisi tärkeä tehdä, jotta

arvokkaimpien alueiden osalta olisi perusteet niiden suojeluun

liiallisilta ympäristömuutoksilta.

Suojelun kannalta arvokkaat kohteet

Suojelukohteet (kts.4.8.2.2: Tarpeet ja tavoitteet) kaipaavat

tarkempaa inventointia varsinkin kasvillisuuden ja eläimis—

tön suhteen. Inventoinnin avulla voidaan myös suojelukohteiden

toteuttamista varten laatia kiireellisyysjärjestys, joka on

tarpeen vähäisten resurssien johdosta.

Siuntionjoen vesistön Vihdin puoleisella valuma-alueella on

syytä täydentää tähänastisia ympäristöselvityksiä laajalla

luonnoninventoinnilla mm. sivu-uomien järvien ja puro-osuuksien

osalta. Selvitystä kaipaavat myös esim, tulva-alueiden ja

-niittyjen ekologinen merkitys linnustolle ja kalastolle.
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Suojel ukohteiden kunnostustarve

Tiettyjen suojeltavien tai muuten arvokkaiksi koettujen kohtei
den kunnostamistarve ja -tapa olisi selvitettävä. Tällaisia
mahdollisia kohteita voisivat olla esim. Palokosken kulttuuri
maisemamiijöön kohentaminen, tulvaniittyjen “luonnontilan”
entisöiminen, pähkinälehtojen säilymisen turvaaminen (vrt.
kuusettuminen) ym.

Maiseman suojelu

Metsien maisemallinen merkitys ranta-alueilla on suuri. Run
saahkon loma—asutuksen ja usein muunkin asutuksen keskittyessä
vesien äärelle korostuu rantametsien käyttö ulkoiluun ja mui
hin vapaa-ajan toimintoihin. Metsän hoidossa olisi näin ollen
otettava huomioon puuntuoton ohella myös maisemalliset ja
vapaa—ajan tarpeet. Lisäksi eläimistön tarpeita huomioiva
metsätalous paikoittaisine pensaikko- ja tiheikköalueineen
on myös maisemallisesti rikkaampi kuin monotoninen puuntuotto
metsä. Rantametsissä ei tulisi sallia avohakkuita eikä muitakaan
ns. tehometsätalouden periaatteita. Nykyiset peltoalueet ovat
maisemansuojelullisesti arvokkaita ja näin niiden säilyttämi
nen viljelyksessä on tärkeää.

Loma—asutuksen lisäämistä ei tulisi sallia yhtenäisille raken—
tamattomille tai luonnonoloiltaan arvokkaille alueille. Näin
turvataan paikoin edes rippeet jäljelle jääneistä vapaista
rannoista jokamiehenoikeuksille sekä edistetään osaltaan maj
semallisten arvojen säilymistä.

Suojavyöhykkeet

Vihdin puoleisen Siuntionjoen vesistön vakavimman vesiensuoje—
luongelman, hajakuormituksen, vähentämisen tärkeänä keinona
peltoviljelyn osalta olisivat suojavyöhykkeet. Maatalouden
kuormitusta ja vesistövaikutuksia tutkitaan tällä hetkellä
Vihdissä vesi— ja ympäristöhallinnon toimesta usean eri tutki—
musprojektin puitteissa. Suojavyöhyketutkimusten liittämistä
näihin tutkimuksiin tulisi selvittää. Sopivista koealueista
voisi neuvotella esim. Enäjärven rannalla sijaitsevan Kemira
Oy:nkoetilan kanssa.
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4.8.2.3 Kirkkonummi

Kirkkonuminen puolella kuuluu Siuntionjoen valuma—alueeseen

Lonoks-järvet ja näihin idästä laskeva Storträsk - Bakträsk,

jolla on pieni Nydalsvikeniin laskeva latvalampi, Mustjärvi.

Lonoksjärviin laskee myös koillisesta Kvarnån kautta Petäjärvi

jonka latvajärvi on Hepari. Kvarnåhon laskevia pikkulampia

ovat Saarlampi ja Lammi. Falkiammen vedet laskevat Petäjärveen.

Kirkkonummen alueella sijaitsevat suojelun kannalta arvokkaat

kohteet on esitetty kuvassa 41.

Järvet ovat kaikki savitasankojen viljelysmaiseman matalia

järviä ja varsin reheviä ollakseen latvajärviä. Erityisesti

Heparin - Petäjärven seutu oli asuttu jo kivikaudella, joten

hyvin säilynyt kulttuurimaisema on pitkän asutushistorian

tulos. Ihmisen pitkäaikainen maanviljelys, karjatalous ja

asutuksen hajakuormitus ovat jo varhain rehevöittäneet näitä

jarvi a.

Ainoastaan latvajärviin laskevat lammet (Saarlampi, Falklampi,

Lammi, Ahvenlampi ja Mustjärvi) ovat metsäisten seutujen niuk

karavinteisempia, humuspitoisia vesistöjä, joilla luonnontila

on ainakin osittain säilynyt. Lampienkin rannat ovat osittain

ra kennettuja.

Kasvillisuudesta, eläimistöstä ja kasvistosta esitetään yksi

tyiskohtaisemmat tiedot erillisselvityksessä (Lindgren, Kirkko—

nummen kaavoituslautakunta 1987).

Storträsk - Bakträsk (I( 1 - K 7)

Keskisuuri järvi, jonka rantoja luonnehtivat peltomaisemat,

rantarakentaminen ja luonnonmaisemat. Kaislikkoa on melko

—vähän, -e-niten Storträskin luusuassa, Bakt•räskin itälahdessa

ja Nydalsvikenille johtavassa salmessa.

Luonnoninaisemat ovat vaikuttavimpia Sundetin ja Nydaisvikenin

länsirannalla, jossa on melko jylhiä jyrkänteitä. Bakträskin

kaakkoisrannassa Nydalsvikenin idänpuoleiset rannat ovat lähes

rakentamattomia ja lehtevän vehmaita.
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Kulttuurimaisemat. Perinteistä viljelysmaisemaa peltoineen,
niittyineen ja maatiloineen edustavat Storträskin länsipuoli-.
set ja Bakträskin pohjoiset alueet. Evitskogin Solvikin seudul
la on väljän maalaiskylän leimaa. Bakträsketin Kurkviken liit
tyy perinteiseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen
Kurkin kartanoon. Järveltä nähtynä herraskartanon muodostama
kulttuurimaisema hahniottuu kuitenkin vain osittain. Nydals
vikenin eteläosassa on pieni laidunnettu rantakaistale - Kirkko-
nummen ainoita.

Järvien linnustollinen merkitys on vaatimaton. Nydalsvikenin
ja Bakträsketin eteläosissa on valtakunnallisesti arvokkaita
lehtoja, joissa pesii mm. uhanalaisia eläimiä. Seitsemässä
lehdossa. kasvaa mm. tammia, lehmuksia ja pähkinää. Lehdot
olivat vielä 1920-50 luvuilla laitumia ja siksi hakamaatyyppi
siä aukeita. Nyt ne ovat kuusettumassa.

Ionoks-järvet (K 8, K 9)

Lonoks-järvet sijaitsevat Kirkkonummen ja Siuntion rajalla
Evitskogin ja Raivion kylien alueella. Järvet muodostavat
Björnträskiin laskevan Harvsån valuma—alueen alimmat järvet.
Järvet yhdistää 0,7 km pitkä ja noin 5 m leveä oja, Lonoksån.

Keskivesikorkeudella Lilla Lonoks on noin 32 ha ja Stora Lonoks
noin 65 ha. Vedenkorkeuden vaihtelut ovat varsin suuria (Stora
Lonoksissa 1966-79 keskimäärin 110 cm). Alavien rantojen takia
Lilla Lonoksin pinta-ala kasvaa tulvan aikana keskimäärin
50 ha:n ja Stora Lonoksin 95 ha:n suuruiseksi ja tulvahuippujen
aikana yhdistyneiden järvien pinta-ala on noin 180 ha. Järvien
pintaa laskettiin v. 1924 puoli metriä. Tulvasuojelutarkoituk
sessa alennettiin alkuvuodesta 1986 järvien ylimpiä vedenkorke
uksia 50.- 70 cm. Alivesikorkeuks4a nostettiin -15 — 25 cm.

Molemmat järvet ovat reheviä ja erittäin matalia. Stora Lonoksin
suurin syvyys on noin 1,2 m ja Lilla Lonoksin paljon alle
metrin. Järvien tuotantotaso on noussut hajakuormituksesta
johtuen.
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Stora Lonoksin rantoja kiertää leveä kasvillisuusvyö, jossa

yleisimmät kasvit ovat sarat, järviruoko, järvikaisla, järvi-

korte ja järvelle luonteenoniainen kapeaosmakäämi. Kasvillisuus

leviää saarekkeina myös keskelle järveä. Saravyöhyke on parhai

ten kehittynyt länsirannalla ja luusuassa. Lilla Lonoksin

kasvillisuus poikkeaa jonkin verran Stora Lonoksista ja on

sitä rikkaampaa. Matalana ja liejupohjaisena järvi on kesäisin

kokonaan kasvillisuuden peitossa. Kelluslehtiset ja kortekasvus

tot ovat runsaita, ja suurempaa rehevöitymisen astetta ilmentää

mm. leveäosmankäämi ja sarjarimpi. Saravaltaiset luhdat ovat

leveät sekä länsi- että itärannalla.

Järvien rannoilla on muutama maatila. Raivion omakotitalo

ja kesämökkiasutus ulottuu paikoin Lilla Lonoksin länsirantaan

saakka, ja Stora Lonoksilla on yksi kesämökki, mutta muutoin

luhtaiset rannat ovat säästyneet rakentamiselta.

Eläimistö:

Nisäkkäät
Lonoksit ovat saukonsuojelun kannalta keskeisiä.

Vuonna 1986 tehtyjen havaintojen perusteella sau

kot käyttävät järviä ja erityisesti Lonokså:ta

paljon. Muita nisäkkäitä ovat runsas piisami ja

minkki.

Li nnusto:
Linnusto on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi

vuosina 1984-1986 tehdyissä tutkimuksissa.

Petjärvi - Kvarnån (K 10, K 11)

Petäjärvi on sameavetinen peltojen ja harvahkon kesämökkiasu

tuksen ympäröimä järvi Kirkkonummen pohjoisosassa. Lintujen

kannalta merkittävimmät kohteet sijaitsevat järven pohjoisosan

muutamissa harvoissa kohdissa, missä rantaa reunustaa ohut

luhtavyöhyke: Sjökullanlahti, Sjöuddeninlahti, Grevnäsinranta,

Koilhisluhta sekä järven keskellä olevan salmen rannalla Haapa

niemenranta. Petäjärven luusua on myös tärkeä koskikaran talveh

timispaikka.
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Kvarnån on parin metrin levyinen puro joka virtaa perinteis
ten maatalousmaisemien ja peltoalueiden läpi. Pääosin puron
toisella rannalla on luontaista kasvillisuutta, mutta runsaan
kilometrin matkalla puro virtaa peltoa]ueiden läpi ilman suo
jaavaa kasvi lii suutta.

Hepari (Ic 12)

Hepari on pinta—alaltaan 66 ha:n suuruinen, runsaskasvustoinen
ja rehevä. Kolmannes Heparin rantaviivasta on luhtarantoja,
jotka ovat leveimmillään niemen molemmilla puolilla luoteis
ja lounaislahdissa. Pienialaisia ruovikoita esiintyy eri puo
lilla luhtien reunoilla. Vesikasvillisuus on runsasta. Heparis—
ta laskee 300 m:n pituinen oja Petäjärven Sjökullanlahteen,
joka on Heparin kaltainen.

Lärisirannalla ulottuvat viljelykäytössä olevat pellot luhtien
reunoihin asti. Haukiniemellä (länsiniemi) laidunnetaan lam
paita, jotka pitävät rantaniityt matalina. Myös Sjökullanlahti
on peltojen ympäröimä. Rantarakentaminen keskittyy pelkästään
Heparin itärannalle, jossa kesämökit sijaitsevat vieri vie
ressä aivan rantaviivan tuntumassa. Hepari on lintujärvi,
vaikkakin kovin rehevöityrtyt.
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4.8.2.4 Lohjan kunta

Siuntionjoen vesistön läntisimmät latvapurot sijaitsevat Loh

jan kunnan alueella.

Näihin latvapuroihin kuuluvat toisaalta Lohjanharjun juurelta

lähtevät Risubackajoen ja Kyrkån latvapurot sekä toisaalta

Aiskosbäckenin eteläiset latvapurot Inkoon rajalla sijaitse—

vasta Pålsträsketistä alkaen.

