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valokuvat: aki janatuinEn ja jussi HElimäki

Espoossa tavataan Etelä-suomen jokiluonnon kirjo järviylän-

gön karuista kirkkaista puroista aina itämeren sisälahtien re-

heviin sameavetisiin jokisuistoihin. järvisyydestä ja virtave-

sien lyhyydestä johtuen jokien virtaamavaihtelut ja tulvaryt-

mit eroavat muusta rannikkoseudusta. lyhyissäkin puroissa 

ja joissa on myös poikkeuksellisen runsaasti koskia. 

Espoon arvokkaimmat virtavesikohteet keskittyvät eri-

tyisesti Espoon länsi- ja pohjoisosiin mankinjoen, Gumbö-

lenjoen ja nuuksion myllypuron jokireitille sekä Espoonjoen 

vesistön latvoille Glimsin- ja Glomsinjokeen ja näiden latva-

puroihin. monipuolisen kalalajiston lisäksi virtavesien ympä-

ristössä viihtyvät mm. saukko ja koskikara. 

veden väri muuttuu matkalla
tyypillisesti espoolaisvesistöjen pienet latvauomat ovat kai-

vertuneet karkeampiin maalajeihin kuten vedenjakaja-alueille 

tyypilliseen moreeniin tai hiekkaan. vedenjakaja-alueilla tava-

taan myös yleisesti turvemaita. usein kirkkaana, hieman hu-

musväritteisenä alkavat purot muuttuvat vähitellen sameam-

miksi veden virratessa läpi rannikon savikkolaaksojen. 

asutuksen lomassa virtaa kaupunkipuroja
tiiviimmin rakennetun eteläisen Espoon vedet virtaavat 

mereen useina pienempinä uomina. monet näistä uomista 

ovat rakentamisen yhteydessä muuttuneet purosta osaksi 

sadevesiviemäriä tai joutuneet päivänvalolta piiloon put-

keen. avouomassa säilyneiden suurempien kaupunkipuro-

jen uomalinjauksia on yhtälailla siirretty ja uomia muokattu. 

vesieliöiden onneksi seudun suurimmat purot ovat alueelle 

tyypillisesti lähdevaikutteisia. tämä on toistaiseksi turvan-

nut puroissa virtaaman myös kuivina ajanjaksoina.

Pohjois-Espoon jyrkkäpiirteisessä  
maastossa on poikkeuksellisen paljon  
pieniä järviä ja lampia. Tämä on  
synnyttänyt Espooseen runsaan  
virtavesien verkoston, jonka purot  
ja joet virtaavat vaihtelevan metsä- ja  
suoluonnon, avomaan luonto-tyyppien,  
viljelymaiden ja asutuksen lomassa. 

Espoossa sykkii runsas  
virtavEsiEn vErkosto

Jos metsät ovat maapallon  
keuhkot, niin joet ja purot  
ovat sen verisuonet.

1  mankinjoen vesistöalue 172 km2

2  Espoonjoen vesistöalue 130 km2

3  Finnoonojan vesistöalue 25 km2

4  Gräsanojan vesistöalue 25 km2

5  monikonpuron vesistöalue 18 km2

6  lakistonjoen vesistöalue 33 km2

 päävedenjakaja
 merkittävä sivuvedenjakaja
 kaupungin raja
 merkittävä virtavesi
 avo-oja, puro

 tärkeä hulevesiviemäri

 järvi tai lampi

 meri

 vesistöalueen purkupiste

Espoossa on kuusi merkittävää vesistöaluetta.  
Lakistonjoen vesistöalue on osa Vantaanjoen 
vesistöaluetta Valuma-aluekartta on laadittu vuonna  
2011 valmistunutta Espoon hulevesiohjelmaa varten.

Glimsinjoen Jorvinkoski keltakukkaisen 
rentukan koristamassa kevätasussaan.

Espoonkartanonkoski Mankinjoessa,  
jonka vesistö on Espoonjoen vesistön  
ohella erittäin koskirikas. Uhanalainen  
meritaimenen nousee vuosittain  
kutemaan molempiin vesistöihin.

Gräsanojan vesistöön kuuluvan  
Henttaanpuron ympäristö on muuttunut 
Suurpellon rakentamisen myötä.  
Kuva on otettu keväällä 2006.  

Espoon tuomiokirkko rakennettiin  
Espoonjoen varrelle 1480-luvulla. 
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Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos lupanro 49/MML/10
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vEdEnJakaJalta mErEEn 
3 Espoossa sykkii runsas virtavesien verkosto

4 pienistä puroista suuret joet

5 kiertäen ja kaartaen kohti merta

monimuotoista luontoa
6 ympäröivä kasvillisuus ruokkii joen eliöitä

7 virtavesien kalat tarvitsevat runsashappista vettä

8 kalat vaeltavat jokiin ja puroihin lisääntymään

9 virta luo elämää ympärilleen

10 luonnon kulkuväyliä kaupunkirakenteen keskellä

tärkEitä Ekologisia ilmiöitä
11 jääkansi muodostaa puroon suojaavan peiton

11 lähteet tasaavat virtaamaa ja lämpötilaa

12 tulvat ovat olennainen osa vesistöjen vuoden kiertoa

12 kuollut puuaines on tärkeä osa puron ekosysteemiä

ihminEn Ja virtavEdEt
13 virtavedet ovat kärsineet yhteiselosta ihmisten kanssa

14 virtavesien kunnostuksesta on iloa ihmisille ja vesieliöille

15 sinäkin voit vaikuttaa virtavesien tulevaisuuteen

16 Glimsinjoen luontopolku johdattaa elävän virtaveden salaisuuksiin

lEhtEEn on koottu Elävät virtavEdEt -näyttElyn taulut.

Näyttelyn lainaus

Elävät virtavedet -näyttelyä voi lainata maksutta villa Elfvikin luontotalosta. taulujen  

koko on 70x100 cm. Espoon virtavesistä kertova ensimmäinen taulu on hieman suurempi. 

lisätiedot: www.espoo.fi/villaelfvik, villaelfvik@espoo.fi, puh. 09 8165 4400.

näyttElytyöryhmä

aki janatuinen, virtavesiasiantuntija,  
virtavesien hoitoyhdistys ry

Eeva nuotio, limnologi, Espoon ympäristökeskus

katri luukkonen, biologi, näyttelysihteeri,  
Espoon ympäristökeskus

toimitus

katri luukkonen, Espoon ympäristökeskus

graafinEn suunnittElu  
mainostoimisto adverbi oy

painopaikka  
Wellprint oy, Espoo 2012

kannEn kuvat
keväinen Glimsinjoki , aki janatuinen. 
taimen purossa, pekka tuuri. 
liito-oravan liito, Benjamin pöntinen. 
purokunnostusta talkoilla, Eeva nuotio. 

JulkaisiJa
Espoon kaupunki
ympäristökeskus 
www.espoo.fi/ymparisto
issn  1457–7100

virtavEdEt  
sykkivät Elämää!
suomessa on niin paljon järviä, jokia, lampia ja merenrantaa, että pie-

nemmät virtavedet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Erilaisissa ra-

kennushankkeissa näitä pienvesistöjä ei ole osattu tai välitetty ottaa riit-

tävästi huomioon, joten yllättäen on tultu tilanteeseen, jossa kauniita ja 

luonnon kannalta hyvin toimivia pikkupuroja ja jokia onkin vähän.

nopeasti kasvavassa kaupungissa pienetkin virtavedet ovat asukkail-

le virkistäviä lähiluontokohteita, joissa voi kuunnella purojen solinaa ja 

lintujen viserrystä. purot ja joet lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja 

ne toimivat myös ekologisina yhteyksinä rakennetussa ympäristössä. 

Espoossa voi virtavesien varrelta tavata niin koskikaran kuin saukonkin.

