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P Ä Ä K I R J O I T U S

Kirjallisuutta vapaasti soveltaen vesien kunnostamisella tar-
koitetaan suoraan vesistöön tai pienveteen kohdennettavia 
toimenpiteitä, joilla pyritään vesien ympäristöllisen arvon 
tai käytön edistämiseen. Kunnostustoimenpiteiden lisäksi 
ja tueksi tarvitaan perinteisiä vesiensuojelutoimia ulkoisen 
kuormituksen alentamiseksi, jatkuvaa hoitoa ja seurantaa. 
Jotta kunnostushankkeessa päästään eteenpäin, vaaditaan 
suunnitelmia, mahdollisesti ympäristölupia ja vähintään 
suostumuksia sekä etenkin vuorovaikutteista ja omaeh-
toista toimintaa. 

Pelkällä sanailulla ja yhteiskunnan vähenevällä tuella 
kunnostustoimet eivät etene. Kunnostusta ei myöskään 
merkittävästi edistetä lupaehdoin, korvausjärjestelmin tai 
toiminnan ohjeistuksen avulla, kuten kuormituksen alenta-
miseksi tehdään. Toki maassamme on julkaistu ansiokkaita 
ja erityisesti tarpeellisia kunnostuksen käsikirjoja. Julkaisut 
kuvaavat hyvin toimintakenttää. Tekijöinä on eri tahoja 
edustavia henkilöitä ja esimerkkikohteina on laaja kirjo vesi-
ämme. 

Vähäisellä ohjauksella on myös etunsa. Toiminnan on 
perustuttava tarpeeseen ja kohdealueen aktiivisuuteen. 
Kunnostusten perusta luodaankin kentällä ja kylien raiteilla. 
Tätä toimintaa edistämällä ja yhdistämällä useiden taho-
jen, mukaan lukien viranomaisten, voimavarat saavutetaan 
tuloksia ja toiminta on mielekästä. Pienetkin teot, päätök-
set ja vastuullisuus oikealla hetkellä johtavat isojenkin koh-
teiden kunnostuksen toteutumiseen. 

Kun on vaikea tilanne, ratkaisuna on koota työryhmä. 
Työryhmät ovat kokoontuneet ja työskennelleet myös 
vesien, pienvesien ja virtavesien kunnostamisen edistämi-

seksi. Onneksi niitä ei ole koottu ongelman tai ristiriidan 
takia vaan kunnostuksen yhteiskunnallisen merkityksen 
korostumisen tuloksena. Suomessa puolen vuosisadan ajan 
toteutetut kunnostukset toimijoineen ovat mahdollistaneet 
kunnostusten edistämiseksi tehdyt strategiat. Mikäli vahvaa 
taustaa ei olisi, linjausten vaikutukset olisivat hataralla poh-
jalla. Työryhmien tehtävä on ollut koota ja yhdistellä aiem-
min koeteltuja toimintamalleja tunnustellen samalla myös 
tulevia tarpeita.

Valtakunnallisilla linjauksilla on merkittävää ohjausvai-
kutusta. Strategioiden keskeisenä sisältönä on lisätä kun-
nostusten määrää, vaikuttavuutta ja tasoa realistisiin lähtö-
kohtiin perustuen. Vaikka kunnostuskohteita on paljon ja 
yhteenlasketut kustannukset ovat korkeita, ei ole sorruttu 
esittämään yksin rahoituksen lisäämistä. Asiakirjat perus-
tuvat mahdollisimman hyvään nykytilan tunnistamiseen ja 
käytännön kokemuksiin sekä toimijoiden ja toimenpitei-
den yhdistelmiin. Onnistuneessa kunnostuksessa korostuu 
vahvasti aito yhteistyö. Nykyresurssien pohjalta hieman 
laajentaen rahoituspohjaa ja toimijakenttää sekä tehos-
taen toimintamalleja on mahdollista lisätä vaikutuksia. Kun-
nostusten ja hoitotoimien tulokset mitataan vesistöissä ja 
ihmisten arvioina eikä rukseina taulukoissa ja raporteissa. 

Kunnostus on hakenut paikkaansa vesiensuojelun ken-
tässä. Aikanaan on tarvittu vaikuttamista ja perusteita kun-
nostuksen sisällyttämisestä vesiensuojelun ohjelmiin. Tällöin 
kunnostustoiminta on määritelty osaksi laajakäsitteistä vesi-
ensuojelua. Vesien kunnostuksia on kuitenkin toteutettu 
kunkin aikakauden tarpeen mukaan. Kunnostustoiminta on 
kehittynyt kokemusten ja tutkimuskohteiden avulla mer-
kittäväksi ja tunnustetuksi osaksi maamme vesiensuojelua. 
Paikan lunastamisen ja näyttöjen jälkeen on jo päästy laati-
maan pidemmän ajan linjauksia, ja nyt on niiden toteuttami-
sen aika ja mahdollisuus. 

Kunnostusten toteuttajajoukko laajenee ja yhä enem-
män tarvitaan asiantuntijaorganisaatioita toimijoiden tueksi. 
Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten vahvuutena on toimi-
minen kunnostushankkeiden kaikissa vaiheissa hankkeiden 
kokoon juoksemisesta toimenpiteiden vaikutusten seuran-
taan saakka. Yhdistyksillä on asiantuntemusta myös arvioida 
kunnostusvaiheen jälkeen suoritettavia hoitotoimia. 

Vesien kunnostus ei ole pelkkää tulevaisuutta vaan vah-
vasti tätä päivää kehittyen edelleen. Kunnostusten toteut-
tamiseksi tarvitaan organisaatioiden lisäksi aina aktiivisia 
henkilöitä ja tekijöitä. Tehtävämme on mahdollistaa heidän 
työnsä.

Jukka Koski-Vähälä

toiminnanjohtaja

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Kunnostus elää tässä hetkessä
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Hyödyllisiä linkkejä

• Ruoppaus http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus/

 Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

• Kunnostuksissa tarvittavat vesiluvat http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/ 

Vesistojen_kunnostus/Kunnostushankkeen_suunnittelu_ja_toteutus/

• Lainsaadanto_vesistokunnostuksissa

• Vesikasvien poisto ja niitto http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/

 Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Vesikasvien_poisto

L uvan tarpeeseen ottavat ensisijaisesti  
kantaa vesilain valvontaviranomaiset 

eli ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen. 

Hapetus, vedenpinnan nosto, kemi-
kaalikäsittelyt ja käytännössä kaikki joki-
kunnostukset vaativat vesilain mukaisen 
luvan. Myös kosteikon, laskeutusaltaan tai 
vastaavan vesiensuojelurakenteen tekemi-
nen voi edellyttää lupaa. 

Vesilain mukaan kaikki toimenpi-
teet on toteutettava niin, että ei aiheu-
teta vältettävissä olevaa haittaa ja käyte-
tään kaikki kohtuullisilla kustannuksilla 
toteutettavat keinot haitan ehkäisemiseksi 
(VL 2:7) riippumatta siitä, ovatko toimet 
luvanvaraisia tai ei.