Ri subackajoen 1 atvaosat

Risubackajoen latvaosat ovat Siuntionjoen vesistön kuormite—

tuinta osaa. Risubackajoen läntisimmän haaran, Arvolanojan

latvoilla Muijalassa sijaitsee Oy Partek Ab:n kateaineyk—

sikkö, Risubackajoen päähaaran latvoilla Vihdin puolella

sijaitsee Höytiönnummen haaran latvoiIla Nummelan

jätevedenpuhdi stamo.

Tästä syystä veden laatu Risubackajoen alueella on varsin

huono ja veden eläimistö köyhää. Itse puroilla on lähinnä

vain maisemallista merkitystä, puronvarsien muodostaessa

merkittävän osan vesistön luonnonarvoista.

Risubackajoen latvapurot halkovat suurimmalta osalta valtaojina

viljelyniaisemia, mutta hakeutuvat paikoitellen nopeampivirtai

sina metsämaiden läpi.

Lieviössä Risubackajoki etsiytyy peltoalukealta vielä viitisen

vuotta sitten laidunnettujen niittyjen halki kiemurrellen

pisimmälle melko luonnontilaiselle metsäjaksolle, joka jatkuu

kuntarajan yli Siuntion puolelle. Niittyniaisemassa Risubacka

joen päähaaraan liittyy etelästäpäin tuleva, Siuntioit Näsbyn

Nummijärveltä alkava puro. Tähän puronhaaraan ei kohdistu

pistekuormitusta ja hajakuormituskin on vähäistä.
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Kyrkån latvapurot

Kyrkån pohjoisin latvapuro on Kivikoskenpuro, jonka latvat
ovat Muijalassa ja Immulassa. Kivikoskenpuroa, joka virtaa
keskellä vainioita, kuormittaa Lohjan kaatopaikka, Uusniityn
asuma—alue sekä haja-asutus ja maanviljelys.

Kivikoskenpuro yhtyy lännessä tulevaan Munkkaanojan haaraan,
joka Kruotinoja niniisenä alkaa Lohjan kaupungin alueelta. Yksi
Munkkaanojan latvahaara tulee Lohjan Asemanpellolta.

Päinvastoin kuin Kivikoskenpuro, Munkkaanoja on suurimmalta
osalta metsän tai puronvarsilehtojen ympäröimä. Munkkaanojaa
kuormittaa Lohjan kunnan Munkkaanojan puhdistamo, tiheä asutus
sekä maanviljelys. Munkkaanojan veden laatu onkin aika ajoin
varsin huono. Munkkaanojan alueella ei ole varsinaisia suojelu—
kohteita, mutta puronvarsilehdoilla on maisemallinen merkityk
sensä tiheästi asutulla alueella.

Kivikoskenpuro ja Munkkaanoja muodostavat Lohjan kunnan ja
Siuntion rajalla yhtyessään Lempansån, joka on Kyrkån pohjoi
nen latvahaara.

Kyrkårt keskimmäinen latvahaara on Myransbäcken, jonka latva
puro on Lohjan kunnan alueella oleva Maksjoki. Maksjoki halkoo
suurelta osin viljelymaisemaa, mutta kulkee osin myös metsä
saarekkeiden läpi tai rantalehdon suojassa uurtamassaan laak-
sossa. Maksjoen alueella ei ole varsinaisia suojelukohteita,
mutta puronvarsilehdoilla on tietty maisemallinen merkityksensä
avonaisessa viljelysmaisemassa.

Kyrkån eteläisin latvahaara on Vejansån-Aiskosbäcken, joka•
alkaa pienestä Pålsträsketistä Lohjan kunnan ja Inkoon väli
sellä rajalla. Pålsträsketistä puro virtaa viljelysmaisemaa
halkoen pieneen Hemträsketiin ja edelleen Teutarin purona
Isoteutarin kartanon vieritse. Vielä runsaan kilometrin matkan
puro kulkee peltojen keskellä sukeltaakseen sitten syvänä
rotkona mäkiseen metsämaastoon Lohjan kunnan ja Siuntion
rajoilla.
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Suojelun kannalta arvokkaat kohteet (ks. kuva 41):

(L 1.) Arvolanojan ja Risubackajoen päähaaran välissä Nummen—

kylän peltoalueen etelälaidalla heti Tarvon moottori—

tien pään ja Lohjanharjun välisen tien eteläpuolella

sijaitsee edustava rannikkokohosuo, jonka kasvillisuu

den lisäksi on myös hyönteistieteellisesti arvokas.

Tämä suo rajoittuu lännessä Arvolanojaan, idässä

suon ja Risubackajoen päähaaran välissä on pieni

harju. Kohosuo on valtakunnallisesti arvokas suojelu—

kohde, joka on vuonna 1980 vahvistetussa vaiheseutukaa

vassa luonnonsuojelualueena. Aluetta ei ole toistaisek

si rauhoitettu. Kohosuon läpi on vedetty kevyen liiken

teen reitti, mikä heikentää suojeluarvoa, joskaan

ei tuhoa suota.

(L 2.) Ennen päähaaraan yhtymistään Siuntion Näsbyn Nummi—

järveltä alkava eteläinen purohaara kulkee harvinaisen

korkean, paikoin 30 m korkean, purokanjonin läpi.

Purolaakson kasvillisuus on erittäin hienoa lehto—

kasvillisuutta. Maisema on säilynyt erittäin juhlavana

ja luonnontilaisena. Purolaakso on valtakunnallises

ti arvos suojelukohde, joka on vuonna 1980 vahviste—

tussa vaiheseutukaavassa luonnonsuojelualueena. Alu

etta ei toistaiseksi ole rauhoitettu.

(L 3.) Risubackajoen puronvarsilehto etelästä tulevan puro

haaran yhtyrnäkohdan luona ja siitä alajuoksulle,

itäänpäin. Kasvitieteellisesti ja maisemallisesti

hieno puronvarsilehto, jossa Risubackajoki luonnon

mukaisesti polveillen virtaa osin 10 vuotta sitten

laidunnetun niityn ja osin suljetumman lehdon halki.

(L 4.) Höytiönnummelta tulevan Risubackajoen haaran puron—

varsilehto. Kasvitieteellisesti arvokas puronvarsi—

lehto, jossa useita vaateliaita ja melko harvinaisia

kasvilajeja. Puron länsilaita pääosin luonnontilainen.
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(L 5.) Aivan Kivikoskenpuron latva-alueiIla, Lohjanharjun
kupeessa pieni Ojalansuo. Suo on rehevä lettomainen
kasvitieteellisesti merkittävä pikkusuo. Lettosuon
koillispuolella on melko hyvin säilynyttä lähdekor—
pea.

Suon pohjoisosan yli on vedetty tie, mutta suurin
osa suota on edelleen luonnontilainen.

(L 6.) Aivan Kivikoskenpuron latva—alueilla Lohjanharjun
kupeessa on useiden hehtaarien laajuinen lettosuoalue,
Sorronsuo, joka on mukana valtakunnallisessa soiden
suojeluohjelmassa.

(L 7.,) Isoteutarin kartanon kulttuurihistoriallisesti arvok
kaaseen ympäristöön ja sen läpi kulkevaan vuosisatai
seen Raaseporin linnantiehen Teutarin puro liittyy
kiinteästi.

Aiskosbäckenin ylimmillä osilla ei ole muita varsinai
sia suojelukohteita, mutta pienillä järvillä ja puron
varsilla on tietysti maisemalliset arvonsa viljely—
alueilla.

(L 8.) Lohjan kunnan ja Siuntion rajoilla olevalla mäkisellä
metsämaastolla on sekä maisemallisia että kasvitie—
teellisiä arvoja. Alue on Länsi-Uudenmaan seutukaava
liiton luonnonsuojelukohteiden inventoinnissa luoki—
teltu lähinnä paikallisesti tärkeäksi suojelukohteek
si.
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4.8.3 Kulttuurimaisema

Siuntionjokilaakso on valtakunnallisesti merkittävä maisema-

kokonaisuus, jonka arvo on todettu maisematoimikunnan mietin

nössä (1980).

Länsi-uusimaalaiselle maisemalle Siuntion seudulla on tyypil

listä jokien kulku Lohjanharjun lähteiltä vaihtelevan maiseman

halki Suomenlahden rannikolle. Ihmistoiminta on alueella liit

tynyt jo vuosituhansia vesistöihin. Kivikauden hylkeenpyytäjät

asettuivat asumaan hiekkarannoille ja pronssikauderi kansa

rakensi hautakumpuja mäkien laelle. Myöhempien aikojen linnat,

kirkot, herraskartanot ja maalaistalot kohosivat helposti

viljeltävien kukkuloiden yhteyteen, jokilaaksoihin ja muinaisteri

merenlahtien pohjukoihin.

Kulttuurimaisernalle alueen pohjoisissa ja itäisissä osissa

ovat ominaisia järviin ja jokiin liittyvät viljelyalueet. Alueen

keskiosa muodostuu kapeista, jyrkistä jokilaaksoista ja etelään

ja länteen maisema avautuu viljellyiksi tasangoiksi.

Kulttuurimaiseman kannalta arvokkaat kohteet on esitetty kuvassa

42.

4.8.3.1 Siuntio

Vesiliikenne

Merestä sisämaahan johtavilla vesireiteillä on aikojen kuluessa

ollut suuri merkitys liikenteelle, kuijetuksille ja kaupalle.

Ensimmäiset seudun asukkaat olivat todennäköisesti hylkeenpyytä

jiä, jotka asuivat noin 7000 vuotta sitten hiekkarannoilla.

Nämä rannat ovat suunnilleen 40 m nykyisen merenpinnan yläpuo

leila. Tällainen asuinpaikka kaivettiift esiin Stiitian lhe1J

viimeksi vuonna 1980. Alueella on myös monia muita kivikautisia

asuinpaikkoja, esim. Kapeilbacken Sjundbyssä, kivikautinen

asuinpaikka Taiimaimsåsenissa Sjundbyssä, missä on tehty runsas

keramiikkalöytö sekä hauta Dalamalmissa Svartbäckenissä.

Myöhemmin, noin 1500 eKr. rakensi merellä kulkeva prorissikauden
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kansa kymmeniä hautakumpuja vainajilleen mäille vesistöjen
varsille Vårdöstä Etelä-Siuntiosta lounaaseen Fårträskin mäille
asti.

Monet hautakummut on tuhottu, mutta pronssikautisia hautoja
on vielä jäljellä maisemallisesti hyvin arvokkailla paikoilla:
Trappbergetin haudat Vikträskin luona hautakenttä Krejansberge
tillä ja haudat Gårdskullan mäillä. Rautakautisesta haudasta
Ekhagenissa Suitian luona on tehty monta arvokasta löytöä.
lihrikivi Berghemin luona Backassa on harvinainen, erikoislaatui
nen muinaismuisto.

Kansainvaellusten ja viikinkien aikaan tiedetään merenkulki—
joiden liikkuneen rannikolla. Skällbergetin muinaislinna Tjus—
berbyssä heti kirkon lärisipuolella on pystytetty tänä aikana.
Eräät seudun nimistä, kuten Munks, ovat todennäköisesti peräisin
ristiretkien ajalta 1100 — 1200-luvulta. Toiset, kuten tilan
nimi Krejans viittaavat keskiaikaiseen merenkulkuun. Krejare
tarkoitti pientä rahtialusta.

Ruotsin vallan ajalta on paljon tietoja kauppa- ja merenkulku
yhteyksistä Siuntion ja Itämeren satamakaupunkien etenkin
Tallinnan ja Tukholman välillä. Pikkalan satamasta laivattiin
maatalous- ja kotieläintuotteita ja puutavaraa. Humala oli
tärkeä vieritiarti kkel i.

J0 varhain rakennuttivat vauraammat siuntiolaiset omia laivoja
ja harjoittivat merenkulkua itsenäisesti. Suitian kartanon
laivaveistämö oli ulompana Kalvössä ja alukset lastattiin
Broändan satamassa tai ulkosatamassa Störsvikissä.

1800—luvun viimeisillä vuosikymmenillä merenkulku saavutti
uuden kukoistuksen. Helsingin ja Hangon välillä liikennöivillä
rannikkohyryiai-vo4lla- ol-i----satamapaikka Broärtdassa, missä
rannikkotie risteää Pikkalanjoen kanssa. Kun rautatie Helsingin
ja Karjaan välillä valmistui 1900-luvun alussa, höyrylaivalii
kerme päättyi.

Seudun kalastajaväestölle joella on tietysti aina ollut suurin
merkitys kalan markkinoinnissa. Pitkään pidettiin säännöllisiä
kalamarkkinoita Pikkalan sillan luona.
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Joki oli myös tärkeä uittoväylä aina Porkkalan alueen evakuoin

tim asti vuonna 1944. Voidaan ehkä myös mainita, että viinan

salakuljetus oli täällä erityisen vilkasta kieltolain aikaan.