Espoon virtavesien luontoarvoja ja merkitystä esimerkiksi tulvavesien 

hallinnalle on selvitetty viime vuosina laajasti. aki janatuisen kaksiosai-

nen selvitys Espoon virtavesistä valmistui vuonna 2008. pinja kasvio 

tutki samana vuonna Espoonjoen ekologista tilaa pohjaeläimistön avul-

la. vuonna 2011 valmistui Espoon hulevesiohjelma, jossa ehdotetuilla 

toimenpiteillä pyritään ehkäisemään kaduilta puroihin valuvien vesien 

haittoja.   

täällä on tehty myös paljon ruohonjuuritason työtä virtavesien hyväksi. 

virtavesien hoitoyhdistys ry on parantanut uhanalaisen meritaimenen 

selviytymistä puroissa järjestämällä kunnostustalkoita ja istuttamalla 

taimenenpoikasia. uudella suurpellon asuinalueella ovat asukkaat in-

nostuneet alueensa läpi virtaavan lukupuron kunnostuksesta.   

tuloksellista yhteistyötä virtavesien hyväksi tehdään myös uudenmaan 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitoksen kanssa.

näiden lukuisten selvitysten ja yhteistyökokemusten perusteella tehtiin

Espoon luontovuoden 2012 kunniaksi Elävät virtavedet – näyttely, jonka 

taulut on koottu tähän lehteen. 

näyttelytauluissa katsotaan sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen; 

miten virtavesiä on kohdeltu ja miten niitä pitäisi tulevaisuudessa huomi-

oida. näyttelyn yksi keskeisistä viesteistä on, että kaupunkiympäristössä 

ja rakentamisessa virtavesien huomioiminen vaatii uutta ajattelutapaa: 

virtaava vesi ei ole ongelma vaan rikkaus. 

Haluan vielä esittää kiitokseni paitsi näyttelytyöryhmälle, myös lukuisille 

näyttelyn teossa avustaneille henkilöille; Glimsinjoen luontopolusta ker-

tovan taulun tekstistä ja kuvista virpi sahille, näyttelytauluihin lahjoite-

tuista kuvista pekka tuurille, ari sauralle, simo yli-lonttiselle, raisa ja 

juha kääriälle, Cecilia larssonille, markus penttiselle, aatu oikariselle, 

pasi rinteelle ja anssi Elorannalle.

Espoossa 21.11.2012

Tuula Hämäläinen-Tyynilä

ympäristönsuojelupäällikkö

ympäristökeskus, Espoon kaupunki
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valokuvat: aki janatuinEn, ari saura ja Espoon kaupunki

Espoon kaksi suurinta jokea Espoonjoki ja Mankinjoki laskevat 
molemmat Espoonlahteen muodostaen laajan suistoalueen.
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Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos lupanro 49/MML/10

Iso Huopalahti
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vesistö saa vetensä vedenjakajan rajaamalta alueelta eli 

valuma-alueelta. vedenjakaja on korkea maastokohta, 

joka jakaa vedet virtaamaan eri suuntiin. vesistö on jär-

vien, jokien lampien muodostama kokonaisuus, jolla on 

yksi tai useampi lasku-uoma mereen. vesistöalue-nimi-

tystä käytetään isoista valuma-alueista. suomi on jaettu 

74 päävesistöalueeseen. 

jokien virtaamaan vaikuttavat sadeveden määrä, poh-

javesi, valuma-alueen maaperän ominaisuudet, järvien 

koko ja määrä suhteessa valuma-alueeseen. maahan sata-

vasta vedestä haihtuu noin puolet ja toinen puolikas valuu 

ennemmin tai myöhemmin vesistöihin. suuri järvien mää-

rä tasaa virtaamien vaihteluita virtavesissä. luonnontilai-

silla soilla ja metsillä on hyvä veden pidätyskyky ja niillä 

onkin merkitystä tulvien ehkäisijänä.  

Vesi kiertää luonnossa. Espoon Lintuvaarassa  
maahan satanut vesi alkaa virrata kohti  
Suomenlahtea ja Itämerta. Ensin se saavuttaa  
ehkä jonkin pienen ojan ja kulkeutuu sen  
mukana yhä suurempiin uomiin. Lopulta  
se päätyy Monikonpurossa Iso-Huopalahteen. 

piEnistä puroista  
suurEt JoEt

virtavesien luokittelua käytetään  
apuna tutkimuksessa ja hoidossa

virtavesiä on jaoteltu esimerkiksi valuma-alueen koon ja  

maalajin, veden värin, ravinnepitoisuuden ja virtaaman  

sekä kalaston, pohjaeläinten ja kasvillisuuden perusteella.

Joki =  virtaavan veden vesistö, jonka valuma-alue > 100 km2.

Puro =  jokea pienempi virtaavan veden vesistö.

Noro = puroa pienempi vesiuoma, jonka valuma-alue < 10 km2.   

   Ei virtaa jatkuvasti vettä, joten kalankulku ei ole 

   merkittävässä määrin mahdollista.

Sellon kauppakeskuksen 
kupeessa puro on siirretty 
virtaamaan ihmisen  
rakentamaan uomaan.

5  monikonpuron vesistöalue 18 km2

Valuma-aluekartta on laadittu vuonna 2011 valmistunutta Espoon hulevesiohjelmaa varten.

Pöllökalliossa Monikonpuro  
kiemurtelee rehevän saniaislehdon läpi. 

Monikossa vesi virtaa vauhdilla
kivikkoisessa maastossa.

päävedenjakaja

merkittävä sivuvedenjakaja

2. tason osavaluma-alue

3. tason osavaluma-alue

merkittävä virtavesi (1. taso)

tärkeä puro tai avo-oja (2. taso)

puro tai avo-oja (3. taso)

järvi tai lampi

meri

kaupungin raja

tärkeä hulevesiviemäri (1. ja 2. taso)

Hulevesiviemäri (3. taso)

2. tason valuma-alueen purkupiste

3. tason valuma-alueen purkupiste

Perkkaalla Monikonpuro 
virtaa vielä monin 
paikoin alkuperäisessä  
uomassaan.

valokuvat: aki janatuinEn

 

uoma muotoutuu maalajin mukaan
uoman muoto riippuu sen pohjamateriaalin raekoosta. yleensä hienojakoi-

silla maalajeilla, kuten savella ja hiesulla uoma muodostuu jyrkkäreunaiseksi, 

kun taas karkeammilla maalajeilla, kuten soralla ja moreenilla uoma on loi-

vareunaisempi, koska aines sortuu helpommin. 

karkeampien maalajien alueella uomat ovat yleensä matalia, koska ne 

eivät syövy kovin helposti. vastaavasti savikko- ja hiesualueiden purot ja 

joet ovat usein melko syviä, koska niiden maalaji syöpyy helpommin virran 

voimasta. 

maalaji vaikuttaa myös joen leveyteen ja leveyden vaihtelevuuteen. ta-

vallisesti uoman leveys kasvaa alajuoksua kohti johtuen valuma-alueen ja 

virtaaman suurenemisesta.

uomien haarautuminen
moreenialueen virtavedet ovat yleensä pitkiä ja runsashaaraisia. soramail-

la uomat ovat suoria ja lyhythaaraisia. savialueiden uomat ovat suoria, 

mutta pitempi- ja runsashaaraisempia kuin soramaiden joet. Hiekka-, hieta- 

ja hiesumaiden joet ovat usein mutkaisia, sivujoet suhteellisen lyhyitä, run-

sashaaraisia ja jyrkkiin laaksoihin uurtuneita.

miten mutkat muodostuvat?
suoria uomia esiintyy erityisesti vesistöjen yläjuoksuilla. uomat ovat ka-

peita ja yleensä keskimääräistä jyrkempiä, jolloin myös niiden virtausno-

peus on suuri. veden voima aiheuttaa sen, että uomanpohjat koostuvat 

lähinnä karkeammista materiaaleista, kuten sorasta, kivistä ja lohkareista. 

meanderoivia eli mutkittelevia uomia kehittyy ennen kaikkea tasaisen alueen 

virtavesiin. mutkitteleva jokiuoma on lajistoltaan suoraa uomaa monimuo-

toisempi ja maisemaltaan vaihtelevampi. virtaus pysyy mutkittelevissa pu-

roissa tasaisena, mikä parantaa puron itsepuhdistuskykyä. 