Millaisia muutoksia toimista 
seuraa?
Ensimmäinen kriteeri luvan tarpeelle on, 
että hanke tai toimenpide muuttaa vesis-
tön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta, 
virtaamaa, rantaa, vesiympäristöä tai poh-
javeden määrää tai laatua. Tästä ei vielä 
välttämättä seuraa luvan tarvetta, vaan 
toisena kriteerinä ovat muutoksen seura-
ukset (VL 3:2). Kunnostustoimet voivat 
joko työn aikana tai joskus jopa pysyvästi 
huonontaa muun muassa vesistön tai poh-
javeden tilaa, haitata kalastusta tai vahin-
goittaa kalakantoja.

Myös edunmenetys voi aiheuttaa luvan 
tarpeen. Tällöin vaikutukset kohdistuvat 
vesialueeseen, kalastukseen, veden saan-
tiin, maalle, kiinteistölle tai muulle omai-
suudelle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksi-
tyiselle edulle ja edunhaltija on antanut 
hankkeeseen kirjallisen suostumuksensa. 

Erikseen on vielä säädetty luvanvarai-
seksi noron ja ojan muuttaminen vahin-
koa aiheuttavalla tavalla sekä häiriötä 
aiheuttava rakennelma, jollei toimenpitee-
seen ole saatu asianomaisen suostumusta.

Milloin lupakynnys ylittyy?
Tietyt toimet on vesilaissa säädetty aina 
luvanvaraisiksi (VL 3:3). Tällaisia toimen-

piteitä ovat muun muassa:
- Valtaväylän tai yleisen kulku- tai uit-

toväylän sulkeminen tai supistaminen 
sekä väylän käyttämistä vaikeuttavan 
laitteen tai muun esteen asettaminen.

- Sillan tai kuljetuslaitteen tekeminen 
yleisen kulku- tai valtaväylän yli sekä 
tunnelin, vesi-, viemäri- tai voima-
johdon tai muun johdon tekeminen 
tällaisen väylän ali.

- Maa-alueen muuttaminen pysyvästi 
vesialueeksi vesistön vedenkorkeutta 
nostamalla.

- Vesialueen ruoppaaminen, kun ruop-
pausmassan määrä ylittää 500 m3, 
jollei kyse ole julkisen kulkuväylän 
kunnossapidosta.

Kunnostustoimiin sisältyy usein raken-
teita, kulkuoikeuksien tarvetta tai muita 
vastaavia, jotka kohdistuvat muulle kuin 
hakijan tai kunnostajan omistamalle alu-
eelle. Suostumuksen alueen omistajalta 
on katsottu riittävän tällaiseen oikeuteen, 
mutta tarvittaessa tällaisia oikeuksia voi-
daan hakea luvan yhteydessä tai erikseen.

Milloin riittää ilmoitus tai 
sopiminen?
Yleisimmistä vesistön kunnostusmene-
telmistä lihasvoimainen kivien siirtely tai 
esteiden raivaus, pienialainen vesikasvien 
niitto ja massamäärältään alle 500 m3:n 
ruoppaukset voidaan usein toteuttaa 
ilman vesilain mukaista lupaa. 

Ruoppaus ja koneellinen niitto vaati-
vat kuitenkin aina kirjallisen ilmoituk-
sen ELY-keskukseen vähintään 30 vrk:ta 
ennen toimenpiteen aloitusta. Ruoppa-
uksesta on lisäksi ilmoitettava vesialueen 
omistajalle. Pienimuotoinen käyttöran-
nan muokkaus ja uimarannan peittämi-
nen hiekalla on yleensä mahdollista ilman 
lupamenettelyä. Pienistäkin kunnostus-
toimenpiteistä on syytä olla yhteyttä naa-
pureihin.

Kosteikko, laskeutusallas tai muu vas-
taavan tyyppinen vesiensuojelurakenne 
voidaan yleensä perustaa asianosaisten 
kesken sopimalla. Lähtökohtana tulisi-
kin olla, että kosteikko suunnitellaan ja 
rakennetaan niin, että vältetään vesilaissa 
kiellettyjen muutosten ja haittojen aihe-
uttaminen. Yksityisten haitankärsijöiden 
edunmenetyksistä on syytä sopia tai hank-
kia suostumus. 

Jos ruoppauksia, niittoja tai muita toi-
mia aiotaan tehdä suojelualueilla tai nii-
den lähellä, on toimet syytä suunnitella 
viranomaisten kanssa yhteistyössä. 

Kunnostustoimet voivat vaatia myös 
muita kuin vesilain mukaisia lupia. Tällai-
sia ovat kunnan myöntämät maankäyttö- 
tai rakennuslain mukaiset luvat, luonnon-
suojelulain mukaiset poikkeusluvat sekä 
hoitokalastukseen liittyvät kalastusoikeu-
den haltijoiden luvat.

Lasse Känsälä

ympäristöneuvos

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Vesistön kunnostuksen luvanvaraisuutta arvioidaan vaikutusten ja lupakynnysten avulla. Pienetkin 

kunnostustoimet voivat vaatia luvan, jos kunnostettava vesistön osa sijaitsee vaikkapa lähellä tärkeää 

vedenhankinta-aluetta tai luonnonsuojelualuetta. 

Kunnostuksen luvan tarve 
arvioitava aina
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Vihdin Enäjärveen valuvat hulevedet puhdistuvat rakennetuissa taajamakosteikoissa. Kuva: Pasi Valkama

Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet toimivat val-

tion lupaviranomaisena vesilain mukaisissa hakemusasioissa (VL 

1:7). Asia pannaan vireille aluehallintovirastoon toimitettavalla 

vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemusasian käsittelyssä on 

seuraavat päävaiheet: hakemus ja sen mahdolliset täydennyk-

set lupaviranomaiselle, lupaviranomainen kuuluttaa hakemuk-

sen sekä ottaa vastaan lausunnot ja muistutukset, hakija antaa 

vastineen lausuntoihin ja muistutuksiin, lupaviranomainen antaa 

päätöksen tarvittavine lupamääräyksineen ja tiedottaa siitä, 

mahdollinen muutoksenhaku Vaasan hallinto-oikeuteen. Pieni-

muotoisten hakemusasioiden käsittelyaika on 5–8 kuukautta. 

Suurten ja vaikutuksiltaan laajojen asioiden käsittely kestää 

pitempään. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu. 

Yksinkertaista kunnostustoimenpidettä koskevan hakemuksen 

voi laatia maallikkokin. Laajemman ja vaativampia teknisiä rat-

kaisuja sisältävän kunnostushakemuksen laadinnassa on syytä 

käyttää päteviä suunnittelijoita ja asiantuntijoita. Maksut: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131092.

Lupahakemuksen käsittely aluehallintovirastossa
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Kunnostukset parantavat vesistön tilaa, mutta niiden täsmälliset tavoitteet 

määräytyvät vesistön erilaisten käyttömuotojen ja lähtökohtien perusteella. 

Kunnostukset vaativat paljon tietoa ja suunnittelua.