Tieyhteydet, sillat

Kun Ruotsin valta oli vahvistettu Suomessa 1200—1300—luvulla,

tarvittiin vähitellen liikenneyhteyksiä myös sisämaahan. Suomen

vanhin maantie, rannikkotie Turun ja Viipurin välillä - nykyään

usein Kuninkaantieksi kutsuttu — kulkee Siuntion läpi ja ylittää

Pikkalanjoen Vikträskin lähellä, missä vanha puusilta on ollut

jäljellä näihin päiviin asti. Silta on nyt purettu, mutta

se on tarkoitus uusia. Täällä Broändassa oli myös ikivanha

satama- ja markkinapaikka. Sillalla oli valtakunnallinen merki

tys ja seudun maanviljelijöiden piti ylläpitää se. Tämä koettiin

raskaaksi tehtäväksi, mistä on riidelty ja käräjöity vuosisato

jen ajan.

Sjundbyn kartanon luona on seuraava suurehko silta ja Tjusträs

km pohjoispuolella, missä maantie 113 kulkee on silta, joka

on juuri uusittu.

Myllyt ja sahat

Jokien ja purojen vesivoimaa on vanhastaan hyödynnetty pyörittä

mään myllyjä ja sahoja ja myöhemmin sähkölaitoksia. Kunnissa

on ollut kymmenittäin jauhomyllyjä, joita käytettiin vain

silloin kun vettä oli riittävästi. Veden juoksutusta suuriin

myllyihin Sjundbyssä, Bäcksissä ja Sågarsissa säännösteltiin

padoin, ja niitä voitiin siten käyttää läpi vuoden. Vuonna

1986 suljettiin viimeinen Bäcksin mylly, jota jo vuosikaudet

oli käytetty sähkövoimalla. Sågarsfn sähkölaitos on edelleen

toiminnassa. Sjundbyssä ei ainakaan kukaan suomalainen jauhanut

tai sahannut e-vakuointisyksyn 1944 jälkeen-. - - -

Joku mylly pitää entistää ja säilyttää kulttuurihistoriallisena

mui stomerkki nä.
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Krtanot

Siuntiolle ovat luonteenömaisia suuret maatilat - keskipinta—
ala 31,5 ha än suurin Suomen kunnissa. Hyvin hoidettujen vilje
lysten läpi johtavat köivu-, tammi- ja lehmuskujanteet taloihin.
Molemmat kartanolinnat Suitia ja Sjundby antavat maisemalle
a’vokkuutta.

Naanviljelymaisema ja Sfl muuttuminen

Vanhoista kartanoista näkee, että ensimmäiset sarkaojitetut
viljelykset olivat kovalla maalla mäillä ja rinteillä kylien
ympärillä. Alavilta niityiltä ja hallanaroilta tulvamailta
kerättiin osittain niittyheinää talvirehuksi - rehukasviviljely
tuli mukaan viljelyyn vasta 1800-luvulla — osittain niitä
käytettiin laitumina. Rantalaidunnukseh vaikutuksesta järvien
rannat pysyivät vapaina pensas- ja puukasvillisuudesta. Laidun
nus rajoitti myös vesikasvillisuuden kasvua, koska lehmät
menevät veteen syömään ruovikkoa. Esimerkki rantamaisemasta,
jonka laiduntavat eläimet ovat saäneet aikaan voidaan yhä
nähdä Tjusträskin länsirannalla. Siellä karja on käynyt laitu
mella aina 1980—luvulle asti. Vikträskillä Nordanvikin luona,
missä ranta on samaa tyyppiä, ei ole laidunnettu mitään eläimiä
evakuointisyksyn 1944 jälkeen. Ennen avoimilla rannoilla kasvaa
nyt 40 vuotta myöhemmin korkea, koivun hallitsema lehtipuuvyö—
hyke.

Rantaniittyjä äjitettiin ja niitä alettiin vähitellen kyntää.
Ensin viljeltiin lähinnä ohraa ja ruista. Salaojituksen ja
karjattomafl maataloudeh toteuttamisen jälkeen viime vuosi
kymmenien aikana on myös rantaniityt ötettu mukaan myyntiin
tarkoitettujen viljelykasvien viljelykiertoon. Nykyään maata
lousmaisemaa hallitsevat avoimet salaojitetut pellot, missä
samaa kasva vii jellä-än suurilla aloilla. Samalla kun sarkaojät
ovat hävinneet ovat kadonneet myös ojanvarsien kasvillisuus
jä eläimistö. Jokien varsista on paikoitellen kaikki puu—
ja pensaskasvillisuus raivattu pois. Tämä koskee erityisesti
Kirkkojoen rantoja.
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Multaantumisen seurauksena, mikä eloperäisellä maalla on seu

rausta pohjaveden laskemisesta maa painuu ja ojitus täytyy

uudistaa joidenkin vuosien väliajoin, jotta maata voitai

siin jatkuvasti viljellä. Joenperkaustöitä on hiljattain tehty

Harvsåssa ja Siuntionjoessa Björnträskin eteläpuolella tulvien

vähentämiseksi ja jotta alavien peltojen viljely olisi mahdol

lista. Perkaustyöt jättävät valitettavasti rumia jälkiä luon

toon,

Myös väestö ja asuminen on muuttunut

Maatiloilla on viljelevä väestö vähentynyt ratkaisevasti maa

talouden rationalisoinnin ja koneellistamisen sekä karjattoman

viljelyn seurauksena. Maataloudessa työskentelevien siuntiolais—

ten lukumäärä on vähentynyt kolmessa vuosikymmenessä yli 60

prosentista vain lähes 10 prosenttiin. Entiset maataloustyönte—

kijät ovat siirtyneet muihin ammatteihin ja muuttaneet pois.

Sukupolven vaihdoksen jälkeen vanhukset muuttavat usein mukavam—

piin oloihin, esimerkiksi aseman seudulle. Sen vuoksi ovat

monet asuin— ja talousrakennukset haja—asutusalueilla tyhjillään

ja teljettyinä. Muissa animateissa toimivia on kuitenkin muutta

massa takaisin läheisistä taajamista ja kesäaikaan seutua

vilkastuttavat maatilojen ja mökkien lomanviettäjät.

Kokonaisuutena ottaen seudusta saa hofdetun vaikutelman hyvin

hoidettuine taloineen ja pihamaineen. Koivu—, lehmus- ja tammi—

kujanteet antavat edelleen leimansa Siuntion seudun maise—

makulttuurille. Esimerkkeinä kauniista kujanteista ovat Laversin

koivukuja Sunnanvikissa, rautatieaseman lehmuskuja ja Gårds

kullaan, Munksiin ja Postisiin johtavat koivukujanteet. Sen

sijaan Myransiin johtava suojeltu koivukuja ja Suitian tammi

kuja ovat hoidon ja uusimisen tarpeessa. Siuntion kylpylä

on istuttanut lehtipuukujan yleiseltä tieltä kylpylään asti

1980—Tuvullä. -

-
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Kul ttuurimai semakohtei ta:

Pikkalanjoen suisto on maisemallisesti tärkeä. 1950-luvun
lopussa jokisuun luonne muuttui täysin, sillä Oy Nokia Ah:n
toimesta Vikträsk padottiin makeavesialtaaksi teollisuuden.
tarpeisiin. Jokisuuhun tehtiin pato ja siihen liittyvä sulku.
Aikaisemmin Pikkalanjoki oli itse asiassa salmi, jossa vesi
virtasi “alas” tai “ylös” niin, että vanha merenlahti Vik—
träsk oli aina samassa tasossa merenpinnan kanssa. Vihreältä
vivahtava suolainen merrivesi saattoi nousta aina Sjundbyn
koskelle asti.

Jokisuisto kasvaa yhä enemmän umpeen ruokoa ja kaislaa. Vielä
1920—30 luvulla oli avoin hiekka- ja uimaranta Långgrundet,
jokisuiston länsipuolella. Suistosta itään olevalla alueella
on paikoitellen kivisiä rantoja ja kallioita. Eräässä kalliossa
on venäjärikielisiä kirjoituksia Porkkalan vuokra-ajalta. Kunnos—
tamalla jokisuistoa esimerkiksi ruoppaamalla voitaisiin Siun—
tioon saada uudelleen hyvin arvokas merimaisema ja mahdol
lisesti uimaranta.

Pikkalanjoki on erityisen kaunis suurien puiden, pääasiassa
tervaleppien niuodostaman vyöhykkeen ansiosta. Rannat ja niihin
liittyvä viljelymaisema tulisi säilyttää. Vapaa-ajan asutusta
tai bensiiniaseman tapaisia rakennelmia uuden rannikkotien
sillan luona ei pitäisi enää sallia lisättäväksi. Veneliikerine
on joessa hyvin vilkasta. Nopeusrajoitusta tulisi noudattaa
rantojen suojelemiseksi eroosiolta.

Pikkalan kartano (S 1) 1400-luvulta peräisin oleva kartano.
Pikkalassa oli 1800-luvun alkuun asti sama omistaja kuin Sui
tiassa. Nykyisen päärakennuksen on rakentanut kenraali Erik
Silverhjelm 1840-luvulla venäläisvaikutteiseen tyyliin. Rakennus
on restauroitu Porkkalan vuokra-ajalla syntyneiden vaurioiden
jälkeen. Kartanoon kuuluu mm. suurehko asuinrakennus 1700—

luvulta, “leivintupa”. Kartanon ja joen välissä on suuri puisto,
jossa on jaloja lehtipuita. Puusilta, jossa on kivillä täytetyt
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hirsiarkut, johtaa joen yli kartanon lähellä. Niin kutsuttu

Kabanovin tie, joka on rakennettu vuokra-aikana 1944—1955,

on edelleen jäljellä Pikkalan kartanon alueella. Se on päällys—

tetty pyöreillä luonnonkivillä. Pikkalan kartano, puisto ja

kartanon silta rauhoitettiin vuonna 1987.

Pikkalan vanha maantiesilta (S 4) Broändassa on vanhan rannikko-

tien ylikulkupaikka joen yli. Ajoittain ylikulku on tapahtunut

lossilla, josta seudun talonpoikien piti vastata. Vanha puusilta

purettiin syksyllä 1987. Paikalle on suunniteltu rakennet—

tavaksi uusi silta lähinnä kevyelle liikenteelle. Kulttuurimai

seman takia silta tulisi rakentaa uudelleen perinteiseen tyy

liin. Tarkoitusta varten on perustettu yhdistys.’ Sillan länsi—

rannan lähellä on Avik. vanha kaunis hirsirakennus, jossa

Suomen ensimmäinen luontokoulu aloitti toimintansa elokuussa

1986.

Vikträsk, ennen tunnettu kalaisuudestaan, rajoittuu osittain

avoimeen viljelymaisemaan, osittain korkeisiin vuoriin. Trapp—

bergetilla joen luusuan länsi-puolella on hyvin säilynyt prons

sikautinen hauta (S 1).

Sjundbynjoki yhdistää Vikträskin Tjusträskiin. Rannat - osittain

hyvin jyrkät — ovat suurimmaksi osaksi puustoisia. Paikoitellen

kohtaavat täällä komeat tervaleppien latvustot toisensa joen

yli. Sjundbyn kartanon ja Vikträskin välillä on joki ja sen

rannat rauhoitettu maanomistajan toimesta. Joitakin kiJometrejä

Sjundbyn yläpuolella on Karubyn virta ja kahluupaikka.

Sjundbyn kartanon (S 11) päärakennus on kivilinna, rakennettu

vanhalle kauppapaikalle Sjundbyn kosken lähelle, mihin vanha

purjehdusreitti päättyi. Rakennus pystytettiin Jakob Henriksson

Hästeskon aikana -noin -vuanna- i-5&l. Kartanon ovat myöhemmin

omistaneet mm. Tottien, Creutzien ja Adlercreutzien suvut.

Päärakennus, joka tuhoutui pahoin venäläisenä vuokra—aikana

1944—55, on restauroitu.
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Lähellä jokea, kartanosta lounaaseen, on Kapellbackenilla
pienen kirkon perustuksia. Täällä on ilmeisesti ollut katolinen
kappeli ennen kuin nykyinen pitäjän kirkko rakennettiin vuonna
1460. Sjundbyn maisemassa on viime vuosina tapahtunut suuria
muutoksia, mm. rautatien suoristustöitä ja rautatiesillan
rakentaminen joen yli. Tiesillan kartanon lähellä on peruskun
nostanut TVL keväällä 1986. Metallinen kaide rikkoo miljöötä.