Vallitseva maalaji antaa virtavedelle sen ominaiset 
piirteet, kuten uoman ja sen haarojen mutkaisuuden,  
haarojen määrän ja pituuden. Maalajille ominaiset  
muodot tulevat selkeimmin esiin tasaisessa maastossa. 

kiErtäEn Ja kaartaEn  
kohti mErta

Virtaava vesi kaivertaa itselleen jyrkkäreunaisen 
uoman hienojakoiseen maa-ainekseen, kuten  
tämä Espoon Gumbölenjokeen laskeva noro.

Purouoman muoto eri  
maalajeissa (Aartolahti 1979).

Hiekka

Moreeni

Sora

Savi

Hieta ja hiesu

Mutkittelevat uomat ovat tyypillisiä tasaisilla  
mailla. Espoonjoen latvavesistöön kuuluvan 
Ryssänniitunojan mutkia Espoon Aurinkoniityssä. 

Nuuksion kansallispuistossa Haukkalammesta  
laskeva puro on tyypillinen yläjuoksun suora  
ja kivikkoinen uoma.

Kallio ja maaperän vaikutus uomaverkoston  
muotoon (Aartolahti 1979).

rakoillut 
graniitti

emäksinen 
syväkivi

hiekka ja 
sora

hieta

savi moreeni

poimuttunut liuske
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Taimen tarvitsee puhtaita ja rakentamattomia virtavesiä lisääntyäkseen.  
Taimenta voidaan pitää jokiekosysteemin avainlajina: kun se voi hyvin, 
myös muu osa virtavesiluontoa on kunnossa. 

Lohesta tai taimenesta lisääntymisessään riippuvainen 
raakku eli jokihelmisimpukka on kadonnut lähes kokonaan 
vanhalta levinneisyysalueeltaan Etelä-Suomessa. 

Elämä virtavesissä on riippuvaista ympäröivän 

valuma-alueen kasvillisuuden tuottamasta, jo-

keen kulkeutuvasta eloperäisestä aineksesta. 

maaperästä huuhtoutuu myös ravinteita, jotka 

ovat tärkeitä esimerkiksi kasvien ja mikrobien 

kasvulle. vähäisestä perustuotannosta vas-

taavat virran kivillä kasvavat vesisammaleet 

ja levät. 

Eloperäinen aines koostuu mm. puiden leh-

distä, kasvikarikkeesta, humuksesta ja muista 

liukoisista aineista. tärkeimmät näitä ravinnok-

seen käyttävät lajiryhmät ovat sienet, bakteerit 

ja pohjaeläimet. myös korkeammalla ravintoket-

jussa olevat lajit, pohjaeläinpedot ja kalat, ovat 

riippuvaisia eloperäisen aineen virtavesiekosys-

teemiin tuomasta energiasta. 

virtavedet muodostavat jatkumon, jossa 

maalta tai järvistä peräisin oleva eloperäinen 

aines pilkkoutuu kulkeutuessaan alavirtaan. 

Eliöyhteisön rakenne vaihtelee vesistön eri 

Virtavesi eroaa muista luonnon ekosysteemeistä erityisesti siinä, että kuollut  
orgaaninen aines on usein tärkeämpi energianlähde kuin sen oma perustuotanto. 

ympäröivä kasvillisuus 
ruokkii JoEn Eliöitä 

osissa riippuen saatavilla olevasta ravinnosta 

ja sen laadusta. 

pohjaeläimet toimivat  
joen puhdistuslaitoksena 
pohjaeläimillä on merkittävä asema virtaavien 

vesien ravintoverkoissa. tyypillisimpiä pohjaeläi-

miä ovat hyönteisten kuten vesiperhosten, kos-

kikorentojen ja päivänkorentojen, mutta myös 

sudenkorentojen, kovakuoriaisten ja sääskien 

toukat. 

myös kotilot, simpukat, äyriäiset, juotikkaat 

ja harvasukamadot viihtyvät virtavesissä. la-

jiston koostumukseen vaikuttaa etenkin veden 

virtausnopeus, pohjan rakenne ja veden laatu. 

pohjaeläinyhteisön lajikoostumuksen perusteel-

la voidaan tehdä päätelmiä vesistön tilasta. 

pohjaeläimet voidaan jakaa ruokailutapojen-

sa perusteella karkeasti kaapijoihin, suodatta-

jiin, pilkkojiin, pohjakerääjiin ja petoihin.

valokuvat: pEkka tuuri ja aki janatuinEn

Vesiperhosia eli sirvikkäitä elää virta- 
vesissä useita eri lajeja. Niiden toukat  
ovat erikoistuneet hankkimaan ravintoa  
monin tavoin. Kuvassa erään vesiperhos- 
lajin toukan pyyntisuppiloita, joihin jää  
virran mukana kulkevaa orgaanista ainesta. 

Suomen jokiin tuotu pohjoisamerikkalainen 
täplärapu on monin paikoin yleisempi kuin  
kotimainen jokirapu. Täpläravun yleistymistä 
on edistänyt eniten sen kantama rapurutto, 
josta sille ei ole juurikaan haittaa, mutta  
jokiravun se tappaa. 

Yksinkertaistettu kuva eloperäisen aineksen kulkeutumisesta  
virtaavan veden ravintoverkossa. Kuvassa nuolien suunta 
kertoo aineiden tai eliöiden pääasialliset hyödyntäjät. 
Kuva: Sami Hamari ja Pauliina Pohjola / RiverLife.

Vesisammaleet ovat paitsi pohjaeläinten ravintoa, myös  
tärkeitä puron pohjaeläimistön elinympäristönä ja virran 
mukana kulkeutuvan orgaanisen aineksen pidättäjänä. 

Aikuinen päivänkorento eli surviainen elää nimensä  
mukaisesti vain yhden tai muutaman päivän. Sen  
ainoa tehtävä on paritella ja munia veden pinnalle.  
Toukkavaiheet elävät puron pohjalla useita vuosia.

Suomen vesistöissä on elää noin 100 kalalajia, joista kolmannesta tavataan virtavesissä. Virtavesien kalalajisto on  
sekoitus seisovien ja virtaavien vesien lajeja. Monelle kalalajille virtavedet ovat elintärkeitä lisääntymispaikkoja.

virtavEsiEn kalat tarvitsEvat  
runsashappista vEttä

Kymmen- ja kolmipiikeillä on selässään piikkejä, jotka  
tekevät niistä useille petokaloille vaikeasti nieltäviä. 
Kuvan kymmenpiikki on pyydystetty tutkimustarkoituksiin 
Espoon Monikonpurosta. 

valokuvat: pEkka tuuri , markus pEnttinEn ja ari saura/rktl

Jokien ja purojen  
tyypillisimmät asukkaat
virtaavien vesien tyyppilajeja ovat suomessa en-

nen kaikkea taimen, nahkiainen ja harjus. siinä 

missä taimenta tavataan koko maassa kaikenlai-

sissa vesissä, on harjus alun perin puuttunut mil-

tei koko eteläisestä suomesta. pikkunahkiainen 

on esiintymiseltään selkeimmin virtavesiin rajoit-

tunut.

kymmen- ja kolmipiikki asuttavat Etelä-suo-

messa erityisesti rannikkoalueen purovesistöjä 

Pohjakala kivennuoliainen elää nimensä mukaisesti  
kivikoissa, joissa se saalistaa hyönteisten toukkia.