V esien kunnostuksen taustalla on 
aina jokin tarve ja useimmiten myös 

ongelma. Tavoitteet määräytyvät vesien 
erilaisten käyttömuotojen ja lähtökohtien 
perusteella. Toteutettavien toimenpitei-
den tulokset voivat siten olla ristiriidassa 
eri näkökulmista asetettujen tavoitteiden 
kanssa. 

Kunnostustoiminta on kuitenkin 
kehittynyt monivaikutteisesta monita-
voitteiseksi, mikä on merkittävä positii-
vinen muutos ja myös mahdollisuus. Kun-
nostuksia toteutetaan nykyisin niin, että 
vesissä saavutetaan hyvä ekologinen ja 

kemiallinen tila, käyttökelpoisuus paranee 
ja myös luonnon monimuotoisuus huomi-
oidaan. Tähän on päästy kehittämällä pit-
käjänteisesti suunnittelu- ja toteutuspro-
sessia kunnostusmenetelmien rinnalla. 

Vesien kunnostus ja hoito muodostavat 
jatkumon, jossa kunnostusvaihe on han-
keluontoista ja vastaavasti hoitotoimenpi-
teet ovat pidempikestoisia. Kunnostuksen 
taustalla toteutetaan vesiensuojelutoimen-
piteitä ulkoisen kuormituksen vähentämi-
seksi ja hallitsemiseksi. Kunnostuksen, 
hoidon ja suojelun käsitteitä voidaan täs-
mentää ja rajata, mutta lähtökohtana tulee 

Vesien kunnostukset 
osana vesienhoidon 
työkalupakkia

Hiidenvesi Länsi-Uudellamaalla on ollut kunnostustoimien kohteena jo pitkään. Kuvassa Hiidenveden Kirkkojärvi. Kuva: Sanna Helttunen
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jen ekologinen luokitus sisältäen tyypityk-
sen luontaisten olosuhteiden perusteella 
tarjoaa myös kunnostuksen tarpeisiin 
käyttökelpoisen pohjatiedon erityisesti 
tavoitteiden määrittämiseksi. 

Mikäli vesistö on luontaisesti rehevä 
tai vesi humuspitoista, sitä ei ole mah-
dollista tai perusteltua kunnostuksessa 
muuttaa karuksi ja kirkasvetiseksi. Täl-
laisessa tapauksessa realistiset tavoitteet 
ovat usein rehevyyshaittojen tai vaikkapa 
kiintoainekuormituksen vähentäminen. 
Toisaalta on myös tunnettava ekosystee-
min toiminta, jotta saavutettaisiin tavoi-
teltu lopputulos. Rantakasvillisuus sitoo 
maalta tulevaa kuormitusta, alentaa aal-
lokon vaikutusta sekä tarjoaa eliöille run-
saasti elinympäristöjä. Liiallinen kasvien 
poisto aiheuttaa planktonlevien lisäänty-
mistä ja vastaavasti levien määrän vähene-
minen kasvillisuuden lisääntymistä. 

Lisämausteensa tai -arvonsa vesien 
tilan arviointiin tuovat luontaiset muutok-
set. Osa prosesseista tapahtuu nopeastikin 
ja osa taas vuosisatojen kuluessa. Usein 
ihmistoiminta kiihdyttää luontaisia kehi-
tyssuuntia. Eliöstöt sopeutuvat uusiin 
olosuhteisiin lajiston ja lukumäärän muu-
toksin, mutta käyttäjien kannalta vesien 
tila on saattanut merkittävästi heikentyä. 
Muutos voi aikaansaada erityislaatuisen 
elinympäristön ja lajiston. 

Luontoarvojen huomioiminen kun-
nostuksissa saattaa olla käytännössä vai-
keaa, koska ympäristössä on jatkuva muu-
tos käynnissä. Kunnostustoimet eivät saisi 
vaarantaa uhanalaista eliöstöä tai luonto-
tyyppejä, mutta yksittäinen luontoarvo ei 
kuitenkaan saisi estää muutoin tarpeel-
lisen kunnostuksen tavoitteen saavut-
tamista. Siten suhteuttamista tarvitaan 
myös luonnon monimuotoisuuden huo-
mioimisessa. 

Koeteltua toimintamallia 
soveltaen
Kunnostus on monivaiheista ja hanke-
luonteista toimintaa. Vesistökunnostuk-
sista on laadittu havainnollisia proses-
sikaavioita ja toteuttamista on pyritty 
yhtenäistämään. Kunnostuskohteiden 
yksilöllisyys, useat toteuttajatahot ja alu-
eelliset tekijät vaikuttavat kuitenkin siten, 
että yhtä ja samaa ”tilauskaavaketta” ei ole 
perusteltua käyttää. Sen sijaan kunnostuk-
sissa voidaan hyödyntää yhtenäistä ja koe-
teltua toimintamallia soveltaen sitä jousta-
vasti kohteen mukaan. 

Vesien kunnostuksen onnistumisen 
edellytyksenä on alueen toimijoiden yhtei-
nen tahtotila ja kunnostustoimenpitei-
den hyväksyntä. Kunnostuskohteesta on 
oltava riittävät tiedot, jotka muodostuvat 
olemassa olevista tiedoista ja tarvittavista 
lisäselvityksistä. Perustiedot kootaan esi-
selvityksessä, jonka pohjalta suunnittelu 
etenee. Tämä alkuvaihe on kunnostuk-
sen toteutumisen kannalta usein kriittisin, 
koska rahoitusta ja selkeää toimintamallia 
selvityksen laatimiseen ei ole. 

Kunnostussuunnittelussa olisi arvioi-
tava useita eri kunnostusvaihtoehtoja vai-
kutuksineen ja kustannuksineen. Näistä 
valitaan kohteelle sopiva toimenpiteiden 
yhdistelmä, laaditaan kustannusarvio sekä 
rahoitussuunnitelma. Toteutuksen jälkeen 
huolehditaan riittävästä seurannasta sekä 
tarvittavista pidempikestoisista hoitotoi-
menpiteistä. Suunnitelmallisuuden lisäksi 
kunnostuksen toteutus vaatii selkeää 
työnjakoa, vastuullista vetäjää sekä vuo-
rovaikutteisuutta kaikissa vaiheissa.

Kunnostus on osa kokonaisuutta
Vesienhoitotyössä suoritetaan vesien tilan 
arviointi, asetetaan tilatavoitteet ja mää-
ritellään tarpeelliset toimenpiteet tavoit-

Hyödyllisiä linkkejä

Vesistökunnostusverkosto: www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Tietoa menetelmistä: www.ymparisto.fi/vesikunnostus

Vesien kunnostusstrategia on julkaistu ympäristöministeriön sivuilla

OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu: www.ymparisto.fi/OIVA 

Järvien ja jokien ekologinen tila: www.ymparisto.fi/pintavesientila

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat: 

www.ymparisto.fi/fi-FI/content/17707/28518

Järviwiki: www.jarviwiki.fi

olla vesistön tai pienveden parantamis- tai 
ylläpitämistarve huomioiden keskeisim-
mät vaikuttavat tekijät. 