Asemakylä (S 15) on kunnan uusi keskus, joka on kasvanut rauta—
tieaseman ympärille. Asutuksen pääosa on syntynyt Porkkalan
alueen palauttamisen jälkeen. Fanjunkarsin museoalue muistolaat
toineen muistuttaa ajasta jolloin Aleksis Kivi asui Charlotta
Lönnqvistin luona Fanjunkarsin torpassa. Itse Fanjunkarsin
museorakennus tuhoutui venäläisenä vuokra-aikana.

Asemankylän miljöötä leimaa rautatieasema ja maantie sekä
epäyhtenäinen sekoitus uutta ja vanhaa rakentamista. Tulisi
selvittää mahdollisuudet luoda ‘1jokipuisto”, joka antaisi
asukkaille mahdollisuuden kävellä jokirannassa virkistäytymässä
ja kokemassa luonnonelämyksiä.

Siuntion kirkonkylä

Joen läntinen ja itäinen päähaara kohtaavat täällä vanhan
pappilan (S 24) luona. Tällä seudulla, Siuntion sydämessä,
on runsaasti kulttuurimuistomerkkejä. Kirkko (S 24) 1460-luvul
ta, pyhitetty pyhälle Pietarille, hyvin kauniine holviniaalauksi
neen, on mainittava tärkeimpänä.

Kirkon lähellä on vuonna 1540 rakennettu Suitian linna (5 30)
ja sen puutarha, puisto, linnoitusmalli ja laajalle ulottuvat
viljelykset. Tilan ovat omistaneet mm. Fiemingin, Reuterholmin
ja Wreden suvut. Tilalla, jonka omistaa nykyisin Helsingin
yl-i-opstG,- harjo-i-te-taan maataloti-stutk-imusta.-TiTaan kuuluu
mm. moderni pihattonavetta. Itse linnarakennuksen on ottanut
hoitoonsa Museovirasto.

Kotiseutumuseo (S 28) sijaitsee Krejansbergetin rinteellä
joen itäpuolella. Tällä vuorella, jolta on laaja näkymä viljely-
maiseman yli, on pronssikautinen hautakenttä. Uhrikivi Flaggber
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getin luona on myös Siuntion arvokkaimpia muinaismuistoja

(S 2).

Myöhempinä aikoina on kirkonkylän läheisyyteen rakennettu

mm. Miina Si11anpn Lepopirtti (S 19) jugendtyyliin sekä

suuri kuntoutuskeskus Siuntion kylpylä.

Kirkkojoki — Lempansån virtaa kauniin, pehmeästi kumpuilevan,

hyvin hoidetuista tiloista muodostuvan viljelymaiseman läpi.

Jokea ja sen sivupuroja uhkaa kuitenkin liettyminen ja umpeen—

kasvu, minkä vuoksi kunnostustoimenpiteet olisivat tarpeen.

Suuret Myransin savenottoalueet, kooltaan n. 30 ha, ovat muutta

neet kokonaan paikan alkuperäisen viljelymaiseman. Nyt on

savenotto päättynyt ja myös Oy Lohja Ab:n jälkihoitotoimenpiteet

on lähes suoritettu. Osaa savikuopista on täytetty jätemaalla,

mutta suurimmat on tarkoitus sopeuttaa maisemaan järvinä.

Viimeistelytöiden valvonta ja jälkihoito on hyvin tärkeää.

Alueesta on tekeillä kunnostussuunnitelma, jossa alueelle

muodostunut linnustoarvo otetaan huomioon.

Myrans (5 44) on vanha kartano, jolla on perinteitä virkatalona

ja meijerikoulun sijaintipaikkana. Päärakennus 1700-luvulta

on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Se on ollut pitkään

asumattomana, mutta on nyt kunnostettavana. Kartanoon johtaa

rauhoitettu koivukujanne, joka on pisimpiä koko maassa.

Stuntionjoen päähaara, Björnträsk, Risubackajokl, Palojoki

ja Harvsn.. Jokimaisema on paikoitellen hyvin kumpuilevaa

jyrkkine laaksorinteineen ja koskineen. Björnträskillä aukeaa

arvokas rnaatalousmaisema. Tällä seudulla, kaukana suurista

teistä, on vanhoja taloja, joiden kulttuurihistoriallinen

arvo on säilynyt, esim. Kopulan päärakennus ja Brantasin luhti.

Sekä- luontonsa että maiseman- kannalta on- Palojoki merkittävä,

ja sen suojelua on esitetty. Osa vaikeasti viljeltävästä vilje—

lysmaasta on kuitenkin metsitetty ja tämä muuttaa vanhaa kult

tuurimaisemaa. Palokoskella, lähellä Vihdin rajaa on joen

länsipuolella vanha Henriksforsin torppa (5 10), jonka pihapiiri

on rauhoitettu. Palokoskella, joen itäpuolella on jäljellä

joitakin taloja 1800-luvulta.
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Kulttuurimaisema Inkoon ja Lohjan latvapuroilla

Vesistö ja sen valuma-alue muodostaa maisemallisesti yhtenäisen
kokonaisuuden riippumatta kunta— ja muista rajoista. Siten
voi katsoa myös pienen osan Inkoota ja Lohjaa kuuluvan Siuntion-
joen kulttuurimaisema-alueeseen.

Inkoossa alkaa Nordanvikbäcken Billskogin ja Tväran kylissä
vanhassa Degerbyssä ja maisema on täällä jatkoa varsin tasaisel
le viljelymaisemalle Sunnanvikin ja Nordanvikin alueella Etelä
Siuntiossa. Seutu on tyypillistä viljelyaluetta, missä peltomaa
on pääasiallisesti mureaa savea, entistä merenpohjaa.

Suuri osa rakennuskannasta sekä Siuntion puolen että Degerbyn
kylissä tuhoitui Porkkalan vuokra-aikana 1944-55. Esimerkiksi
peltolatoja ei ole jäljellä yhtään ja monia asuinrakennuksia
ei ole enää jälleenrakennettu.

Lohjalla ja Siuntiolla on paljolti yhteinen historia. Uudemman
tutkimuksen mukaan tekivät tanskalaiset, lähinnä Virosta käsin
ristiretken Suomen etelärannikolle vuonna 1202. Tanskalaiset
astuivat maihin Pikkalan luona ja hakeutuivat jokivartta pitkin
Kyrkstadiin Etelä—Lohjalla. Täällä oli pakanoiden, Hiiden
palvojien vastarinta niin voimakasta, että pitemmälle sisämaahan
tunkeutumisesta luovuttiin. Mutta kuten tapa oli, pystytettiin
suuri puuristi Kyrkstadiin merkiksi siitä, että tänne haluttiin
rakentaa kirkko. Sittemmin rakennettiin ensimmäinen kirkko
kuitenkin Lohjan mäelle.

Kirkkojoen lähdealueiden maisema Etelä-Lohjalla on nykyisin
hyvin paljon muuttunutta. Kyrkstadin-Virkkalan seutua hallitse
vat suuri liikenneympyrä, teollisuuslaitokset ja suuri muuntamo—
asema. Iso—Teutari CL 1) on jäljellä. rauhoitettuine puistoineen
ja vanho-ine -rakennuks-ine-en. - -- -
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Kulttuurimaiseman tulevaisuus

Tunnusomaista kulttuurimaisemalle on, että se on elävää ja

että se muuttuu ja sopeutuu ajan vaatimuksiin. Yleiseti ottaen

on hyvin hoidettu maatalous elävän kulttuurimaiseman perusta.

Tarvitaan kyvykästä yhteiskuntasuunnittelua ja aktiivisia

toimenpiteitä, ei pelkästään suojelua, jotta kulttuurimaisema

voisi kehittyä eteenpäin.

Kulttuurihistorialliset kohteet (ks. kuva 42)

Siuntio

Pi kkalari joki

5 1. Pikkalan kartano
5 2. Hovgårdin entinen kylänpaikka
5 3. Kabanovin tie
S 4. Pikkalan silta, markkinapaikka ja Broända
S 5. Pikkalan koulu

5 6. Seurantalo Borgvik
S 7. Fågelvikin viljelysmaisema
5 8. Kehlan kartano maisemineen
S 9. Sunnanvikin, Nordanvikin ja Billskogin kulttuurimaisema
SiO. Böleri kylä ja Kälan rautatieasema
Sil. Sjundbyn kartano ja koski
S12. Sjundbyn Kapellbacken
S13. Karubyn entinen kylänpaikka
S14. Henriksbergin entinen koulu
S15. Siuntion asemanseutu, Fanjunkarsin muistomerkki
S16. Siuntion rautatieasema
S17. Bollstadin kylä

Tjusträskin itärannan kulttuurimaisema

S18. Pellasin kievaritalo
S19. Lepopirtti
S20. Svartbäckin kylämäki

S21. Tjusterbyn kartano
S22. Skällbergetin linnavuori
S23. Siuntion kirkonkylä
S24. Siuntion P. Pietarin kirkko
S25. Entinen pitäjäntupa (purettu v. 1988)
S26. Kunnant&Io Avalla
S27. Siuntion kotiseutumuseo

Tjusträskin koillisrannan kulttuurimaisema

S28. Siuntion pappila
S29. Purnus
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S30. Suitian kartano
S31. Björkullan torppa

Kyrkån kulttuurimaisema

S32. Gårdskullan tila
S33. Villa Haga
S34. Gårdsbölen entinen vanhainkoti
S35. Grönkullan tila ja Prästkulla
S36. Gamme]bygård ja Pulkbacka
S37. Gammeibyn metsäylänkö
S38. Mörsbacka

Vejans—Lempansin kulttuurimaisema

S39. Munksin kylä
540. Bäcksin entinen koulu
S41. Bäcksin (Störsbyn, Munksin) mylly
S42. Hollstensin kylä
S43. Myrans
S44. Lempansin kyläniäki

S45. Ängsholm
S46. Aiskos (Aiskog)

Skinnarsin ja Kvarnbyn jokilaakso

S47. Skinnarsin kylä: Kurkis ja Passila
S48. Passilan koski ja myllynpaikka
549. Kvarnby — Muinaisen rautaruukin paikka, mylly ja saha,

kartano viljelymaisemineen

Bjtirnträskin kulttuurimaisema

S50. Harvsin kylä
551. Antby (Andby)
S52. Råbäck, Antby
S53. Ovitsbyn kylämäki
S54. Kilbackan torppa
S55. Kopulan puustelli, entinen sotilasvirkatalo
S56. Näsbyn koulu
S57. Biäsabyn kylä

558. Kanala

559. Henriksfors, Brännfors ja entinen sahanpaikka
S60. Karskogin kylä
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Lohjan kunta

L 1. Kyrkstad, Virkkala

L 2. Iso-Teutari

Esihistoriallisia muistomerkkejä Siuntiossa

Muinaisen vesistön varrella on esihistoriallisia kohteita,

joista seuraavien katsotaan kuuluvan yleisessä luokituksessa

1 luokkaan, eli niillä on merkitystä kansallisen kulttuuri—

perinnön kannalta.

S 1. Pronssikautinen hauta, Broända, Trappberget

S 2. Pronssikautinen hautakenttä, Kirkonkylä, Krejansberget

S 3. Rautakautinen hautakenttä, Suitia, Ekhagen

S 4. Muinaislinna kansainvaellusten ajalta, Tjusterby, Skällberget

S 5. Uhrikivi, Backa Korander (Berghem)
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4.8.3.2 Vihti

Rakennettu ympäristö

Nykypäivään säilyneet Vihdin kulttuurihistorialliset alueet
liittyvät pääasiassa voimakkaasti harjoitettuun maatalouselin
keinoon. Vihdin lukuisat kartanot ja vauraat talonpoikaistalot
sekä torppari-, mäkitupalais- ja käsityöläisasutus ovat muodos
taneet pitäjän perinteisen ympäristön. Maatilojen rakennusryh
mät ovat asettuneet peltojen ympäröimille kummuille kyläteiden
varrelle tai järvien rannoille. Suurten tilojen talouskeskuksissa
saattaa olla kaksikin eri—ikäistä päärakennusta, joista toista
on käytetty vanhusten syytirikirakennuksena tai kesävieraiden
asumuksena. Asuinrakennuksista vanhimmat ovat 1700-luvun lopulta,
suurin osa 1800—luvun alusta tai puolivälistä, talousrakennuk—
set osin vanhempia. Komeat tiilinavetat ovat 1900-luvun alku
vuosikymmeniltä, jolloin Vihti oli maatalouden mallipitäjä.
Joitakin vanhoja torppia on kunnostettu kesäasunnoiksi. Myös
Siuntionjoen latvavesien varrelle on erityisesti Poikkipuoliai
sen rannoille sijoittunut kesämökkiasutusta. Kunnan historiaa
on käsitellyt mm. Soikkeli (1929).