Aikuisten pikkunahkiaisten elämän tarkoitus on keväiset  
kutupuuhat, joiden jälkeen ne kuolevat. Mätimunista  
kuoriutuvat toukat elävät joen pohjamudassa useita  
vuosia virtaavasta vedestä ravintoa suodattaen. 

ja joidenkin suurempien vesistöjen pieniä latva-

puroja. ne ovat myös pääkaupunkiseudun puro-

vesistöjen tyypillisimpiä asukkaita.

pohjakalalajiston 
määrää pohjan maaperä
tyypillisimpiä kivisten koskialueiden pohjakaloja 

ovat isopäinen kivisimppu, viiksekäs kivennuo-

liainen ja mateleva made. kaksi ensiksi mainit-

tua pärjäävät pienikokoisina hyvin matalissa-

kin puroissa. savisameita eteläisiä jokivesistöjä 

asuttavat usein rinnakkain tavattavat pohjakala 

törö ja eloisa turpa. seisovista vesistä niitä tava-

taan vain harvakseltaan. 

paljon  
vierailijoita
virtaavissa vesissä ja etenkin niiden suvanto-

osuuksilla viihtyvät tutummatkin kalalajit, kuten 

hauki, ahven, särki, salakka ja ankerias. meren ja 

järvien läheisyys kasvattaa virtavesissä tavatta-

vien kalalajien määrää.
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Virtavesiin kutemaan vaeltavat kalat joutuvat  
uimaan vastavirtaan. Vaellussiika nousee koskeen. 

kutu lasketaan karkealle  
sorapohjalle tai kivikkoon
Eri lajeilla on erilaiset kutupaikan vaatimukset, mut-

ta yhteisenä nimittävänä tekijänä on riittävän hapek-

kaassa virtauksessa sijaitseva karkea sorapohja tai 

kivikko. 

lohi, taimen, harjus ja nahkiainen kuuluvat niin 

sanottuihin mädin piilottajiin, jotka kaivavat kutupe-

sän. muut lajit laskevat kutunsa virran vietäväksi ja 

esimerkiksi toutaimen mätimunat tarttuvat kiviin ja 

etenkin niissä kasvaviin vesisammaliin.

vuodenajat vaikuttavat  
vaelluskalojen lisääntymisstrategiaan
virtaavaan veteen syksyllä kutevien lajien elinympä-

ristövaatimukset ovat suuremmat kuin kevätkutuisilla 

lajeilla. Hapekkaan virtauksen merkitys korostuu lohi-

kaloilla, jotka jättävät hedelmöittyneen mädin soran 

sisään talveksi. lisääntymisen eri vaiheet ajoittuvat 

parhaisiin mahdollisiin vedenkorkeuksiin ja jääolosuh-

teisiin. 

vaelluskalalajit pyrkivät eri tavoin varmistamaan 

lisääntymisen onnistumisen. lohi ja taimen kutevat 

mätinsä usein yhteen, tai maksimissaan pariin kutu-

pesään muutaman päivän sisällä. särkikaloihin kuu-

luva vimpa kutee yleensä kolme mätierää, joiden väli 

voi olla parikin viikkoa. vimman tapauksessa kudun 

jaksottuminen on sopeuma jokien keväiseen veden-

korkeuden vaihteluun.

poikaset kuoriutuvat keväällä 
siinä missä syyskutuisilla lajeilla mäti hautuu aina 

talven yli, vie keväällä kutevien lajien mädin kuoriutu-

minen yleensä vain joitakin viikkoja. kaikkien virtaku-

tuisten vaelluskalojen poikaset kuoriutuvat keväällä 

riippumatta kudun vuodenajasta.

kuoriuduttuaan eri lajien poikaset käyttäytyvät 

eri tavoin. lohi, taimen ja harjus ovat riippuvaisia 

koskiympäristöistä usean vuoden ajan. vaellussiian 

ja toutaimen poikaset viettävät koskissa vain muuta-

mia viikkoja, jonka jälkeen vaellussiiat suuntavat koh-

ti merta ja toutaimet kohti virtaveden suvantojakso-

ja. nahkiaisten toukat eli likomadot viettävät joessa 

muutaman vuoden kaivautuneena pohjamutaan.

Etelä-Suomen virtavesissä lisääntyvistä kalalajeista lohi, taimen, vaellussiika, harjus, vimpa, toutain ja nahkiainen ovat niin kutsuttuja vaelluskaloja. 
Ne saattavat elää elämästään suurimman osan meressä tai järvessä, mutta vaeltavat lisääntymään virtavesiin ja varsinkin niiden koskialueille.  
Lohi, taimen ja vaellussiika kutevat syksyllä. Vimpa, toutain, harjus ja nahkiainen ovat kevätkutuisia.

kalat vaEltavat Jokiin Ja puroihin lisääntymään

Taimenelle on nimetty elinympäristönsä perusteella kolme eri muotoa meri-, järvi- ja purotaimen.  
Ne kaikki lisääntyvät virtavesissä. Samassa vesistössä saattaa elää vaeltavia ja paikallisia yksilöitä,  
ja eri muodot voivat lisääntyvät keskenään. Merivaelteisista taimenista on tullut ihmisen rakentamien  
vaellusesteiden vuoksi Suomessa äärimmäisen uhanalaisia. Kuva: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

kevät

sy
ksy

kesä

Taimenen kutupesä erottuu purosta ympäristöään  
vaaleampana alueena, jonka alavirran puolella on sorakasa. 
Espoon Gumbölejoen Mynttilänkoski marraskuussa 2011. 

valokuvat: pEkka tuuri, juHa kääriä, aki janatuinEn ja raisa kääriä

Ympyräasuisiin kuuluva nahkiainen tarttuu imukuppisuullaan kiviin  
noustessaan koskea ylös kutupaikoilleen. Nahkiaiset tarttuvat  
myös kalojen kylkiin, ja imevät ja järsivät niistä ravintonsa. 

rehevää lehtokasvillisuutta
virtavesien ja niiden rantojen tyypillistä kasvilajistoa ovat mm. 

purolitukka, purovita, jokileinikki, keltakurjenmiekka, lehtopal-

sami, rentukka ja rantalemmikki. kookas saniainen kotkansiipi 

ja pikkuruinen kevätlinnunsilmä ovat tyypillisiä eteläsuomalais-

ten kosteiden puronvarsien lajeja. myös muut kookkaat saniais-

lajimme viihtyvät purojen varsilla.

varhain keväällä rehevimpien eteläsuomalaisten joenvarsil-

ehtojen rannoilla kukkii toinen toistaan värikkäämpiä lehtolaje-

ja, kuten valkovuokko, keltavuokko, mukulaleinikki, isokäenries-

ka, pystykiurunkannus ja imikkä.

metsät ovat usein lehtipuuvaltaisia
puu- ja pensaskerroksen valtalajeina tavataan usein tervalep-

pää, pajuja, hieskoivua ja tuomea. yhteinen nimittävä tekijä puu-

lajeille on, että ne kestävät hyvin ajoittaista tulvan alle jäämistä. 

pikkulintujen paratiisi
virtavesien äärellä pesii ja napsii hyönteisiä ruuakseen luke-

maton määrä pikkulintuja. parhaimmissa puronvarsimetsissä 

voi kuulla vaikkapa peukaloisen säkeen ja hyvällä onnella myös 

pikkusiepon tai idänuunilinnun. pensaikkoisissa ja puoliavoi-

missa virtavesiympäristöissä viihtyvät mm. satakieli, viita- ja 

luhtakerttunen sekä harvinaisempi viitasirkkalintu. puhtaasti 

virtavesien laji on kivillä pomppiva koskikara. Etelä-suomessa 

se on lähinnä sulana pysyvien koskien talviaikainen vieras. ke-

säaikaan rannoilla lennähtelee silmälläpidettäväksi luokiteltu 

rantasipi. virtavesien varrella saattaa nähdä myös suomessa 

harvalukuisina pesivän kuningaskalastajan tai virtavästäräkin. 