Luontaiset piirteet tunnettava
Toimintatapojen ja prosessien muutok-
sista huolimatta vesien kunnostuksen 
lähtökohtana on vesien luontaisten piir-
teiden tunnistaminen ja huomioiminen. 
Kukin vesistö on oma yksilönsä, mutta 
niitä voidaan luonnehtia ja jaotella erilais-
ten perusominaisuuksien, kuten rehevyy-
den, humuksen, koon ja vesimäärän sekä 
eliöstön mukaan. Käytössä oleva vesistö-
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Pienvesien ennallistamiseen strategia

Pienvesien ennallistamisen edistäminen sisältyy nykyisen hallituk-
semme ohjelmaan. Sen toteuttamiseksi ympäristöministeriö asetti 
2013 laajapohjaisen työryhmän laatimaan Pienvesistrategiaa. Suomen 
Vesiensuojeluyhdistysten Liitto on mukana ympäristöministeriön ja 
Suomen ympäristökeskuksen vetämässä työryhmässä. Ehdotus pien-
vesistrategiaksi valmistuu vuoden lopulla.

Ympäristön muutos, niin taajamissa kuin maa- ja metsätalousalu-
eillakin, on hävittänyt ja heikentänyt pienvesiä (purot, norot, lähteet, 
tihkupinnat, kluuvit, fladat). Pienvesissä lajistollinen monimuotoisuus 
on usein suuri ja ne vaikuttavat sekä hydrologisesti että ekologisesti 
alapuolisiin vesistöihin. Niiden säilyminen on turvattava.

Pienvesistrategian tavoitteena on lisätä tietämystä pienvesien tilasta. 
Strategiassa tullaan linjaamaan tavoitteet pienvesien suojelulle ja esit-
tämään toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Pienvesien arvos-
tuksen lisääminen on noussut vahvasti esille strategiantyön aikana. 
Luonnontilaisten pienvesien säilyminen tulee turvata ja arvokkaiden 
muuttuneiden pienvesien tilaa parantaa kunnostustoimin.

Pienvesien kartoittaminen, huomioiminen ja ennallistaminen ovat 
osa vesiensuojelutyötä tulevina vuosina. Pienvedet tulee huomioida 
vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpiteiden suunnittelussa seuraa-
valla vesienhoitokaudella. Pienvesiä on kuitenkin paljon, ja jo niiden 
kartoittamiseksi tarvitaan uusia, esimerkiksi paikkatietoon perustu-
via, menetelmiä. Myös paikallista osaamista ja tekemistä tarvitaan 
hankkeissa, kun pienvesiä ennallistetaan. 

Heli Vahtera, limnologi

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Pienvedet ovat saamassa oman ennallistamistrategiansa. Kuvassa rauhoitettu 

Kylmänojan korpi Vantaalta. Kuva: Pasi Valkama

teiden saavuttamiseksi. Yksittäisten vesi-
muodostumien tarkastelu suoritetaan 
huomioiden vesistöalueet kokonaisuu-
tena. Vesien hyvän ekologisen tilan saa-
vuttamiseksi tai ylläpitämiseksi arvioidaan 
kunkin kohteen ulkoisen kuormituksen 
vähennystarve sekä toteuttamismahdolli-
suus. Lisäksi huomioidaan sisäisen kuor-
mituksen merkitys ja esitetään toimenpi-
teet sen vähentämiseksi sekä arvioidaan 
kunnostustarve. Vesienhoidon suunnitte-
lun merkittävä lisäarvo on kokonaisuuk-
sien arviointi ja hallinta, jossa kunnostus-
toimenpiteillä on paikkansa.

Vesienhoitosuunnitelmien hyväksymi-
sen myötä vesien kunnostuksen merkitys 
korostui. Vesien kunnostuksella on mah-
dollista tuottaa kohdealueille taloudellista 
lisäarvoa ja lisätä elinkeinojen toiminta-
edellytyksiä. Kunnostusten edistämiseksi 
on valmisteltu kansallinen vesien kunnos-
tusstrategia, jossa linjataan keskeisimmät 
tavoitteet ja esitetään keinot niiden saa-
vuttamiseksi. Lisäksi valmisteilla on pien-
vesien kunnostusstrategia.

Kunnostusstrategian mukaan kun-
nostustarpeessa olevien vesien arvioin-
tia tarkennetaan ja kunnostukset toteu-
tetaan monitavoitteisesti liittäen mukaan 
muut vesienhoitotoimenpiteet. Tavoit-
teen mukaisesti on suoritettu kunnostus-
tarpeiden selvityksiä ja niiden perusteella 
kohteita lisätään seuraaviin vesienhoito-
suunnitelmiin. Myös kalatiestrategian toi-
meenpanoa edistetään. 

Valtionhallinnon toteuttamat kunnos-
tukset vähenevät ja hallinnon rooli on 
muuttunut, mutta valtion merkitys kun-
nostusten edistämisessä säilyy. Sekä vesis-
tökunnostusverkosto että ELY-keskusten 
toimintalinjaukset edistävät omaehtoista 
kunnostusta sekä vahvistavat yhteistyö-
verkostoja. ELY-keskusten tehtävänä on 
yhä enemmän tukea ja ohjata kumppanien 
toteuttamia hankkeita sekä arvioida han-
kealoitteita yhtenäisellä tavalla. Jotta kun-
nostushankkeiden rahoituspohja laajenisi, 
rahoitustarpeet on sisällytettävä alueel-
lisiin kehittämisohjelmiin. Tärkeää on 
saada toimintaan ja rahoitukseen mukaan 
myös paikallisia tahoja. 

Vaikuttavuuden lisäämiseksi on laadit-
tava ohjeistusta vaikutusten arvioimiseksi 
ja käynnistettävä tutkimusohjelmia tarvit-
tavan lisätiedon hankkimiseksi. Strategian 
toimeenpanon, kunnostusosaamisen ja 
kumppanuuksien myötä vesien kunnosta-
misesta on mahdollista luoda myös vien-
tituote.

Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
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Kymijoen alueella 
apua kunnostussuunnitelmiin 
Kymijoen alueen järvikunnostushanke antaa osakaskunnille apua kunnostustoimien suunnitteluun. 

Työ sisältää järvien alkutilakartoituksen, kunnostussuunnitelman laatimisen sekä rahoitussuunnittelua.

H ankkeen alussa oltiin yhteydessä 
osakaskuntiin hankejärvien valit-

semiseksi. Järvien alkutilan kartoitta-
miseksi kerättiin olemassa oleva tutki-
mustieto ja käynnistettiin tutkimukset 
tarpeen mukaan tietojen täydentämiseksi. 
Vesinäytteitä on otettu etenkin viran-
omaisseurantojen ulkopuolisilta järviltä. 
Syvänteillä on tutkittu happitilannetta 
sondaamalla. 

Näkymä Iitin Urajärven Mukulanlahdelle, 

joka on linnustoltaan arvokas Natura-alue.