Enäjärven rantoja sivuaa kaksi taajamaa Ojakkala, joka oli
vuosisadan alkupuoliskolla kirkonkylän ohella merkittävä keskus,
ja 1960-luvulta alkaen kasvanut ja teollistunut Nummela, tällä
hetkellä lähes 9000 asukkaan taajama.

Vihdin kunta on viimeisen vuosikymmenen aikana kiinnittänyt
huomiota vielä jäljellä olevan historiallisen rakennuskannan
suojeluun. Kulttuurihistorialiiset rakennukset luotteloitiin
vuonna 1977 museoviraston, Vihti-Seuran ja kunnan yhteistyönä,
(Vihdin kunta 1978).

RakennuskclhteeLt ja maisema-aluaet on merkitty suojeltavina
alueina kunnan yleiskaavaan lähes museoviraston luettelon mukai
sesti.

Siuntionjoen latvavesistön varrella Vihdissä on mm. seuraavat
tärkeimmät kulttuurihistorialliset rakennuskohteet: (
(ks. kuva 42).
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Enäjärven ranta-al ueet:

(V 1.) Ylöstalo ja Ali—Lankila

Maatilojen talouskeskukset lähiympäristöineen, peltoaukeamineen

ja ranta-alueineen.

Ali—Lankilan päärakennus 1800-luvun alusta, kaksikerroksinen

hirsitalo, entistetty alkuperäiseen asuunsa, sekä sivurakennus.

Ylöstalo (Yli-Lankila) muodostaa Ali-Lankilan kanssa yhtenäisen

alueen. Päärakennus 1840-luvulta, aitta ja vajarakennus 1870—

luvulta, viljamakasiini, työväen asuinrakennus ja navetta.

Päärakennus kaksikerroksinen, sisätilat rakennusajan tyylin

mukaiset. Tilan omisti 1800—luvun puolipälissä valtiopäivämies

Axel Babriel Tolpo.

(V 2.,) Härköilän kylä

Vihdin vanhimpia kyliä, 1900-luvulle saakka Nummelan seudun

tuotannollisen toiminnan keskus. Asuttua jo esihistoriallisel—

ta ajalta saakka ja viljelyksessä huomattavan kauan.

Nissola

— Päärakennus vuodelta 1911, lähinnä rakennusmestarijugendia,

useita asuin— ja talousrakennuksia. Arvokas tammipuisto,

omenatarha, pylväspoppeli- ja koivurivit rantaan päin.

Rauhal a

— Alunperin Yli—Rostin syytinkitalo 1800—luvun lopulta.

Seppä

— Päärakennus 1800-luvun lopulta, nykyisin asumatori. Rannassa

kunnan uimaranta.

Hemmilä

— Maatilan päärakennus mahdollisesti jo 1700-luvun lopulta,

sisätilat hyvin säillytetty alkuperäisessä asussa, tuvan

kalustoa 1700-luvulta, mahtava uuni, historiallisesti

merkittävä. Pihapiirissä August Sellgrenin rakennuttama

syytinkirakennus, talousrakennuksia. Puutarha ja näköala

Enäjärvel le.

Toimela eli Ali-Rosti

- Päärakennus• 1800luvun puolivälistä pohjalaista kaksivoonin

kista tyyliä, jatkettu 1800-luvun lopulla.
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Vi i-Rosti

— Päärakennuksen vanhin osa 1700-luvun lopulta (nykyinen asu
vuodelta 1918), aitta 1800-luvun alusta, navetta ja muita
talousrakennuksia.

Näistä Hemmilä, Toirnela ja Yli-Rosti pihapiireineen muodosta
vat yhtenäisen vanhaa Härköilän kylää edustavan kokonaisuuden
Enärannan uuden asuntoalueen tuntumassa.

(V 3.) Ridal, Ritala

Maatilan talouskeskus rakennuksineen ja ranta—alueineen.
Enäjärven rannassa oleva vanha päärakennus mahdollisesti 1700-
luvun alusta, navetta, talousrakennuksia. Uudempi päärakennus
korjattu 1920-luvulla.

(V 4.) Kuikku, Torhola

Maatilan talouskeskus, päärakennus vuodelta 106, kaksi aittaa,
pehtoorin rakennus, talousrakennuksia, Jukka Sirnin suunnittelema
huvimaja.

(V 5.) Hannula, Lusila

Keskeisellä paikalla järvimaisemassa sijaitseva maatilan talous-
keskus. Päärakennus vuodelta 1874, vanha päärakennus 1850—
luvulta, talousrakennuksia. Hannulaan yhdistetty Friimin pää
rakennus vuodelta 1859. Hannulan rakennuttaja on Karl Viktor
Karisson. Talossa on vanhaa historiallista kalustoa, sisustus
hyvin säilynyt. Alueella vuonna 1910 istutettuja pihtakuusia,
lehtikuusia ja mäntyjä.

(Y 6.) Kotkaniemen kartano, Kotkaniemen kylä

Kotkaniemen tila on peräisin jo 1500—luvulta. Tilaa ovat omis—
taneet 1700—luvulla Ståhlhane- ja Kihl—suvut, myöhemmin mm.
senaattori Lars Sachleen ja kenraali Maexmontan. Tilan empire
tyylinen päärakennus on Carl Engelin oppilaisiin kuuluneen
arkkitehdin suunnittelema, rakennettu v. 1836. Lähes kaikki
talousrakennukset tuhoutuneet tulipaloissa. Järven rantaan
ulottuva puisto. Tila on Kemira Oy:n koetilana, päärakennusta
käytetään edustustiloina, metsikössä pieni arboretum. Radan
varrella entinen ratavartijan asunto.

(V 7.) Pietilän kyläkeskus, Ojakkala

Kulttuurimaisema rakennuksineen, viljelyksineen ja kyläteineen.
Alueella lukuisia entisia torppia ja huviloita seka muutamia
maatilan talouskeskuksia 1700—luvun lopulta 1900-luvun alku-
vuosiin.

Alueella mm. Alitalon sivurakennus Alitupa ja aittarakennuk—
set sekä Ylitalon empiretyylinen asuinrakennus 1930—luvulta,
rakennuttaja Johan Gabriel Tolpo. Vuosisadan alussa istutettu
tammikuja. Aittoja 1700-luvun lopulta.
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Pietilän entinen kansakoulu

Vihdin vanhin kansakoulu, alkuaan poikakoulu, vuodelta 1870,

koristeellista kirvesmiestyötä. Koulun opettajana ollut mm.

E.F. Polviander.

Anttila, Lahdenkylä

Entinen maatilan talouskeskus, nykyisin huvilakäytössä. Päära

kennus 1890—luvulta, talousrakennuksia, koivukuja.

(V 8.) Leponiemi ja Munkkila. Hulttila

Viime vuosisadan vaihteen huvilarakennuksia. Leponiemeen kuuluu

vuonna 1894 rakennetut Ylävilla ja Alavilla. Rakennuttaja Kalle

Hacklin.

Munkkilan rakennutti 1904 Stenius, talo osittain kaksikerroksi

nen, omistaja Helsingin kaupunki.

(V 9..) Niemoi Lusila

Hannulan rusthollin entinen torppa, asuinrakennus, kaksi aittaa

ja asuinkäyttöön korjattu navettarakennus. Kesäasuntona. Tilan

alla kalliossa luola, “Hiisinkellari”.

Poi kkipuo1iainen-Terva1ampi-I1uhmarjrvi:

(V 10.) TervaIannen kartano

Vuodelta 1833 oleva empiretyylinen päärakennus ja siihen liitty

vä puisto lehmuskujineen. Alueella vanha päärakennus, ulkoraken—
nuksia, työväen asuinrakennuksia sekä uudempia laitosrakennuk

sia. Kartano alueineen on Helsingin kaupungin huoltolaitos.

(V 11,) .Tervalammen maisemakokonaisuus

Tervalammen kylätien osuus Myllymäen talon kohdalla, missä

talo rakennuksineen sekä puron toisella puolella mäen rinteessä

oleva talo muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Myllymäki on

entinen Tervalammen sivutila, rakennettu 1800—luvun lopulla.

Omistanut mm. Rainer von Fieandt.

Sahapelto, Tervalampi

Sahapellon tila Poikkipuoliaiseri rannalla, asuin- ja karjaraken

nus 1920-30 -luvulta. Tilalla kirjailija Urho Karhumäen ja

hänen puolisonsa Elin Karhumäen hauta, jota koristaa Hitlerin

lahjoittama tammi. Karhumäki voitti Berlinin olympialaisissa

kirjallisuusk-ilpailun teoksellaan 111-\voveteen”.
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(V 12..) Meritalo

— Päärakennus vuodelta 1914, entinen sivurakennus vuodelta
1841, siirretty nykyiselle paikalleen Palojärven rannalle
1944. Luhti— ja puotirakennus 1700— ja 1800—lukujen vaih—
teesta, viljamakasiini vuodelta 1823, navetta 1860-luvulta,
talousrakennuksia 1800-luvun puolivälistä.

Pohjatalo

- Kaksikerroksinen päärakennus 1850-luvulta, sivurakennus
1780—luvulta, entinen meijerirakennus 1850—luvulta, talous—
rakennuksia. Navetta 1700-luvun lopulta, rakennettu savesta
ja kanervista. Entinen asu ja päärakennukseri sisustus hyvin
säilynyt.

Talot ovat kuuluneet Stolpen suvulle, myöhemmin tilat jaettiin
Stolpen tyttärentyttären lasten kesken ja niistä muodostettiin
(Norrgård (Pohjatalo) ja Södergård (Meritalo). Tilan omisti
1800-luvulla mm. maisteri Ernst Fredrik Albrecht, joka oli
Suomen postilaitoksen päällikkö.

(V 13.) Palojärven mylly

Pohjataloon kuuluva myllyrakennus, joka nyttemmin on osittain
purettu. Sen vieressä kylätien varrella kaupparakennus vuosi
sadan vaihteesta.

Muinaisjäännöksiä: ( L )
Poikkipuoliaisen alueella:

(V 1.) Holma. Ojakkala
- neljä hautarauniota, luokka II

(V 2.) Haudanniemi, Hulttila
— ajaltaan epämääräisiä kivilatomuksia, luokka II

Enäjärven alueella:

(V 3..) Huhdanmäki, Nuninela
— ensimmäisen maailmansodan aikaisia juoksuhautoja

Luonnonnähtävyyksiä:

Palokoski, Palojärvellä Vihdin ja Siuntion rajalla.

Ttest

Enäjärven eteläkärjestä on jo ainakin 1500-luvulla kulkenut
Meritie, johon viittaavat Vanajan Iso-Luolajan Meritien kivi
pyykki vuodelta 1565 ja vanhat paikannimet U.l. Pyhäjärven
(nyk. Karkkila) Vaskijärven Meritien ojansuu ja Vihdin Härköilän
Meritienpelto. Vihdistä Meritie jatkui sekä Lohjan seudulle
että Espooseen (ks. TVH 1974).
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Talvitienä käytettiin reittiä, joka kulki Retiahdesta Hiiden

veden jäätä pitkin Haapkylän rantaan, ylitti Nummelan harjun

ja laskeutui Meritien ahteelta Enäjärvelle ja jatkui Poikki

puoliaisen kautta Kortjärven (Salmijärven), Pyyslamnien ja

Saarijärven kautta Espooseen ja Helsinkiin.

Kestikievareita on 1700-luvun alussa ollut mm. Palojärven rust—

hollissa ja 1800-luvulla Torholan Kuikulla Enäjärven eteläpäässä.

Sahat ja myllyt

Palokoskella on ollut saha, jonka perustivat vuonna 1733 kap

teeni Bengt Zederström ja tehtaanhoitaja Henric Johan Kreij.

Laudat kuljetettiin proomuilla Kallvikiin, joka oli kesällä

2½ peninkulman päässä Palokoskesta. Palokoskella on ollut 1700-

luvun lopulla myös Härköilän kyläläisten jalkamylly. Palo

järvellä oli lisäksi kylämylly.

Hulttilan Väärällä oli mylly170O-luvulla Kaitalammista Poikki—

puoliaiseen laskevassa Myllyojassa n. 1/4 peninkulman päässä

kylästä. Kotkaniemen kyläläisillä oli kolme myllyä ja Lahden-

kylän Anttilalla oli jalkamylly 1/8 peninkulman päässä kylästä.