Virtavedet varsineen muodostavat pienipiirteisiä erilaisten 
luontotyyppien mosaiikkeja. Ranta-alueet ovat hyvin tuottoisia 
ympäristöjä, joissa lajimäärät ja yksilötiheydet ovat suuria.   

virta luo Elämää  
ympärillEEn

Vesirajassa kivien ja puunrunkojen päällä kasvaa joukko  
virtavesiympäristöön erikoistuneita sammallajeja. 

valokuvat: aki janatuinEn, jussi HElimäki, EEva nuotio ja pasi rinnE/pro Espoonjoki ry

Kotkansiipi saattaa muodostaa varjoisissa ja 
runsasravinteisissa paikoissa laajoja yhtenäisiä puronvarsi-
kasvustoja, kuten tässä Vantaan Vallinojan varrella. 

Keskikesällä kukkiva keltakurjenmiekka kasvaa 
ravinteikkaassa mudassa hitaasti virtaavien jokien varsilla. 
Tämä yksilö kasvaa Espoon Glomsinjoen varrella.

Espoonjoen vesistöön kuuluvan Glomsinjoen 
meanderilaaksossa on viidakkomainen tunnelma.

Koskikaran saattaa nähdä Espoonkin virtavesien 
koskipaikoilla talvisaikaan. 

Valkovuokko ja kevätlinnunsilmä ovat puronvarsilehtojen 
ensimmäisiä kukkijoita keväällä. 
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Eläinten tieverkosto
liito-oravalle reitit pesän ja ruokailualueen välillä tai 

levittäytyminen uusille elinalueille noudattelee usein 

virtavesien linjauksia. yhtälailla esimerkiksi kauriiden 

polut myötäilevät säännöllisesti joki- ja purokäytäviä. 

vastaavasti moni lepakkolaji paitsi ruokailee virtave-

sien yllä, myös käyttää näitä seurailevaa puustovyötä 

kiintopisteenä suunnistamisessa.

taitavana kalastajana tunnettu saukko on tyypilli-

nen jokivesistöjen asukas. jatkuvasti liikkeessä olevan 

saukon yleisin kuolinsyy on nykyisin liikenne. saukot 

tarvitsevat tien alittavan uoman rinnalle kuivapolun, 

Virtavedet ja niiden varret muodostavat tärkeitä ekologisia yhteyksiä, joita hyödyntää  
laaja lajikirjo niin vedessä, maalla, kuin ilmassakin. Joki- ja purokäytävät ovat nauhamaisia  
ekosysteemeitä, jotka yhdistävät erilaisia luonnonympäristöjä esimerkiksi laajojen  
yhtenäisten viljelyaukeiden ja rakennettujen kaupunkialueiden keskellä.

luonnon kulkuväyliä 
kaupunkirakEntEEn kEskEllä

valokuvat: BEnjamin pöntinEn, Espoon kaupunki, virpi saHi ja markus sEppälä

jota ei useinkaan ole huomattu jättää. muita vesiympä-

ristössä tavattavia nisäkkäitä ovat tulokaslaji minkki se-

kä vesipäästäinen ja vesimyyrä.

kasvien leviämisreittejä
Etenkin monen lehtojen kasvilajien levinneisyys noudat-

telee vesistöalueiden rajoja ja ennen kaikkea jokien- ja 

purojen muodostamaa uomaverkostoa. Hyvä esimerkki 

on mukulaleinikki, joka värjää keväisin vantaanjoki-var-

ren lähes yhtenäisenä kasvustona jokisuusta aina noin 

80 km päähän joen yläjuoksulle asti.

Myös vieraslajit leviävät virtavesiä myöten. Kaupunkialueilla 
puutarhakarkulainen jättipalsami on levinnyt tehokkaasti puroja pitkin. 
isokokoinen kasvi muodostaa purojen varsille laajoja yhtenäisiä 
kasvustoja ja uhkaa siten jo usean puronvarren luontaisen kasvilajin, 
kuten sukulaislajin lehtopalsamin olemassaoloa.

Saukko on kotonaan virtavesissä. Yksittäisen saukon elinpiiri  
käsittää yleensä kymmeniä kilometrejä vesireittejä. 

Virtavesien varsien kapeakin puustovyö 
antaa liito-oravalle mahdollisuuden siirtyä 
metsäalueelta toiseen aukean alueen yli. 

Vihreinä puunauhoina maisemassa kiemurtelevat 
Glomsinjoki ja Glimsinjoki yhtyvät Espoonjoeksi 
Turuntien ja Turunväylän välissä ikeasta itään. 

Mukulaleinikkiä voi ihailla keväisin Espoossa 
ainakin Glimsinjoen varrella ja Vantaanjoen 
vesistöön kuuluvan Lepsämäjoen varrella. 

Esimerkiksi lohikaloilla kuolleisuus on suurin-

ta myöhään syksyllä ja alkutalvella ennen jäiden 

muodostumista. silloin sekä veden lämpötilaolot 

että joen virtausolot ovat epävakaat.

vaihtolämpöisinä eläiminä kalojen elintoiminnot 

hidastuvat lämpötilan laskiessa. sopeutuminen kyl-

mään kuluttaa kalojen energiavarastoja runsaasti. 

Hidastunut reaktioherkkyys puolestaan heikentää 

erityisesti kykyä paeta tasalämpöisiä saalistajia, 

kuten koskeloita, minkkejä ja saukkoja. 

kalojen ravinnonhankinta helpottuu joen saa-

vuttaessa täyden jääpeitteen, sillä jääkansi an-

taa paitsi suojaa myös mahdollisuuden uida sen 

Jääkansi muodostaa  
puroon suoJaavan pEiton 
Jääpeite pitää veden lämpötilan nollan yläpuolella ja estää pinnan alapuolisen 
jään muodostumisen. Tutkimusten mukaan suotuisilla jääoloilla voi olla  
vesieliöille huomattava kuolleisuutta vähentävä vaikutus talvella.

Jääkansi ja lähteistä purkautuva  
vesi parantavat taimenen  
selviytymismahdollisuuksia talvella.

aiheuttaman kitkan turvin hitaammassa virrassa. 

näin energiahävikki on vähäisempää. 

uomien perkaaminen tekee  
jäästä uhkan taimenille
pohjasorassa hautuvan taimenen mädin uhkana 

voi peratussa uomassa olla pohjaa vasten painu-

van jääkannen lisäksi pohjan jäädyttävä suppo-

jää. sitä saattaa syntyä etenkin alkutalven kovil-

la pakkasilla veden alijäähtymisen seurauksena. 

luonnontilaisissa uomissa kiviaines ja liekopuut 

nopeuttavat jääkannen muodostumista ja vähen-

tävät merkittävästi suppojään riskiä.

lähtEEt tasaavat  
virtaamaa Ja lämpötilaa
Vesistöihin vähitellen purkautuvalla vedellä on elintärkeä  
merkitys aikoina, jolloin sademäärät ovat pienimmillään.  
Kylmä ja hapekas vesi myös parantaa veden laatua.

lähteet ovat paikkoja jossa pohjavesi purkautuu 

maanpinnalle tai vesistöön. lähteet voivat olla avo-

lähteitä eli allikoita tai huomaamattomia tihkupin-

toja, joissa vettä purkautuu laajalle alueelle kasvil-

lisuuden sekaan. 

lähteet ja niiden laskupurojen varret ovat usein 

ympäristöään rehevämpiä jatkuvan ravinnelisän ja 

kosteuden ansiosta. lähteiden lämpötilaolot ovat 

myös ympäristöä tasaisempia. niinpä lähteissä ja 

näiden lähiympäristössä tavataan myös omalei-

maista pohjaeläin- ja kasvilajistoa, jotka voivat olla 

reliktejä, eli jäänteitä jopa edelliseltä jääkaudelta. 