Kuva: Mirva Ketola

Järvien koekalastukset hoituivat hank-
keen ja RKTL:n kautta tai velvoitetark-
kailuna. Koekalastuksissa oli mukana 
myös paikallista talkooväkeä. Niittotar-
peen arviointia varten järvien kasvillisuus 
kartoitettiin yleispiirteisesti. Hankkeen 
tuloksena syntyy muun muassa hoitoka-
lastus- ja niittosuunnitelmia. Urajärven 
Mukulanlahden Natura-alue sai niittoon 
rahoitusta jo tälle vuodelle ELY-keskuk-

sen lintuvesien hoitoon suunnatuista 
varoista.

Hankejärvien tulouomien valuma-
alueet rajattiin, ja niistä tehtiin kuormi-
tusselvitykset, jotta löydettäisiin eniten 
toimia vaativat kohteet. Maanomistajien 
kanssa on etsitty keinoja kuormituksen 
vähentämiseksi. Ulkoisen kuormituk-
sen vähentämistarvetta arvioidaan myös 
LLR-mallilla. Kunnostus- ja valuma-
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aluesuunnittelu vaativat laajaa asiantun-
temusta, ja osa töistä onkin tilattu hank-
keelle ostopalveluna.

Kunnostussuunnittelussa yhteistyö 
vesialueen omistajien ja maanomistajien 
kanssa on ensiarvoista. Työtä tehdään 
myös järjestämällä asukkaille yleisötilai-
suuksia. Talkoohenkeä tuntuu vielä löyty-
vän, ja osakaskunnat ovat myös valmiita 
panostamaan rahallisesti järven kunnos-
tamiseen. Usein osakaskunnat ovat kui-
tenkin varsin pieniä ja niiden varat riittä-
mättömiä. Tämä rajoittaa mahdollisuuksia 
tehdä kunnostuksia omatoimisesti. 

Rahoitukseen liittyvät kysymykset 
nousevatkin keskeisesti esille. Aktiivista 
osakaskuntaa pienikin julkinen rahoitus 
rohkaisee eteenpäin. Näkyvien tulosten 
aikaansaamiseksi tarvittaisiin kuiten-
kin myös laajempia investointihankkeita, 
joissa kunnostustoimia ja myös valuma-
alueen vesiensuojelutoimia voidaan tehdä 
suunnitelmallisesti.

Kymijoen alueen järvikunnostushank-
keessa on mukana yhteensä 10 järveä 
lähinnä Kaakkois-Suomen alueelta. Tämä 
kaksivuotinen hanke (2013-14) on rahoi-
tettu Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta. Hankkeen toteuttaa 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry. 

Mirva Ketola, projektipäällikkö

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

E uroopan yhteisön luontodirektiivissä 
mainittujen sudenkorentolajien huo-

mioiminen erilaisissa tie-, väylä- ja vesis-
töhankkeissa on usein vaikeaa. Suun-
nittelijoilla ei ole ollut riittävästi tietoa 
sudenkorentojen elinympäristövaatimuk-
sista, mikä on johtanut pitkittyneisiin 
suunnittelu- ja valitusprosesseihin. 

Erityisesti direktiiviliitteen IV mukai-
sesti rauhoitetut idänkirsi-, täplälampi-, 
sirolampi-, lummelampi-, kirjojoki- ja 
viherukonkorento on luonnonsuojelulain 
nojalla huomioitava, jos toimenpide koh-
distuu lajien elinympäristöön. 

Rauhoitetut sudenkorentolajimme suo-
sivat mosaiikkimaisia, laajoja ja ruovikkoi-
sia rantoja, joissa ne hakeutuvat matalaan 
ja suojaiseen veteen vesikasvillisuuden 
joukkoon. Poikkeuksena on kirjojokiko-

Rauhoitettujen sudenkoren-

tolajien elinympäristöjä voi 

kunnostaa tai luoda uudestaan. 

Tärkeää on tunnistaa kunkin 

lajin elinympäristövaatimukset 

ja suunnitella työ huolellisesti.

SUDENKORENTOJEN 
elinympäristöjä voi 

kunnostaa ja rakentaa

Täplälampikorento reviirillään. Kun pieniä 

allikoita kaivettiin ruovikoihin täplälampiko-

rennon lisääntymispaikoiksi, seuranta osoitti 

lajin lisääntyneen niissä. 

Kuva: Kymijoen kuvapankkihanke   

Niitto on tarpeen umpeenkasvun hidastami-

seksi ja veden vaihtuvuuden lisäämiseksi rehe-

vissä lahdissa. Oikein toteutettu niitto parantaa 

alueen arvoa myös linnustolle. Niittoyrittäjä 

työssään Urajärven Mukulanlahdella.

Kuva: Mirva Ketola
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Myös lummelampi- ja sirolampiko-
rento suosivat hieman täplälampikorentoa 
avoimempia vesialueita, vaikka ne elävät-
kin usein samoilla paikoilla. Lumme- ja 
sirolampikorentojen elinympäristön hoi-
dossa voivat vesikasvillisuuden niitot olla 
tehokkaita, jos ruovikon tilalle kasvaa 
lummekasveja. 

Kirjojokikorento viihtyy 
virtavesissä
Kirjojokikorento hyötyy nykyaikaisista 
virtavesikunnostuksista, mikäli kunnos-
tuksissa ei poisteta liikaa vesikasvillisuutta 
eikä kalojen pääsyä edesauteta liikaa vir-
taveden kaikkiin osiin. Kunnostuk-
sissa pyritään usein vähentämään jokeen 
tulevaa ravinnekuormaa ja lisäämään 
koskien rakenteellista monipuolisuutta. 
Parantunut vedenlaatu vähentää sedi-
mentin liettymistä ja lisää puhdasta vettä 
tarvitsevien sudenkorentolajien elinmah-
dollisuuksia.

Koskien kiveäminen lisää sudenko-
rentojen ravintona olevien pienempien 
vesiselkärangattomien määrää. Toisaalta 
usein myös kalojen elinolot parantuvat 
virtavesikunnostuksissa, jolloin verraten 
pitkäikäisiä sudenkorentojen toukkia jää 
entistä enemmän kalojen saaliiksi. Kos-
kien lähellä sijaitsevat sora- ja karikepoh-
jaiset elinympäristöt ovat usein jokikoren-
tojen tärkeimpiä lisääntymispaikkoja. 

Jokikorentojen ja muiden isojen vesi-
hyönteisten suojaksi voidaan virtave-
sikunnostuksissa tehdä kalojen kul-
kuesteiksi erilaisia kiveyksiä pieniin 
sivupuroihin. Pieniin sivu-uomiin voi 
muodostua monipuolinen sudenkorento-
lajisto ja oma ravintoverkko, joka lopulta 
rikastuttaa lajistollisesti myös pääuoman 
ekosysteemiä. Pelkästään kalataloudelli-

sista tavoitteista tehtyjä kunnostuksia on 
vältettävä sudenkorentolajistoltaan arvok-
kaimmissa pienissä virtavesissä. 