Mata1 ous

Enäjärven ympäristö on ollut viljeltyä jo vuosisatoja. Viljan

viljelyyn on aina 60—luvulle saakka liittynyt karjatalous. Suomen

Maatilat vuodelta 1931 kertoo, että Enäjärven ympäristön tiloilla

harjoitettiin voimaperäistä viljelyä, pellot olivat osaksi

salaojitettuja, nautakarjaa oli runsaasti ja se oli

hyvätuottoista. Lusilan 1-lannulan mainitaan olevan Suomen parhai

ta mallitiloja. 1920-luvun kartan mukaan Enäjrven ranta-alueet

ovat olleet laidunmaita.

Poikkipuoliaisen ja Tervalammen yhdistävän Siuntionjoen varsi

on ollut Tervalammen kartanon viljelysmaita, tilalla oli 1920—

luvulla peltoa 225 ha, josta 140 ha salaojitettua maata.
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Palojärven Pohjatalossa oli 20-luvulla Huhma.rjärven. rannalla
viljeityjä laitumia, joita esiteltiin Valion näytelaitumina.

1960—luvun jälkeen alueen suurehkot tilat ovat melkein kauttaal
taan siirtyneet karjattomaarr maatalouteen. Kotkaniemen Enäjr
veen viettävät pellot ovat Kemiran koealueita.

Kalastus

Alueen vesistöt ovat olleet merkittäviä kalavesiä. Mm. Kotka
niemen kartanon palossa mainitaan vuonna 1702 tuhoutuneen 80
syitä nuottaa ja 20 syltä kesäverkkoja. Kalanistutustakin on
kokeiltu, Enäjärveen siirrettiin 1800—luvun puolivälissä Hiiden
veden lahnoja ja 1900-luvun alussa istutettiin Enäjärveen suuta
reita. Palojärveen tuotiin 20-luvulla erä kuhanpoikasia, Huhmar—
järveen on Tervalammen Haaran tila tuottanut 20-luvulla sijan
poikasia. Tervalampi ja siihen virtaava Siuntionjoki sekä Enä—
järvi mainitaan olleen 20—luvulla hyviä kalavesiä, joista kalas
tettiin ainakin tilojen omiksi tarpeiksi.

Alueen kayttu

Suurin osa historiallisista rakennuksista on edelleen asuin
käytössä ja maatilojen ra:kennuskokonaisuuksina piha-aJueineen.
Kotkaniemen ja Tervalammen kartanot ovat yhteistjen käytössä,
historialliset rakennukset edustuskäytöss.ä. Jotkut .h.uvil.at
ja entiset torpat ovat kesäasuntoina.

Alueen historiallisia rakennuksia ja koteja on saatu silloin
tällöin esitellä mm.. kotiseuturetkill.ä (Hannula., Hemmil.ä, Pohja—
talo., Kotkaniemi, Ali—Länkila), mutta suurin osa on samalla
yksityiskoteja.

Ongelmat
-

Iventointi ja muu yleinen historiallisiin ra.kennuksiin kiinni
tetty huomio on lisännyt omistajien kiinnostusta rakennusten
säilyttämiseen, mutta ongelmana on rakennusten suuri koko,
usein tiloilla on kaksi päärakennusta ja suuri joukko talous-
rakennuksia, jotka yhdessä muodostavat .kulttuurihistorialiisen
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kokonaisuuden. Korjaus saattaa käydä omistajalle ylivoimaiseksi.

Museoviraston avustukset ja perusparannuslainoitus ei riitä

arvokkaan rakennuskannan kuntoonpanoon. Perikuntien omistamat

kiinteistöt saattavat jäädä asumattomiksi ja vaille hoitoa.

Kuntaa halkovat tiet ja niiden uudet linjaukset rikkovat ehjiä

peltoalueita ja uhkaavat historiallisia pihapiirejä.

Vihti hyvine liikenneyhteyksineen on suosittua loma-asuntoaluet—

ta ja vaarana on mökkiasutuksen lisääminen perinteisten maatilo—

jen ranta—alueille.

Tarpeet

Alueen tilat tulisi edelleen säilyttää, normaalin elinkeinon

harjoittamisen ohella ne edustavat perinteistä vihtiläistä

maa-tilataloutta peltomaisemineen ja rakennusryhmineen. Joissa

kin tapauksissa tiloilla voisi harjoittaa maatilarnatkailua

tai luovuttaa esim. perinteinen pihapiiri rakennuksineen karta

noravintolaksi tai näyttelytilaksi. Vihtiin suuntautuva matkailu

etsii ennenkaikkea maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia lähellä

pääkaupunkia.

Tavoitteet

Vihdin taajamien voimakkaan uudisrakentamisen vastapainoksi

kunnan vanha vesien varrelle luontevasti asettunut rakennettu

ympäristö takaa alueen omaleimaisuuden ja moniarvoisuuden.

Kesämökkirakentajia pitäisi ohjata perinteiseen vihtiläiseen

rakentamistapaan ottaen mallia maatalouden hirsirakennuksista.

Länsi-Uudellemaalle vieraita ja entiseen rakennuskantaan sopi

mattomia pyöröhirsimökkejä tulisi välttää.

Kylien täydennysrakentamista olisi harkittava niin, että uusien

rakennusten tyyli, rakennustapa ja värit muodostaisivat ehjän

kokonaisuuden vanhan rakennuskannan ja Vihdille ominaisen rehe—

vän puuston kanssa. Yksitoikkoiset tonttirivit eivät sovi kylä—

kuvaan. Vesistön maisema—arvo olisi otettava huomioon esim.
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puustoa ja rantoja raivaamalla ja näköyhteyksiä luomalla. Pakol
liset uimarannat olisi muodostettava puistomaisiksi.

Vanhaa kylämaisemiin sijoittunutta suojeltavaa rakennuskantaa
olisi voitava kunnostaa ja käyttää entistä enemmän vaihtoehtoi
sena asumismuotona ja työtiloina.

4.8.3.3 Kirkkonummi

Asutushi stori a

Siuntionjoen vesistön Kirkkonummenpuoleisten alueiden varhai
sinta asutusta voidaan luonnehtia varsin yksipuoliseksi. Löy—
di5t ovat pelkästään kivikauden löytöjä. Asutus alueelle tulee
Ancylusjärvivaiheen aikana n. 6500 ekr, jolloin Petäjärvi,
Hepari, Falkiammi, Lammi ja Saarlammi jo olivat itsenäisiä
järviä erillään merestä. Muut Joen alajuoksun nykyisistä järvis—
tä olivat vielä merenlahtia.

Asutus sijoittui lämpimille rinnemaille rantojen välittömään
läheisyyteen, hiekka tai hiesusavipohjaisille alueille. Nykyi
sin nämä entiset kivikaudenihmisen asuinpaikat ovat viljavia
peltoja.

Kivikauden ihmiselle vesistö oli oleellinen elementti. Vedestä
asukkaat saivat ruokansa ja se toimi pääasiallisena kulkuväy
länä siirryttäessä paikasta toiseen pidempiä matkoja. Kulku—
välineenä käytettiin yksipuista ruuhta Ja myöhemmin historial
lisella ajalla venettä.

Siksi kivikauden asuinpaikat sijaitsevat lähes poikkeuksetta
entisten rantaviivojen tuntumassa tai nykyisten vesistöjen
rannoilla, siellä missä muinaisten merivaiheiden rantaviivat
kahtaa-va-t nykyisen

USydöt

Löytöesineistö alueelta on pääasiallisesti suomusjärvenkult
tuurin primitiivisiä kivikirveitä, talttoja, hionkiviä ja
hionlaakoja sekä kaikkialta kivikauden asuinpaikoilta löytyviä
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kvartsi-iskoksia. Myöhemmin kivikauden löydöt ovat erittäin

vähäisiä. Rautakauteen viittaavia löytöjä alueelta ei tois

taiseksi ole tiedossa.

Asuinpaikat

Alueelta tunnetaan kaikkiaan 12 varmaa asuinpaikkaa ja kymmen

kunta irtolöytöpaikkaa, joista ainakin osa saattaa tarkemmissa

tutkimuksissa osoittautua asuinpaikoiksi.

Kivikauden asuinpaikat sijaitsevat pääosin kahdella tasolla.

Petäjärvi—Heparin alueella ne sijoittuvat 45 ymp käyrän molemmin

puolin ja Storträskin - Lonoksien alueella 30 - 35 ymp. Asuin—

paikkojen sijoittumisen ja löytöesineistön perusteella asutus

ajoittuu suomusjärvenkulttuurin aikaan eli n. 6500 - 4200 ekr.

Jakso käsittää sekä Ancylusjärven että Litorinameren vaiheet.

Muita mahdollisia kohteita

Varsinaisten asuinpaikkojen lisäksi alueella on potentiaalisia

löytöalueita, joilta esihistoriallisia asuinpaikkoja voidaan

tarkemmissa kartoituksissa vielä löytää. Näitä ovat pohjoisesta

lukien Petäjärvi-Heparin pohjois- ja itärannat sekä järvien

välisen salmen molemmat rannat. Samoin Kvarnån purouoman entiset

muinaisrannat ovat merkittäviä kohteita etsittäessä uusia aluei

ta. Lisäksi tulevat Lonoksien ympäristöt sekä Stortärskin

Backträskin pohjois— ja itärannat 35 ymp tuntumassa olevat

alueet.

Näiden lisäksi on muutamia muinaissalmia ja niiden ranta—alueita,

joista Nydalinlahden perukka ja Lonoksen-Storträskin väli

set salmet ovat parhaita esimerkkejä.

Topograafi-sesti kivikauden asuinpaikat ja irtolöytöpaikat

asettuvat maisemaan siten, ettei alueella mahdollisesti tehtävis

tä vesistöjärjestelyistä koidu vaaraa tai haittaa.
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Kulttuuri ma tsema

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet sijoittuvat pää—
piirteissään samoille alueille kuin esihistoriallisetkin asuin
paikat ja löydöt. Syynä se, että paikat soveltuvat nykyisillekin
asujille sijaintinsa ja olosuhteittensa puolesta parhaiten.

Kylmälä

Pohjoisimpana sijaitsevaa Kylmälän kylä:ä hallitsee vanha vii—
jelymaisema, johon kiinteästi liittyy uusi tiivis loma-asutus
järvien rannoilla. Vanhimmat tilat, Sjökuila, Anttila ja Prasi
ovat säilyneet tämän loma-asutuksen puri stuksissa kuitenkin
lähes muuttumattomina samoin kuin kylän keskustassa sijaitseva
Tanipajan tila (Tampaja gård). lila on eräs Kirkkonummen ja
alueen parhaiten säilyneistä kokonaisuuksista. Kyimäiä.än liittyy
vielä Kvarnån yläjuoksuila sijainneen myliyn rauniot.

Evi tskog

Kulttuurihistoriallisesti Kvarnån varsi Lonokseen on mielenkiin
noton. Alueelle leimaa-antavana on h.arvahko asutus purouomaan
rajoittuvien peltojen reunoille. Rakennukset ovat varsin nuoria
eivätkä ne edusta mitään erityistä tyyliä.

Varsinainen Evitskogin kylä poikkeaa muista kirkkonummelaisista
siinä, että kylän talot, erityisesti vanhempien tilojen rakennuk
set, on rakennettu muuta maisemaa hallitseville kunipareille.
Näiden rakennustiivistymien ympärille levittäytyy avara pelto-
alue,

Evitskogia voidaan pitää Kirkkonummen vanhimpana kylänä sillä
se tunnetaan jo 1500 luvulta. Kylää on pidetty muutenkin muista
poikkeavana ja jonkinve-rran vanhoil-lisena. -Tämän vastapainona
kylässä kuitenkin ensimmäisenä koko Kirkkonummella juurtui
nuorisoseura—aate, joka on jatkunut vilkkaana nykyaikaan asti.
1920-luvulla kyläläiset yksissä tuumin laskivat Stora— ja Lilla—
Lonoksien sekä Storträskin pintaa lisäviljelysmaan hankkimiseksi.
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Evitskog on Kirkkonunimen pinta-alaltaan suurin kylä. Uudistunut

rakennuskanta piiloutuu maiseman korkokuvan vaihteluun ja kylän

avaraan rakenteeseen. Eräät kylän vanhat kantatilat ovat pää

rakerinuksiltaan varsin lähekkäin, vaikka tiloja on aikojen

kuluessa useasti jaettu ja siirretty uusiin paikkoihin vielä

kuluvan vuosisadan alkupuolella. Maanviljelyksen ohella kylässä

on harjoitettu merkittävää kalastusta sekä Storträskissä että

Stora— ja Lilla-Lonoksissa.

Baktrsk

Bakträskin itä— ja pohjoisrannalla ei ole säilynyt mainittavia

kulttuurihistoriallisia kohteita, mutta Kurkin lahden pohjukassa

on Kurkin kartanokokonaisuus, joka hallitsee korkealta harjan—

teelta näkymää järvelle. Kartanoon on aiemmin kuulunut myös

vesimylly turvesuolta laskevassa purossa. Siitä on muistutta

massa vain peruskivet puropenkassa tien eteläpuolella. Vanha

tiekin on jo tuhottu.