Etelä-suomen lähdepuroilla tyyppiesimerkki on 

pieni äyriäinen, purokatka. lähteistä purkautuva 

kesällä viileä vesi on myös elinehto monille latva-

purojen taimenkannoille.

Puroon purkautuva lähde Espoon Mankinjoen vesistöalueeseen 
kuuluvassa Histanpurossa.

Peratussa uomassa (A) vesieliöiden elinmahdollisuudet vaikeutuvat,  
koska siellä ei ole kiviä ja lohkareita, joiden varaan kunnollinen jääkansi  
voisi muodostua kuten luonnollisessa uomassa (B). Paksu lumipeitteinen  
jää saattaa painua uoman pohjaa vasten. Piirros: Simo Yli-Lonttinen
Lähdeteos: Virtavesien kunnostus, Anssi Eloranta.

valokuvat: pEkka tuuri ja aki janatuinEn

Alle 2 cm pituinen purokatka elelee kivien alla  
useissa Espoon lähdevaikutteisissa puroissa.  
Sitä tavataan mm. Pikku-Ryssänojassa. 
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tulvat puhdistavat vesistöä
tulvatasanne muodostuu virtaveden varrella sijait-

sevasta alueesta, joka jää vuosittain tulvan alle. alue 

toimii tulvan aikana varastotilana vedelle pienentäen 

siten tulvahuippuja. kun tulvaveden mukana kulkeu-

tuvista ravinteista ja kiintoaineksesta laskeutuu osa 

tulvatasanteille, vedenlaatu pysyy hyvänä.

osa kasvi- ja eläinlajeista  
on riippuvaisia tulvista 
tulvatasanteella kasvavat kasvit ovat pääasiassa 

ruohovartista. ne hyötyvät tulvien ja jäiden kulutus-

työstä, mikä pitää joenvarsien tulvaniityt avoimena. 

tyypillistä tulvaniittyjen kultapalloa kulleroa, joka 

mielletään pohjois-suomen kasviksi, tavataan pai-

koin aina pääkaupunkiseudulla asti. 

tulvat ovat olEnnainEn osa 
vEsistöJEn vuodEnkiErtoa

Säännölliset kevät- ja syystulvat muokkaavat vesistöä ja pitävät sen  
toimintakykyisenä ja puhtaana. Virtavesien ja niiden varsien lajisto  
on sopeutunut tulviin ja osa on niistä jopa riippuvaista. 

tulvat ja liekopuut 
muokkaavat uomaa.

jäät ja vesi kuluttavat tulva-aluetta niin, että 

useimmat puut ja pensaat eivät siinä pärjää. tulva-

metsien erikoisuus on kynäjalava, jonka lisääntymi-

nen on sidottu vesistöjen luontaiseen tulvarytmiin. 

laji onkin harvinaistunut vesistöjen säännöstelyn 

myötä. 

ilman tulvia vaelluskalojen olisi mahdotonta 

nousta moniin kutujokiinsa ja ennen kaikkea pu-

roihinsa. tulva mahdollistaa taimenen kudun pie-

nessä matalassa purossa. kotoisten virtakutuisten 

vaelluskalojemme kutuajaksi onkin valikoitunut 

syksy tai kevät.

ihmisen yritykset kontrolloida tulvia johtavat 

vähitellen lajirikkaan rantavyöhykkeen kaventumi-

seen ja sen sisäisen muuntelun vähenemiseen.

kuollut puuainEs on tärkEä 
osa puron EkosystEEmiä
Uomassa oleva puuaines suojaa rantoja virtaavan veden kulutukselta tai toisaalta 
kaivaa virran voiman avulla syvänteitä tai rantakoveroita. Puuaines tarjoaa suojaisia 
paikkoja pohjaeläimille ja kaloille. Se myös pidättää uomassa kulkevaa kiintoainesta  
ja orgaanista materiaalia ravinnoksi pohjaeläimille. 

taimenten määrän on todettu lisääntyvän, kun 

uomassa on puuainesta. puuaineksen myönteiset 

vaikutukset kasvavat uoman jyrkkyyden kasvaes-

sa. se voi mahdollistaa pohjaeläimistön ja kalojen 

esiintymisen myös sellaisissa jyrkissä ja karuissa 

latvapuroissa, joissa veden virtausnopeus ja veden-

syvyys tai suojan ja ravinnon puute olisivat muuten 

liian haastavia. 

Tulvatasanteen kasvillisuus on rehevää säännöllisen ravinnelisän ansiosta. 
Vaatelias kotkansiipi kiertää lehtiään auki Vantaan Vallinojan tulvatasanteella.

valokuvat: aki janatuinEn

Mitä luonnontilaisempi, metsäisempi ja pienempi uoma on, sitä suurempi 
on puuston ja puuaineksen määrä ja niiden merkitys ekosysteemille. 
Pohjois-Espoossa Saarijärvestä laskeva Myllyoja on pieni metsäpuro, 
jonka vedet laskevat aikanaan mereen Vantaanjoen kautta.

Espoon Glimsinjoen kuohuntaa 
syystulvan aikaan Jorvinkosken kohdalla. 

Espoonjoen vesistöön kuuluva Kirkkojärvi kuivattiin 1950-luvulla 
Turunväylän (Tarvontien) rakentamisen yhteydessä. Nykyisin  
alueen ongelmana ovat runsaat tulvat. Joulukuussa 2011 vesi  
nousi Espoon keskuksessa jo hyvin lähelle rakennusten kivijalkoja.
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virtavEdEt ovat kärsinEEt  
yhtEisElosta ihmistEn kanssa

Joet ovat olleet kautta ihmisen historian tärkeitä asutuksen leviämisessä. Ravinteikkaat jokilaaksot  
on otettu viljelykäyttöön. Jokia ja puroja myöten ovat kulkeneet paitsi ihmiset, myös puutavara  
metsästä. Koskia on valjastettu energiantuotantoon, mikä on mahdollistanut teollisen tuotannon  
ja kaupungistumisen. Virtavedet ovat siis olleet tärkeässä roolissa hyvinvointiyhteiskunnan  
synnyssä. Siinä sivussa on kuitenkin syntynyt monia ongelmia. 

valuma-alueella tehdyt maaperän  
muokkaukset vaikuttavat virtavesiin 
rakentamistoiminta valuma-alueilla on vähentänyt maape-

rän vedenpidätyskykyä niin, että välillä puroissa virtaa liikaa 

vettä ja välillä liian vähän. tätä virtaamavaihtelujen suurta 

kasvua kutsutaan hydrologian äärevöitymiseksi. se on tyy-

pillistä etenkin kaupungeissa.

rakentamattomassa maastossa suuri osa sadevedestä 

imeytyy maaperään kasvien käyttöön ja pohjavedeksi. kau-

pungeissa voi satavasta vedestä valua 80–100 % katoilta ja 

asfalttipinnoilta hulevesinä suoraan vesistöön.

muutokset purouomissa kasvavat merkittävästi, jo kun 

vesistön valuma-alueen pinta-alasta 10 % on vettä läpäise-

mätöntä. kaupunkipurojen lämpötila on mm. varjostuksen 

vähentymisen vuoksi kesäisin usein metsäpuroja korkeampi. 

kaupunkipuroissa muutokset aiheuttavat vesieliöiden yksi-

lömäärien laskua, lajiston köyhtymistä sekä etenkin herkkien 

lajien korvautumista sietokykyisemmillä lajeilla.

Kaupunkipurojen yleinen ongelma, roskaantuminen, on seurausta 
ihmisten välinpitämättömyydestä lähiympäristöstään kohtaan.

Puromyllyn rauniot Espoon oittaalla  
vuonna 1914. 

Virtausnopeuden kasvun seurauksena ovat 
eroosion synnyttämät jyrkät ja syöpyneet 
joenpenkat. 