Suunnittelu kannattaa
Sudenkorentojen kyky asuttaa nope-
asti uusia ja pinta-alaltaan pieniä 
elinympäristöjä mahdollistaa onnis-
tumiset uusien elinympäristöjen luomi-
sessa. Vesistöhankkeissa on turvallisinta 
jäljitellä lajin luonnollisia elinympäristöjä 
ja tukea olemassa olevien populaatioiden 
säilymistä. Yksittäisen aikuisen suden-
korennon löytöpaikkaa ei tulisi pitää 
niin merkityksellisenä kuin populaa-
tion kokoa tai havaintoa lisääntymisestä. 
Vain harvoin elinvoimainen populaatio 
häviää vesistöhankkeen seurauksena, jos 
elinympäristötyyppi ei muutu.

Rauhoitetun lajin populaation säilyt-
täminen on huomattavasti helpompaa 
kuin kokonaan uuden luominen. Jos kui-
tenkin lajistoltaan arvokas elinympäristö 
on jäämässä esimerkiksi yhteiskunnalli-
sesti merkittävän rakennushankkeen alle, 
kannattaa ajoissa yrittää luoda samalle alu-
eelle vastaava uusi elinympäristö. Tällöin 
sudenkorentopopulaatiolla on mahdolli-
suus levittäytyä uuteen elinympäristöön 
ennen elinympäristönsä menettämistä. 

Suunnitteluun kannattaa panostaa, 
sillä sen kustannukset ovat pieniä ver-
rattuna konkreettisiin kunnostustöihin. 
Yleensä rakenteen monipuolisuus ja kalo-
jen eristäminen elinympäristöstä paran-
tavat sudenkorentojen lisääntymismah-
dollisuuksia. Muita tärkeitä seikkoja ovat 
vedenlaatu, vesipinta-ala, kasvillisuus ja 
valoisuus, joiden perusteella sudenkoren-
not pitkälti valitsevat elinympäristönsä.  

Esa Korkeamäki, toiminnanjohtaja

Kymijoen vesi ja ympäristö ry

rento, joka suosii pieniä ja keskikokoisia, 
rakenteeltaan monipuolisia virtavesiä.  

Seisovien vesien sudenkorennot 
Täplälampikorennolle suotuisa elinympä-
ristö luodaan ruoppaamalla umpeenkas-
vaneen ruovikon sisään erikokoisia ja eri-
muotoisia pieniä allikoita poistaen samalla 
ainakin niiden eteläpuolelta rantakasvilli-
suutta. Tutkimusten valossa useampi pieni 
allikko on parempi kuin yksi iso, ja kont-
rolloimalla kasvillisuutta saadaan riittä-
vän valoisa ja vesikasveiltaan monipuoli-
nen elinympäristö. 

Sopivissa oloissa uuden elinympäristön 
teko on leviämiskykyiselle täplälampiko-
rennolle melko helppoa. Toisaalta täplä-
lampikorento myös häviää nopeasti, kun 
elinympäristön umpeenkasvu etenee liian 
pitkälle.

Myös idänkirsikorento sekä elektro-
lyyttipitoisissa sahalehtijärvissä elävä 
viherukonkorento lisääntyvät pienissä 
allikoissa. Viherukonkorentojen elinym-
päristön hoitotoimeksi sopii myös hie-
man isompien avovesialueiden teko, sillä 
nopeasti muodostuvat sahalehtikasvustot 
suojaavat tehokkaasti lajin toukkia kalojen 
saalistukselta. 

Perustamisvaiheessa oleva elinympäristö idänkirsikorennolle Valtatie 7 -hankkeessa vuonna 2014 

Haminassa. Kuva: Esa Korkeamäki 
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I lmastonmuutoksen ennustetaan lisää-
vän sademääriä ja rankkasateita. Satei-

den lisääntyminen yhdessä taajamaraken-
tamisen ja vettä läpäisemättömän pinnan 
kasvun kanssa lisäävät hulevesien määrää 
ja tarvetta paitsi vesien määrälliselle myös 
laadulliselle hallinnalle. Nämä haasteet 
ovat olleet taustalla myös maankäyttö- ja 
rakennuslain uudistuksessa, jossa kuntien 
sade- ja sulamisvesien hallintaan liittyviä 
tehtäviä halutaan täsmentää.

Helsingin yliopiston koordinoiman 
EU-Life+Keidas-hankkeen tavoitteena 
on havainnollistaa, kuinka vesiensuoje-
lun huomioivalla maisemarakentamisella 
ja maisemanhoidolla voidaan edistää 
luonnon ekosysteemipalveluja ja vastata 
muuttuvien ilmasto-olojen tuomaan haas-
teeseen. 

Vihdin Enäjärven valuma-alueelle 

rakennettujen taajamakosteikkojen 

avulla pyritään hallitsemaan läpäise-

mättömiltä pinnoilta valuvia hule-

vesiä. Keidas-hanke on jo tuottanut 

hyviä tuloksia.

Kosteikko puhdistaa hulevesiä 
Enäjärvellä

Kosteikkoja valuma-alueelle
Enäjärvi on luonnostaan rehevä savialuei-
den järvi. Sen tilan kehitykseen on kuiten-
kin vaikuttanut voimakkaimmin ihmis-
toiminnasta lähtöisin oleva kuormitus. 
Nummelan taajaman jätevesien johtami-
nen järveen loppui 1976, kun Nummelan 
jätevedenpuhdistamo valmistui. Kuormi-
tusta syntyy edelleen muun muassa pel-
toviljelystä ja alati kasvavien taajamien 
hulevesistä. 

Nummelan taajama laajenee lähitule-
vaisuudessa uusien asuinkorttelien myötä. 
Rakennetun alueen laajeneminen lisää 
päällystettyä pintaa ja Enäjärveen pää-
tyvien hulevesien määrää. Vihdin kun-
nan osallistuminen Keidas-hankkeeseen 
on kuitenkin mahdollistanut ennakoivan 
valuma-aluelähtöisen suunnittelun, jossa 
panostetaan hulevesien hallintaan.

Enäjärven rantaan Kilsoinpuron valu-
ma-alueelle rakennettiin ensimmäinen  
0,5 hehtaarin taajamakosteikko vuonna 
2010. Muutaman sadan metrin päähän 
ylävirtaan on rakenteilla toinen vielä suu-
rempi kosteikko, jonka on määrä valmis-
tua  tänä syksynä.  

Hankkeessa on seurattu ensimmäi-
sen kosteikon toimintaa vuoden 2012 
marraskuusta alkaen ympärivuotisesti. 

Ensimmäisen vuoden seurannassa olivat 
mukana myös kaksi maankäytöltään eri-
laista osavaluma-aluetta, joiden avulla oli 
tarkoitus saada tarkemmin tietoa kuormi-
tuksen alueellisesta ja maankäytöllisestä 
alkuperästä. 

Tulevan ja poistuvan veden määrän ja 
laadun mittaamiseksi kosteikkoon asen-
nettiin kaksi automaattista mittausase-
maa. Myös maankäytöltään erilaisten 
valuma-alueiden seuranta toteutettiin 
automaattiantureilla.