Nydal svi ken

Nydalinlahti ja siihen laskeva Mustijärven puro ovat Siuntion—

joen eteläisin piste Kirkkonumnien puolella. Aivan lahden pohju—

kassa sijaitsee Nydalin talokokonaisuus, jota oikeutetusti

voidaan pitää Kirkkonummen parhaiten säilyneenä talokokonaisuu—

tena ja harvinaisuutena kunnassa. Talot ja koko tila on erittäin

hyvin ja muuttumattomana säilynyt 1800-luvun alusta lähtien.

Yleistä

Yleisenä huomiona Siuntionjoen vesistön Kirkkonummenpuoleisen

osan esihistoriallisesta ja kulttuurihistoriallisesta asutuk—

sesta voidaan todeta, että se sijaitsee varsin keskitetysti

ja että välialueet ovat harvemminasuttuja. Pääosin nykyasutus

on nuorta tältä vuosisadalta olevaa, mutta osa ulottuu aina

1500-luvulle saakka.
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Vol $

Kl5.

Kl6.

Luettelo kulttuurihistoriallisesti inerki ttlvisti kohtei s.,
ta Siuntionjoen vesistön Kirkkonuimienpuoleisella osalla. kohteet
maisemallisesti arvokkaita. Sijainti on esitetty kuvassa 42.

Kyllln kulttuurinaisema

K 1. Sjbkulla 2:397, tilakokenaisuus Joka mainitaan jo 1500.
luvulta.

K 2. Anttila, Petijirvi 4:J., tilakokonaisuus 1800-luvulta.

Ic 3. Prasj, Icylmalä 2:384, asuirn’akerrnus 1800-luvulta.

K 4. fampaja G&rd, ICylujla 2:73, eris parhaiten s3ilyyt tila—
kokonaisuus kirkkonusel la.

Evitikogin oli 3; vl3e1ysinetseqe

K 5. Erikas 3:26, maatilan pihapiiri
Ollas 5:12, tilakokonaisuus 1700—luvun alkupuolelta.

K 6. Nickels 6:55, tijakokonaisuus Sok; tunnetun 1600-luvulta,

K 7. Eskils 1:155, maatilakokonaisuus 1730—luvulta

K 8. Nybondas 1:103, tilakokonaisuus 1850-luvulta

K 9, Fridtiem 1:118, tilakojconaisuus 1900—luvulta

KlO. Stringnes 7:56, entinen ruukkutehdas

Kl1. Solvik 6:70, tilalcokonaisuus, pflrakennus jlljelj$

Kl2. Evitskogtn 3; KylnIlin Jylitie tienvarsla;utuksineen

Overkurk

Kl3. icurk 1:34 viJjelysmaisemineen, tilakojconaisuus joka
tunnetaan jo 1500-luvulta.

Kl4. Hagnis 1:16, asuinralcennukset 1800-luvulta.

J4ariefred 1:14, fiuvilarakennus 1920-luvulta

Nydal 1:15, erittiin hyvin ali lynyt torppakokonaisuus
1800—luvun alusta.

Esihisterialliset kohteet -

Kl4? Kivikautisia asuinpaikkoja
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4.8.4 Maiseman suojelun ja hoidon tavoitteet

Luonnonmai sema

Metsien maisemallinen merkitys ranta-alueilla on suuri. Runsaah—

kon loma—asutuksen ja usein muunkin asutuksen keskittyessä

vesien äärelle korostuu rantametsien käyttö ulkoiluun ja muihin

vapaa-ajan toimintoihin. Metsän hoidossa olisi näin ollen

otettava huomioon puuntuoton ohella myös vapaa-ajan tarpeet.

Lisäksi metsä, jossa on paikoitellen eläimistön kannalta tär

keitä pensaikko- ja tiheikköalueita, on myös maisemallisesti

rikas. Rantametsissä ei tulisi suorittaa avohakkuita eikä metsän

muokkausta. Metsien hoidossa tulisi noudattaa Keskusmetsälauta

kunta Tapion yksityismetsien ympäristönsuojelusuosituksia tai

vastaavasti Centralskogsnämnden Skogkultur: Anvisningar i

naturvård-ohjei ta.

Loma-asutuksen lisäämistä ei tulisi sallia yhtenäisille raken—

tamattomille tai luonnonoloiltaan arvokkaille alueille. Uusia

teitä ja sähkölinjoja ei tulisi linjata yhtenäisille luonnon-

alueille eikä arvokkaiden luonto— ja kulttuurikohteiden lähei

syyteen.

Kulttuurimaisema

Kulttuurimaiseman suojelun tavoitteena on esittää toimenpiteitä,

joilla alueen kulttuurihistorialliset ja -maisemalliset arvot

voidaan säilyttää osana jatkuvasti muuttumassa olevaa maisemaa.

Arvokkaat alueet ja kohteet on esitetty edellä kuntakohtaisesti.

Kulttuurimaiseman hoidolla pyritään lisäksi kehittämään maisemaa

sen luontaisten edellytysten pohjalta.

Mdatalousmaisema ja sen kehitys

Siuntionjoen vesistöalueella maatalous on voimakasta ja maisema

kuva siten maatalouden leimaamaa. Maatalousmaiseman historiassa

viljely on levinnyt mäkialueilta aikoinaan merenpohjana olleil—

le alaville seuduille, joita alunperin käytettiin lähinnä niit

tyinä ja laidunmaina. Tulvasuojeluperkaukset ja kuivatussyvyyden

lisääminen salaojituksen avulla on mahdollistanut peltoviljelyr,
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laajenemisen. Alavien maiden muodostuminen yhtenäisiksi pelto
alueiksi on muuttanut maisemaa selkeäksi ja suurpiirteiseksi,
mutta samalla luonnontekijöiltään yksipuoliseksi. Laiduntamisen
loputtua ovat etenkin järvien ranta-alueet uudestaan metsitty
mässä pajukoiksi tai koivikoiksi, jolloin näkymät järville
ovat umpeutumassa. Harkittujen näkymäaukkojen avaaminen tai
harvennusten suorittaminen voi olla paikoitellen tarpeen.

Pienet peltoalueet ovat paikoitellen jääneet pois viljelystä.
Kapeiden jokilaaksojen pellot olisi suositeltavaa säilyttää
viljelyksessä avoimen kulttuurimaiseman säilyttämiseksi esim.
kehittämällä erikoisviljelymuotoja. Mikäli peltoalueita halu
taan metsittää, tulisi suosia lehtipuustoa, myös jaloja lehti-
puita.

Kohdissa, joissa jokiuoma kulkee syvässä V—laaksossa, on luis-
kissa puustoa ja luonnonniittyä. Sen sijaan alueilla, joilla
uoma on lähellä pellon tasoa, on rantavyöhyke jäänyt kapeaksi
ja mm. perkausten jälkeen puuttomaksi. Perkausten seurauksena
myös vesistössä olevat vesiluonnon kannalta merkittävät alueet,
kuten virtapaikat, poukamat ja tulvaniityt ovat vähentyneet.

Ojitusyhtiöiden toimesta tehtävien kunnossapitoperkausteri yhtey
dessä tulisi uomien kaivu rajoittaa vain niihin kohtiin, joissa
se tulvien vähentämisen tai kuivatussyvyyden säilyttämisen
takia on välttämätöntä. Uoniasta tulisi ainakin toinen ranta
jättää koskemattomaksi. Puustoa ja pensaistoa tulisi pyrkiä
säästämään suojavyöhykkeeksi. Suojavyöhykkeet muodostavat kult
tuurimaisemaa ri kastuttavan maisematekijän.

4.8.5 Rantojen ekologiset suojavyöhykkeet

Ranta-alueiden suojavyöhykkeilläon Siuntionjoen vesistössa
merkitystä ainakin kahdesta näkökulmasta: hajakuormituksen
vähentämisessä viljelyalueilla ja vesistön arvokkaan eliöstän
suojana. Vesiluonnori kannalta voidaan yksiselitteisesti sanoa,
että nimenomaan rantapuustolla ja pensastolla on oleellinen
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merkitys vesielimistön viihtymiselle. Meritaimenen, saukon

ja linnuston elinolosuhteiden parantamisen takia olisi puus

tosta ja pensaistosta muodostettavien suojavyöhykkeiden perus

taminen puuttomille ranta-alueille tärkeää.

Rantapuuston ja pensaiston avulla vesiuoma tulee maisemassa

paremmin esiin sen kulkiessa avoimen peltoalueen keskellä. Suoja—

vyöhykkeet ilmentäisivät maiseman piirteenä samalla myönteisempää

suhtautumista vesistöön.

Uoman varjostus ja suoja eläimistölle

Puuston ja pensaston merkitys kalastolle perustuu puuston var

jostusvaikutukseen kesäaikana, jolloin vesi ei saisi lämmetä

liiaksi ja lisäksi ravinnon putoamiseen oksistosta veteen. Vesis

tön varjostuksen takia puita ja pensaita tulisi olla eten—

kiri uonian etelärannalla. Tällöin myös peltojen varjostus jää

vähäiseksi. Uoman varjostuksesta on hyötyä myös uoman kunnos—

sapidolle, koska varjostus estää vesikasvillisuuden kasvua

ja vähentää siten uoman tukkeutumista (Mander 1988).

Puustolla, pensastolla ja niyrkyttämättömillä luonnonniityillä

on tärkeä merkitys linnuston ja hyönteisten oleskelu- ja lisään—

tymisalueina. Yhtenäiset puusto— ja pensasvyöhykkeet tarjoavat

suojaisen liikkumisreitin myös nisäkkäille kuten saukolle. Muu

toin avoimessa peltomaisemassa rantojen suojavyöhykkeet toimivat

monipuolisina ekologisina käytävinä.

Eroosiosuoja

Huomattava osa vesistöjen veden kiintoaineksesta aiheutuu uoma—

eroosiosta. Tulva-aikoina joenmutkan ulkokaarteisiin kohdis

tuu voimakas kulutus. Puusto ja pensasto vähentää virran no

peutta rantaluiskassa ja niiden juuristo sitoo maata tehokkaam

min kuin tavallisten ruohokasvien. Sen vuoksi puusto ja pensas—

to olisi erityisen tärkeää uomien ulkokaarteissa.

Tuu 1 ensuoja

Rantojen suojavyöhykkeet voivat toimia myös tuulensuojavyöhyk
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keinä. Tuulen nopeuden pieneneminen parantaa uomien viljelykas
ylen kasvua. Kun puuston aiheuttamaa varjostusta peltoalueille
vähennetään sopivalla sijoittelulla uoman molemmin puolin,
voi suojavyöhykkeillä olla myös viljelyedellytyksiä parantavaa
merkitystä.

Yhteenveto keskeisistä kulttuurihoitokohteista (luvuista 4.8.3-
4.8.5)

Sfuntionjoen vesistön varrella sijaitsevat seuraavat säilyttämi
sen arvoiset silta-, mylly- pato- ja niihin liittyvät miljöökoh
teet, joiden kunnostuksesta ja hoidosta esitetään tarkempi
suunnitelma luvuissa 5.7 ja 5.8:

Vihti:

Palajärven kylän mylly, pato ja koski

Koski ympäristöineen, kapea kylåtie ja myllymiljöö muodostavat
puistomaisen kokonaisuuden, joka olisi säilytettävä, mahdolli
sesti osa patorakennelmia rekonstruoitava.

Lohja:

Lohjan maalaiskunnassa Iso-Teutariri alue

Kartanon, puiston ja vanhan myllyn paikan muodostama säilytet
tävä miljöökokonaisuus.

Siuntio:

Kvarnby-Sågarsin alue

Pato, vanha silta ja uittorakennelmia
Vanha voimalaitosrakennus tulisi muuttaa koskimiljööseen parem
min soveltuvaksi.

Bäc ks
Vanha säilynyt myllyrakennus
Kosken ranta—alueet tulisi kunnostaa vanhan perkauksen jäljiltä.

Sjunclby

Suojeltava ko-ski, myliyrakennukset- ja- S-jundbyn kartanon-miljöö—
kokonaisuus.