Espoonjoen vesistöön kuuluvan Bodominjärven 
vettä säännöstellään sen alapuoliseen Glomsin-
jokeen vedenottoa varten rakennetulla padolla. 
Myös Mankinjoen vesistöön kuuluvan Nuuksion 
Pitkäjärven vedenpintaa säännöstellään.

Porvoonjoen vesistöön kuuluvaa Palojoen 
paljaaksi perattua uomaa orimattilasta.

valokuvat: aki janatuinEn ja Espoon kaupunGinmusEo

Joki- ja purouomien muokkaaminen  
on lisännyt virtaamavaihteluita 
joki- ja purouomia on muokattu 1800-luvulta alkaen, kun 

on haluttu tehostaa veden johtamista pois viljelys- ja met-

sätalousmailta. usein kaivettiin uusi suorempi uoma, jolloin 

alkuperäinen uoma kuivui. 

luonnontilaiset purot  
ovat lähes hävinneet 
ihminen on muuttanut ympäristöään niin paljon, että suo-

men pienvesistä on arvioitu säilyneen luonnontilaisina vain 

1–3 %. Eteläisessä suomessa kokonaisuudessaan luonnon-

tilaisia jokia tai puroja ei käytännössä enää ole, sillä miltei 

kaikkia uomia on muutettu jollain tavalla. Elinympäristön 

muutos on tehnyt useista virtavesien eläin- ja kasvilajeista 

uhanalaisia.
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Vaelluskalojen lisääntymisalueita on kunnostettu pienvesissä  
talkoilla. Virtavesien Hoitoyhdistys ry järjesti kaikille avoimet  
purokunnostustalkoot Espoon Finnoonojalla syyskuussa 2011. 

 

virtavEsiEn kunnostuksista  
on iloa ihmisillE Ja vEsiEliöillE 

Kaupunkipurojen kunnostuksien tavoitteita ovat luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja  
ekologisten yhteyksien säilyminen. Taajama-alueilla virtavesikunnostuksista ilahtuvat myös paikalliset  
asukkaat, sillä kunnostetut virtavesijaksot ovat parantaneet alueiden virkistyskäyttöä ja maisemallista  
arvoa. Ne ovat myös elämyksellisiä lähiluontokohteita. Maa- ja metsätalousalueilla perattuja puroja  
on kunnostettu luonnonmukaisin vesirakentamisen menetelmin. Virtavesikunnostusten yhtenä  
tavoitteena on myös parantaa valuma-alueelta tulevan veden laatua.

vesieliöstöistä erityisesti vaelluskala- ja ra-

pukannat ovat taantuneet tai jopa kokonaan 

kadonneet monista vesistä. yritykset palaut-

taa taimen virtavesiin on koettu symbolina al-

kuperäisestä luonnosta ja toimivasta ekosys-

teemistä. 

kunnostuksia  
koneella ja talkoovoimin
suomessa on tehty virtavesikunnostuksia 

1970-luvulta saakka, jolloin ryhdyttiin kun-

nostamaan vanhoja uittoväyliä. virtavesi-

kunnostukset ovat olleet pääasiassa perat-

tujen koskialueiden kiveämistä alkuperäiseen 

kaltaiseen asuunsa sekä veden johtamista 

Vaelluskaloille on rakennettu vaellusesteitä 
ohittavia kalateitä, kuten tässä Nuijajoen 
Sahankoskella Karkkilassa. Vanhoja patoja  
on myös purettu kunnostusten yhteydessä.

Kunnostusten kanssa samaan aikaan on tehty taimenistutuksia. istutuksilla voidaan palauttaa  
taimenia takaisin niille paikoille mistä ne ovat kadonneet. istutustoiminta voidaan lopettaa, kun  
taimenten luonnollinen lisääntyminen onnistuu. Espoossa taimenten istutustoiminta aloitettiin  
vuonna 1994 Leppävaaran halki virtaavaan Monikonpuroon. Taimenia on istutettu myöhemmin  
kahteen eteläisen Espoon merkittävimpään purovesistöön Finnoonojaan ja Gräsanojaan, jonka  
vesistöön kuuluvaan Mankkaanpuroon olarin lukiolaiset istuttavat kuvassa poikasia keväällä 2008.

Kunnostetussa koskessa taimenen nousu  
kudulle on taas mahdollista. Piirros: Simo  
Yli-Lonttinen. Lähdeteos: Virtavesien  
kunnostus, Anssi Eloranta.

Kalojen ja muiden vesieliöiden vaeltamisen 
helpottamiseksi voidaan suosia pyöreiden 
tierumpujen sijaan puolikaaren muotoisia 
maapohjallisia rumpuja. 

valokuvat: aki janatuinEn, CECilia larsson, EEva nuotio ja aatu oikarinEn

jokien ja purojen entisiin uomiinsa. tällainen 

toiminta on ollut pääasiassa viranomaisten 

toteuttamaa kaivinkonetyötä. samalla on 

kunnostettu vaelluskalojen lisääntymisaluei-

ta soraistamalla, mikä onnistuu myös talkoilla 

käsityönä.

käytännössä kunnostusten toteuttaminen ja-

kautuu neljään osaan: kartoitukseen, suunnit-

teluun, toteutukseen ja lopputarkastukseen 

sekä kunnostusten seurantaan. vesialueiden 

kunnostaminen vaatii aina luvan vesialueen 

omistajalta sekä kalatalous- ja ympäristövi-

ranomaisten lausunnot. lausuntojen perus-

teella arvioidaan mahdollinen luvanvaraisuus 

tehtävälle työlle. taimenpuroissa kunnostuk-

sia tulee välttää keväällä ja alkukesällä kuo-

riutuvien poikasten takia. parhaimmat kun-

nostusajankohdat ovat keski- ja loppukesä. 

valuma-alueen kunnostus  
on myös tärkeää
pelkkä kutupaikkojenkunnostus ei kuitenkaan 

aina automaattisesti riitä esimerkiksi lohika-

lakantojen elpymiseen, sillä myös vedenlaa-

dun, virtaamien ja ylipäänsä valuma-alueen 

tulee olla riittävän hyvässä kunnossa. tai-

menten lisääntymisolosuhteiden positiivisen 

kehityksen esteenä voi olla myös liian teho-

kas kalastus merellä. 

Espoon Leppäviidassa Monikonpuroon  
valuvien hulevesien haittoja ehkäistään  
luonnollisella kasvillisuudella.

 

sinäkin voit vaikuttaa  
virtavEsiEn tulEvaisuutEEn

Virtavesien luonto- ja virkistysarvoja uhkaavat monet tekijät. Kaupunkiympäristön aiheuttamia ongelmia  
voidaan kuitenkin paitsi korjata uomien kunnostamisella, myös ennaltaehkäistä sadevesien imeyttämisellä,  
hulevesien käsittelyllä ja hyvällä maankäytön suunnittelulla. Ilmaston lämpeneminen tuo omat haasteensa  
virtavesien luonnolle, mutta niitäkin voi jokainen hillitä omilla elintavoillaan.

mitä voi tehdä? 
Asukkaat

• vie roskat roskiin, älä heitä luontoon.

• kompostoi puutarhajätteet tai vie ne 

 biojätekeräykseen, älä levitä vieraslajeja. 

• takaa kutu- ja poikasrauha, älä liiku 

 puroissa keväällä.

• osallistu virtavesien kunnostustalkoisiin.

• pyöräile ja kävele, pysähdy matkalla ihastele-

 maan virtavesiluonnon monimuotoisuutta.

• jos sinulla on piha, huolehdi hulevesistä.

Maanviljelijät, metsänomistajat, golfyrittäjät

• varmista riittävät suojakaistat ja 

 -vyöhykkeet virtavesien varrella, näin estät 

 ravinteiden, kiintoaineen ja torjunta-aineiden 

 valumisen puroon. 