Huleveden pitoisuudet tutkittiin
Mittausten perusteella havaittiin pelto-
viljelyn ja peltoalueella aloitetun raken-
nustoiminnan vastaavan suuresta osasta 
Kilsoinpuron kautta Enäjärveen tulevasta 
kiintoaine- ja fosforikuormasta. Num-
melan taajama-alueen hulevesien laatu ja 
virtaama vaihtelivat kuitenkin jopa voi-
makkaammin kuin peltovaltaisen valuma-
alueen. Hulevesistä mitattiin lyhytaikaisia, 
hyvin korkeita virtaama-, kiintoaine- ja 
fosfori-, sähkönjohtavuus- sekä pH-piik-
kejä. Hygieniabakteerien korkeat pitoisuu-
det viittasivat hulevesien sekaan joutuvan 
ajoittain myös jätevettä. 

Hulevesistä mitatut kloridi- ja sulfaat-
tipitoisuudet olivat keskimäärin puolitois-

Nummelan rehevästä kosteikosta on tullut myös asukkaiden suosima virkistäytymiskohde. Kuva: Pasi Valkama
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takertaisia verrattuna maatalousalueelta 
valuvan veden pitoisuuksiin. Kloridin 
huippupitoisuudet olivat kuitenkin lähes 
nelinkertaisia. Yhteensä nämä muuttujat 
selittivät 96 % taajamavesien sähkönjoh-
tavuuden vaihtelusta. Taajama-alueella 
liukkauden torjuntaan käytettävät yhdis-
teet sisältävät klorideja. 

Metalleista kuparin ja sinkin pitoisuu-
det olivat taajamavesissä korkeampia. Näi-
den yhdisteiden alkuperä on tyypillisesti 
rakennusten kattomateriaaleissa ja liiken-
teessä. 

Kosteikko pidättää ravinteita ja 
puhdistaa
Molemmilta osa-valuma-alueilta huuh-
toutuva vesi kuitenkin puhdistui raken-
netussa kosteikossa kiintoaineesta, fosfo-
rista ja hygieeniseltä laadultaan.

Kosteikko pidätti ensimmäisen vuo-
den aikana lähes 30 000 kg kiintoainetta ja 

Nummelan kosteikosta Enäjärveen virtaava vesi 

on puhdistunut kiintoaineesta ja fosforista. 

Kuva: Pasi Valkama

Kosteikosta ulos virtaavan veden fosforipitoisuus oli sateen aiheuttaman 

kuormitushuipun aikana huomattavasti pienempi kuin kosteikkoon tulevan 

veden fosforipitoisuus. 

Hulevesien kuormittaman valuma-alueen veden sähkönjohtavuuden vuorokausikeskiarvot olivat 

lähes kaksinkertaisia maatalousvaltaiselta alueelta huuhtoutuvaan veteen verrattuna.

20 kg fosforia. Kun veden virtausnopeus 
kosteikossa hidastuu, kiintoainetta ja sii-
hen sitoutunutta fosforia laskeutuu poh-
jalle. Myös kosteikon kasvillisuus sitoo 
tehokkaasti kiintoainetta. 

Kosteikko pidätti suhteellisesti par-
haiten ravinteita ja kiintoainetta silloin, 
kun sen kasvillisuus oli rehevimmillään 
eli kesällä ja syksyllä. Eniten kiintoainetta 
ja fosforia kosteikkoon pidättyi kuiten-
kin kuormituksen ollessa suurimmillaan 
kevättulvan aikana huhtikuussa 2013 sekä 
toisaalta syystulvatilanteessa loka-marras-
kuussa 2013. 

Nummelan kosteikko vähensi osaltaan 
Enäjärveä rehevöittävää kuormitusta ja 
toimi puskurina järven ja valuma-alueen 
kuormituslähteiden välillä. Vettä puhdis-
tavan vaikutuksen lisäksi myönteistä on 
se, että lähialueen asukkaat ovat ottaneet 
kosteikon aktiivisesti omaksi ulkoilualu-
eekseen paljolti kosteikon monipuolisen 

kasvillisuuden ja eläimistön sekä kostei-
kolle rakennetun luontopolun ja lintutor-
nin myötä. 

Taajamakosteikon kaltaiset maisemal-
liset elementit luovat asukkaille virkis-
tyskohteen, jossa luonnon rauhoittava 
vaikutus on läsnä veden äärellä. Raken-
netun ympäristön lisääntyessä tarvitaan 
vastapainoksi näitä niin vesistöjen kuin 
lähiasukkaidenkin kannalta hyödyllisiä 
vettä puhdistavia keitaita. 

Pasi Valkama

tutkija

Vantaanjoen ja Helsingin seudun 

vesiensuojeluyhdistys ry

Outi Salminen

tutkija

Helsingin yliopisto
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L änsi-Uudellamaalla sijaitseva Hii-
denvesi on Uudenmaan toiseksi suu-

rin järvi. Se on pinta-alaltaan 30 km² ja 
sen keskisyvyys on noin 6,6 metriä. Järvi 
koostuu useasta eri altaasta, jotka eroavat 
toisistaan morfologialtaan ja veden laadul-
taan. Luonnostaan savisamea Hiidenvesi 
on rehevöitynyt voimakkaasti ihmistoi-
minnan vuoksi. Järven suuri valuma-alue 
ja sen maatalousvaltaisuus ovat edistäneet 
rehevöitymiskehitystä. Hiidenveden vir-
kistysarvo on merkittävä, ja järven tilaa 
on pyritty kohentamaan monilla kunnos-
tustoimilla.

Ulkoinen kuormitus hallintaan
Hiidenvettä on hoitokalastettu vuosina 
1995–2004. Hoitokalastuksesta päätettiin 
luopua kymmenisen vuotta sitten, koska 
järven monimutkainen ravintoverkko 
teki tavanomaisista hoitokalastustoimista 
tehottomia. Tämän jälkeen on keskitytty 
ulkoisen kuormituksen vähentämiseen. 

Vuonna 2012 käynnistyneessä Järvi Hoi 
-hankkeessa on selvitetty, miten Hiiden-
veden ravintoverkko toimii ja minkä tyyp-
pinen hoitokalastus soveltuisi Hiidenve-
den kaltaisille järville.

Järvet ovat yksilöitä niin fysikaalisten 
kuin biologisten tekijöiden perusteella. 
Siksi kunnostustoimet on valikoitava 
jokaiselle järvelle juuri sen erityispiirtei-
siin soveltuviksi. Järvi Hoi (2012–2014) 
on kansainvälinen vesistökunnostuk-
sen yhteistyöhanke, jonka avulla etsitään 
ratkaisuja hoitokalastuksen käytäntöjen 
kehittämiseen ja edistetään särkikalojen 
käyttöä ihmisravintona.

Rehevöityminen muuttaa järven ravin-
toverkon rakennetta ja erityisesti kalaston 
koostumusta. Näkösyvyyden heikenty-
minen ja vähähappiset olot suosivat sär-
kikaloja, jotka runsastuvat petokalojen 
kustannuksella. Sisäisen kuormituksen 
noidankehä syntyy, kun särkikalat alka-
vat edistää rehevöitymistä. Ne pöyhi-

vät sedimenttiä etsiessään ravintoa, jol-
loin sedimenttiin sitoutuneita ravinteita 
vapautuu veteen leville käyttökelpoisessa 
muodossa.