Broändan silta

Vanhaan Viipuri-Turku maantiehen liittyvä huonokuntoinen silta,
joka purettiin syyskuussa 1987. Silta tulee uusia vanhan raken
nustavan mukaisesti.
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4.8.6 Vesitutkimustoiminta

Vesistön tarkkailu

Siuntionjoen vesistötutkimuksen rungon muodostaa vesistön jatkuva

tarkkailu, jota tehdään alueen vesistökuormittajille annettujen

velvoitteiden perusteella. Velvoitteet kuormituksen vaikutusten

tarkkailemiseksi vesistössä on yhdistetty yhteistarkkailuksi

vuonna 1977. Sitä ennen vesistön tarkkailua on tehty kuormittajien

erillistarkkailuina. Tarkkailua on vuodesta 1978 suorittanut

kuormittajien toimeksiannosta ja vesihallituksen hyväksymän

ohjelman mukaisesti Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys yhdessä

Teknillisen Korkeakoulun vesitalouden laboratorion kanssa. Vuoden

1983 alusta lukien tarkkailusta on vastannut vesiensuojeluyhdistys

yksi nään.

Tutkimusohjelman mukaisesti tarkkailua vesistössä suoritetaan

neljästi vuodessa. Jokialueilla tarkkailuun kuuluvat tavanomaisirn

mat veden laatua kuvaavat fysikaaliset ja kemialliset määritykset.

Järvillä tehdään myös biologisia havaintoja määrävuosina. Tarkkai—

lutulokset on viety vesihallituksen ylläpitämään vedenlaaturekis—

teriin vuodesta 1973 lähtien. Kunkin vuoden tarkkailusta laaditaan

vuosiyhteenveto, jossa käsitellään vesistön veden laatua, kuormi

tusta, todettuja muutoksia aikaisempaan verrattuna sekä tehdään

johtopäätöksiä ja suosituksia mahdollisiksi toimenpiteiksi.

3-5 vuoden välein laaditaan perusteellisempi yhteenveto.

Lukuunottamatta Palojoen aluetta (Enäjärvi, Poikkipuoliainen,

Palojärvi, Palojoki) tarkkailulla saadaan hyvä yleiskuva päävesis—

tön veden laadusta ja sen kehittymisestä.

Palojoen alueella on kaksi erillistä tarkkailua. Poikkipuoliaises

sa tarkkaillaan Nuottakodon kesäkodin jätevesien •vaikutuksia

ja Tervalammessa Tervalammen työlaitoksen jätevesien vaikutuk

sia. Lopetetun Kirkkonummen Volsin kaatopaikan vaikutuksia alapuo

liseen Bakträsketiin sekä alueen pinta— ja pohjavesiin seurataan

myös erillisenä tarkkailuna.
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Veden laadun tarkkailun lisäksi vesistöalueella suoritetaan
kalataloustarkkailua maa- ja metsätalousministeriön hyväksymällä
tavalla. Tarkkailuun kuuluu koekalastuksia, kalastustiedusteluja
sekä myös pohjaeläinselvityksiä. Tarkkailun piiriin kuuluvat
Vikträsk, Tjusträsk ja Björnträsk sekä Siuntiorijoki ja Kirkkojoki.
Pohjaeläinselvityksiä on tehty myös Risubackajoen haarassa. Tark—
kailua suoritetaan 3-4 vuoden välein. Viimeisin tarkkailuvuosi
on ollut vuosi 1987. Tämän kalataloustarkkailun on myös suoritta
nut Länsi—Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys.

Siuntionjoki—yleissuunnitelmaan liittyen täydennettiin vesistöalu—
een kalataloustarkkailua suorittamalla kesällä 1986 kalastustie—
dustelu tarkkailun ulkopuolisilla vesistönosilla sekä sähkökoeka—
lastamalla vesistöalueen tärkeimmillä koskiosuuksilia. Kalastus
tiedustelun tekivät yhteistyönä Länsi-Uudenmaan vesiensuojeluyh—
distys ja Uudenmaan kalastuspiiri. Sähkökoekalastukset toteutet
tiin Uudenmaan kalastuspiiriri ja Helsingin vesi- ja ympäristöpii
rin yhteistyönä. Kartta havaintoasemien sijainnista on esitetty
luvussa 3.1.2, kuva 21.

Teknillisen Korkeakoulun suorittama tutkimus

Siuntionjoen vesistöalue on ollut TKK:n vesitalouden laboratorion
tutkimus- ja opetuskohteena 1970-luvun alkupuolelta lähtien
aina 1980—luvun alkupuolelle asti. Tutkimusta varten on Siuntion-
Joen vesistöalueelle perustettu tiheä mittaus- ja havaintoasema
verkko. Vesistön jatkuvan tarkkailun havaintoasemat ovat olleet
samat kuin yhteistarkkailussa. Tämän lisäksi havaintoasemia
on sijainnut Palojoen osa-alueella sekä virtapaikoilla että
alueen järvissä. Esim. maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta
on tutkittu erityisesti Kirkkojoen valuma-alueelle perustetuilla
havaintoalueilla. TKK:lla on Siuntiossa myös pohjavesiasema,
joka on yhteinen vesihallituksen kanssa. Asemalla havannoidaan
mm. sadernääriä, pohjaveden korkeutta, maankosteutta sekä valumave
sien laatua ja määrää vierekkäisillä pelto— ja metsäalueilla.
Virtaamia on mitattu mm. Veijansinpurossa, Munkinkoskessa ja
Lappträskin luusuassa. Tutkimustoiminnan keskeisin tavoite on
ollut kehittää vesistösuunnittelumenetelmiä sekä suunnittelua
varten tarvittavaa havainto- ja tutkimustoimintaa.
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Vesistöalueen latvajärvessä Enäjärvessä on TKK:n vesitalouden

laboratorio suorittanut monipuolista ja tiheävälistä sekä vesistön

hydrologiaan että biologiaan liittyvää tutkimusta. Näiden tutki

musten avulla Enäjärvellä on kalibroitu Ruotsissa ja Tanskassa

kehitettyjä vesiekologisia malleja sekä edelleen kehitetty malleja

Suomen oloihin paremmin soveltuviksi (ks. Hooli 1980).

Vesi- ja ympäristöhallinnon suorittama tutkimustoiminta

Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri on tehnyt joitain erillisselvi—

tyksiä alueen jokien ja järvien veden laadusta. Selvityksillä

on ollut lähinnä valvonnallinen tavoite. Eniten aineistoa on

Risubackajoen alueelta.

Täällä on mm. pyritty eri ojien tutkimuksilla selvittämään haja—

kuormituksen merkitystä Risubackajoessa. Nummelan Höytiönummen

puhdistamolla ja purkuojassa on seurattu jätevesien nitrifioinnin

onnistumista ja vaikutuksia.

Björnträskin sekä Lilla ja Stora Lonoksien järjestelyyn liittyen

on selvitetty alueen uomien veden laatua, kalastoa ja pohjaeläi—

mistöä. Järjestelyyn liittyvät perkaustyöt alkoivat vuoden 1986

alussa. Töiden vaikutuksia veden laatuun ja kalastoon on seurat—

tu vesi— ja ympäristöpiirin toimesta sekä yhteistarkkailun puit

teissa. Hankkeen vaikutusten selvittämiseksi on kartoitettu

myös Björnträskin sekä Lilla ja Stora Lonoks -järvien kasvilli—

suus. Vihdin Enäjärvellä on talvella 1986—87 seurattu ilmas

tuksen vaikutuksia järvellä. Vesi— ja ympäristöpiirin tekemien

tutkimusten tulokset on tallennettu vedenlaaturekisteriin. Tulok

sia on käytetty hyväksi valvontatoiminnassa ja mm. vesioikeuslau—

sunnoissa.

Vesi- ja ympäristöhallituksen hydrologian toimistolla on Siuntion

joen alueella kaksi virtaaman mittauspistettä: Palojärvenkoski

ja - Siuntionkoski. Näiden asemien [4avannointi on alkanut 1960—

luvulla, joten kovin pitkäaikaista hydrologista tietoa vesistöalu—

eelta ei ole olemassa. Erilaisiin vesistöhankkeisiin liityen

on myös vesipitrin toimesta mitattu virtaamia ja vedenkorkeuksia

jokiuomissa ja järvillä.
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Tämä havannointi on kuitenkin ollut lyhytaikaista, koska tutkimus
ten tarkoituksena on ollut palvella vain tiettyjä hankkeita.
Pisimmältä jaksolta vedenkorkeushavaintoja on Tjusträskistä,
Björnträskistä, Enäjärvestä, Poikkipuoliaisesta ja Palojärvestä.
Vikträskin vedenkorkeuksia havannoi Nokia Oy. Vedenkorkeus
ja virtaamahavaintoasemien sijainti on esitetty luvussa 3.1.1
Hydrologiset olosuhteet.

iu vesitutkimustoiminta

Ennen nykyisen yhteistarkkailun alkamista vesistöalueella on
suoritettu lukuisia erillisiä tutkimuksia joko lupapäätöksiin
perustuvina velvoitteina tai vesioikeushakemuksiin liittyvinä
perusselvityksinä. Kirkkonummen kunta on teettnyt vuosittain
1970-luvun alkupuolelta lähtien aina kevättalvella ja loppukesästä
vedenlaatututkimuksen alueensa tärkeimmmistä järvistä. Mukana
tutkimuksessa on Siuntionjoen vesistöalueelta Storträsk, Hepari,
Petäjärvi, Stora ja Lilla Lonoks sekä Bakträsk. Mainittava on
myös Inkoon, Siuntion ja Kaakkois-Lohjan vesfensuojeluyhdistyk—
sen panos 1970—luvun alkupuolen tutkimuksissa. Myös Helsingin
yliopiston limnologian laitos on käyttänyt vesistöaluetta opetus
kohteena. Kurssitöinä on vuosina 1976 ja 1977 tutkittu vesistöalu—
een tärkeimpien järvien kasvi- ja eläinplanktoriia sekä pohjaeläi
mistöä.

Liitteenä olevassa kirjallisuusluettelossa on esitetty raportteja
ja selvityksiä, joissa on käsitelty vesistöalueelta kerättyä
havatntoaineistoa.

Lisätutkimustarve

Siuntionjoen pääuoman ja sen keskeisten järvien veden laadusta
saadaan tyydyttävä yleiskuva säännöllisen velvoitetarkkailun
ansiosta. Vesistön tilaa koskeva tutkimustieto on puutteellisinta
Palojoeri osa-alueella, josta vedenlaatutietoja saadaan vain
hajanaisesti. Vesistbalueen pienjärvien osalta tutkimustilanne
myös on huono. Suurimmasta osasta järviä puuttuvat havainnot
kokonaan.
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Vesistön tilan ja kuormitustekijöiden välisten yhteyksien selvit

tämiseksi tutkimustietoa ei myöskään pääuoman osalta ole riittä

västi. Erityisesti tämä koskee pääuoman järviä, vaikka ne kuulu—

vatkin säännöllisen velvoitetarkkailun piiriin. Tieto ehkä riittää

antamaan vastauksen kysymykseen mikä on vesistön tila nyt tai

jonain muuna ajankohtana. Tiedon perusteella ei sen sijaan pystytä

vastaamaan kysymykseen, miksi vesistön tila on kuvatunlainen

tai miten tilannetta voitaisiin muuttaa.

Vesitutkimustoimintaa koskevat toimenpidesuositukset esitetään

luvussa 5.7.5 yhdessä muuta ympäristötutkimusta koskevien tutki—

mussuositusten kanssa.
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48.7 Opetus- ja valistustoiminta

Opetustolminta

Siuntionjoen vesistö tarjoaa hyvät edellytykset monipuoliseen
luonnon tutkimiseen ja harrastustoimintaan. Alueella toimiikin
useita luontoyhdistyksiä, joiden panos alueen luonnon tuntemuk
sen lisäämisessä on ollut hyvin merkittävää. Korkeakoulujen
opetustoiminnan lisäksi useat alueen koulut käyttävät vesistö
aluetta biologian opetuksessa hyväkseen. Siuntion Broändassa
on vuoden 1986 aikana aloittanut toimintansa Natur & Miljö rf:n
luontokoulu. Luontokoulu tulee tarjoamaan entistä paremmat
mahdollisuudet mm. biologian opetuksen monipuolistamiseen kou
luissa. Jatkossa luontokoulu tulee tarjoamaan myös erilaisia
luontoon ja sen suojeluun liittyviä kursseja.

Vai i stustoiminta

Vuodesta 1986 alkaen ympäristönsuojelun valistus, -koulutus
ja —tiedotus ovat lakisääteisiä kunnallisia toimintoja. Uusia
tehtäviä voidaan hoitaa perustamalla kotiseutupolkuja opetustar
koituksiin, edistämällä luonnon ilmiöiden havainnointia laatimal
la kirjallista valistusaineistoa ja perustamalla luontokouluja
koulujen opetusta edistämään.

Opetus- ja valistustoimintaa koskevat toimenpidesuositukset
esitetään luvussa 5.7.6.

lehtovaara
Konekirjoitusteksti

lehtovaara
Konekirjoitusteksti
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