• käytä optimaalista lannoitusta.

Kulkijoita Espoon Gräsanojalla noin 1930- 
luvulla. Pienetkin joet olivat tärkeä kulkuväylä 
ihmisille ennen autojen yleistymistä. 
Nykyisin niissä liikutaan ehkä enemmän 
virkistysmielessä.

Poika uittaa venettä Espoonjoella 1950-luvulla.  
Puiden reunustamat virtavedet tarjoavat 
edelleen virkistystä ja esteettisiä elämyksiä 
asutuksen keskellä. Niiden varrella  
voi nauttia viileämmästä  
pienilmastosta kesähelteillä 
tai vaikka kalastaa.

valokuvat: aino aspiala, pEkka tuuri, Espoon kaupunGinmusEo ja EsBo HEmByGdsFörEninG 

ilmaston lämpeneminen  
vaikuttaa myös virtavesiin
sademäärien on ennustettu muuttuvan 

suuresti ilmaston lämmetessä. seurauk-

sena on muutoksia valunnan, virtaamien 

ja vedenkorkeuden luonnolliseen vuoden-

aikaisrytmiin. kaupungeissa hulevesien 

määrä kasvaa.

ilmaston lämmetessä myös vesistöjen 

yhtenäinen jääkansi voi jäädä tulevaisuu-

dessa kokonaan syntymättä. tämä saat-

taa tehdä nykyisille virtavesien eliölajeil-

le olosuhteista liian ankaria.

VARo PoiKASiA PURoSSA!

• perusta monivaikutteisia kosteikkoja ja 

 laskeutusaltaita. niillä vaikutetaan 

 positiivisesti vesistön tilaan ja lisätään 

 monimuotoisuutta. 

• vähennä talviaikaisella kasvipeitteisyydellä 

 pellon ravinnehuuhtoumia.

• käytä metsätalouden kunnostusojituksissa 

 mm. kaivukatkoja, lietekuoppia, 

 pintavalutuskenttiä.

• käytä kaikessa maanmuokkauksessa 

 kevyitä menetelmiä ja vältä avohakkuita.

• Huomioi erikseen herkät valuma-alueet ja 

 pienvedet ja pidättäydy toimenpiteistä 

 näiden läheisyydessä.

• älä ota vettä purosta kasteluun, 

 kun virtaama on pieni.

Näin onnelliselta näyttää taimen, jonka 
elinympäristö on kunnossa.

Rakentajat 

(niin yleisten kuin yksityistenkin alueiden)

• Huolehdi hulevesien käsittelystä, 

 myös rakentamisen aikana.

• takaa kutu- ja poikasrauha, älä siis 

 rakenna puroissa keväällä ja syksyllä.

Kaavoittajat

• kaupunkipurot rikastuttavat 

 kaupunkikuvaa. virtavedet ovat siis 

 mahdollisuus, eivät este.

• selvitä mistä kaavoitusalueella oleva 

 virtavesi tulee ja minne se menee.

• varaa riittävät alueet hulevesien 

 käsittelyyn.

• Huolehdi ekologisten käytävien 

 säilymisestä.

pidetään huolta 
virtavesistämme, 
olemme sen niille 
velkaa.

Hulevesien pääsyä vesistöön voi vähentää omalla pihallaan monin tavoin. Näin neuvotaan Espoon 
kaupungin kalajärveläisille jakamassa oppaassa. Piirros: Mari Ariluoma

Vettä läpäisevät 
pinnoitteet

Viherkatto
viidyttää ja 
haihduttaa 
sadevesiä

Haitallisten 
aineiden ja 
koneiden säilytys 
asianmukaisesti

Luiskien ja rinteiden 
suojaus eroosiolta

Eroosion ehkäisy 
istutuksin ja 
maaston muotoilulla

Luonnonmukainen 
kasvillisuus tontilla

Sadevesien keräys ja 
käyttö kasteluun

Pintavesien 
viivyttäminen ojassa

olkipaalilla tai kivipadolla

Luonnonmukainen viljely, 
katteiden käyttö, 

suojakaistat 
tontin reunoilla

Sadepuutarha

Ravinteiden kierrätys 
kompostoimalla

1514



 

glimsinJoEn luontopolku  
Johdattaa Elävän virtavEdEn  
salaisuuksiin
Solisevat, vapaasti uomansa valitsevat virtavedet ovat Etelä-Suomessa käyneet vähiin ja ne ovat jo lähes 
katoamassa. Glimsinjoki on virkistävä poikkeus, sillä jokiosuus on harvinaisen luonnontilainen, samoin 
kuin jokivarren puusto. Jokivarren polku etenee mutkittelevien suvantojen, tulvaniittyjen ja koskipaikkojen 
sivuitse. Jokea reunustavat monin paikoin jyhkeät tervalepät ja käppyräiset tuomet. Luonnontilainen  
puusto laho- ja liekopuineen on tärkeä osa jokiekosysteemiä ja samalla runsaan ja monilajisen linnuston 
koti. Joessa ui geneettisesti arvokas taimenkanta ja joen töyräillä voi tavata muun muassa saukon. 

glimsinjoella virkistyt  
luonnossa keskellä kaupunkia 
jokivarren kinttupolulla kulkijan mieltä syleilee 

monimuotoinen ja salaperäinen, vehreä ja veden 

jäsentämä ympäristö. noin kaksi kilometriä pitkä 

reitti alkaa träskändan puistosta ja päättyy va-

lintasi mukaan Glims talomuseoon tai Bembölen 

kahvitupaan, joissa voi nauttia vaikkapa kahvit.

matkaan sinut opastaa  
glimsinjoen luontopolkuopas
opasvihkonen sisältää kartan ja kohdeselostuk-

set, joiden aiheina ovat virtavesiluonto, jokivar-

simetsät sekä joen merkitys ihmiselle. tiesitkö, 

miksi kartano syntyi maa- ja vesireittien risteyk-

seen tai kuinka taimen kutee Glimsinjoen koskis-

sa? kohteet on numeroitu kartalle mahdollisim-

man helposti tunnistettaviin paikkoihin, mutta 

niitä ei ole tolpitettu maastoon. 

valtakunnallisesti  
arvokas virtavesikohde
Glimsinjoen luontokohteet ovat kokonaisuute-

na enemmän kuin osiensa summa, sillä jokiym-

päristö reunametsineen muodostaa toimivan 

ekologisen yhteyden träskändasta jorviin ja 

kasavuoreen. Glimsinjoki todettiin Espoon vir-

tavesiselvityksessä 2008 valtakunnallisesti ar-

vokkaaksi virtavesi-kohteeksi siellä havaittujen 

uhanalaisten luontotyyppien ja lajien vuoksi. 

vuonna 2010 Espoon ympäristökeskus listasi 

Glimsinjoen kaupungin arvokkaimpien luonto-

kohteiden joukkoon. 

Glimsinjoen luontopolkuopas (kartta, kohdekuvaukset ja valokuvaliite) 

on saatavilla helposti tulostettavassa sähköisessä muodossa Pro  

Espoonjoki ry:n verkkosivuilla: www.proespoonjoki.fi. Materiaali sopii 

myös opetuskäyttöön ja opastettujen retkien suunnitteluun.   

”Tietä pitkin ei voi päästä metsän sydämeen”, toteaa  
filosofi Arne Næss – mutta luontopolkua pitkin voi. Kuvassa  
Glimsinjoen jokikävelyreitin pitkäaikainen puolestapuhuja  
Kauno Pollari Pro Espoonjoki ry:stä toukokuisella polulla. 

tEksti ja valokuvat: virpi saHi

Glimsinjokea kesäkuussa 2004. Jos olet jo kävellyt  
Glimsinjoen luontopolun, arvaatko missä kuva on  
otettu? Mitä vaikutuksia myöhemmillä maankäyttö- 
ratkaisuilla on tässä kohtaa ollut?
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