Ravintoverkkokunnostus tarkoittaa 
järven sisällä tehtäviä kunnostustoimia, 
jotka toteutetaan muokkaamalla ravinto-
verkon rakennetta. Yleisin toimenpide on 
hoitokalastus, jolla pyritään pienentämään 
särkikalakantojen kokoa ja ehkäisemään 
näin sisäistä kuormitusta. Ravintoverk-
kokunnostuksen tavoitteena on palaut-
taa järven kunto lähemmäs luonnontilaa, 
monipuolistaa kalastoa, vähentää levä-
haittoja ja parantaa virkistysmahdolli-
suuksia.

Hoitokalastus vähensi tärkeitä 
kuoreita
Hiidenveden ravintoverkon keskiössä 
on sulkasääsken toukka (Chaoborus flavi-

cans), kaksisiipinen hyönteinen, joka elää 
toukkavaiheen vesistöissä. Toukat saa-

Voimakkaasti rehevöityneen Hiidenveden 

kunnostustoimien perustaksi on selvitetty 

järven ekologiaa ja ravintoverkkoa. 

Ulkoinen kuormitus on saatava kuriin ja 

sen jälkeen voidaan harkita isojen 

särkikalojen täsmäpyyntiä.

Hiidenveden 
ravintoverkkokunnostus 
nojaa tutkimukseen

Hiidenveden kunnostustoimet pureutuvat järven ravintoverkon rakenteen muuttamiseen. Kuva: Lentokuva Vallas Oy
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listavat ravinnokseen eläinplanktonia. 
Eläinplankton taas käyttää ravintonaan 
kasviplanktonia, muun muassa sinileviä, 
ja on täten tärkeä linkki rehevöitymisen 
hillitsemisessä. Kun suuret sulkasääski-
toukkien parvet vähentävät eläinplank-
tonin määrää, leväkukinnat runsastuvat. 

Hiidenvedessä viihtyvälle kuoreelle 
sulkasääsken toukat ovat tärkeää ravin-
toa. Kuoreen saalistuspaine estää Hii-
denveden sulkasääskikantaa kasvamasta 
rajoittamattomasti. Hoitokalastusvaiheen 
aikana kuoretta kalastettiin Hiidenve-
destä runsaasti, jolloin sulkasääsken touk-
kien runsastuminen kasvatti todennäköi-
sesti myös levän määrää.

Uutta tietoa kunnostuksen 
pohjaksi
Järvi Hoi -hankkeessa selvitettiin, toimi-
siko täsmäpyynti perinteistä hoitokalas-
tusta paremmin Hiidenveden kunnos-
tusmenetelmänä. Hankkeessa tutkittiin, 
voidaanko suuriin särkikaloihin, sulka-
vaan, pasuriin ja lahnaan, kohdistetulla 
selektiivisellä kalastuksella vaikuttaa 
myönteisesti Hiidenveden kalastoraken-
teeseen ja veden laatuun. Hiidenvedellä 
tehtiin neljä näytteenottokierrosta, joissa 
selvitettiin kalojen ravintokoostumusta 
sekä petovesikirpun ja sulkasääsken tou-
kan esiintymistä. Tutkimukset toteutti 
Helsingin yliopisto.

Järvi Hoi -hankkeesta saatiin uutta, tar-
kempaa tietoa Hiidenveden ekologiasta. 
Mikäli valuma-alueelta peräisin olevaa 
ulkoista kuormitusta saadaan tulevaisuu-
dessa oleellisesti vähennettyä, sulkavaan, 
pasuriin ja lahnaan kohdistuvaa tehokasta 
hoitokalastusta voidaan mahdollisesti 
soveltaa Hiidenveden sisäisen kuormi-
tuksen vähentämiseksi. Kalalajien koh-
dalla oleellista on, syövätkö ne pääasiassa 
selkärangattomia petoja, kuten sulkasääs-
kentoukkia ja petovesikirppuja, vai muuta 
ravintoa. Selkärangattomia petoja syövien 
kalalajien, kuten kuoreen, hoitokalastusta 
tulisi jatkossakin välttää.

Hoitokalastuksen onnistuminen Hii-
denvedellä edellyttää kuitenkin ulkoisen 
kuormituksen vähentämistä 60 – 75 % 
nykyisestä tasosta. Nykyisellä kuormitus-
tasolla kunnostusresurssien ohjaaminen 
hoitokalastukseen ei ole kannattavaa.

Sulkavan, pasurin ja lahnan hoitokalas-
tusta ei tällä hetkellä suositella järven kun-
nostustoimenpiteenä, koska sillä ei saada 
aikaan haluttuja vaikutuksia järven veden 
laatuun. Näitä lajeja voitaisiin kuitenkin 
poistokalastaa selektiivisesti kalastonhoi-

Järvi Hoi –hankkeen sulkavasaalista Hiidenvedellä 2012. Kuva: Mika Vinni

Järvi Hoi
Järvi Hoi (2012–2014) on kansainvälinen vesistökunnostuksen yhteistyöhanke, 

jonka avulla etsitään ratkaisuja hoitokalastuksen käytäntöjen kehittämiseen ja 

edistetään särkikalojen käyttöä ihmisravintona. Hankkeessa on selvitetty, miten 

Hiidenveden ravintoverkko toimii ja minkä tyyppinen hoitokalastus soveltuisi Hii-

denveden kaltaisille järville.

LUVY:n ja Vihdin Enäjärven suojeluyhdistyksen käynnistämän Länsi-Uusimaa/Järvi 

Hoi -hankkeen (2012–2014) kumppaneita ovat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja 

Ruotsissa Hässleholmin kunta, Regito Research Center sekä paikalliset rahoitta-

jatahot. Hanketta rahoitetaan Länsi-Uudellamaalla Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmasta. Länsi-Uudellamaalla hankkeen kohdejärvet ovat Hiidenvesi, 

Lohjanjärvi ja Vihdin Enäjärvi. Järvi Hoi -hankkeessa laadittu hoitokalastusopas löy-

tyy osoitteesta: www.puhdasvesijarvi.fi/jarvi_hoi_/hoitokalastusopas.

don näkökulmasta. Suurien särkikalojen 
kalastus voisi parantaa petokalakantojen 
kasvuedellytyksiä ja siten parantaa järven 
kalataloudellista arvoa.

Ekaterina Laukkonen

Hiidenveden kunnostus -hankkeen 

koordinaattori 

Anu Suonpää

Järvi Hoi -hankkeen 

koordinaattori 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
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E läinplankton syö kasviplanktonia, ja 
siten eläinplanktonin määrä säätelee 

levien, muun muassa sinilevien, kasvua. 
Kun sulkasääsken toukkia on paljon ja 
eläinplanktonia vähän, levät runsastuvat.

Sulkasääsken toukkien määrää ja elin-
alueita tutkittiin jo kuudetta kertaa kesä-
kuussa 2013 Hiidenveden kunnostus 
-hankkeen toimeksiannosta. Tutkimus 
tehtiin kaikuluotauksella sekä haavi- ja 
pohjanäytteenotolla 20 näytepisteestä 
Kiihkelyksenselällä, Nummelanselällä ja 
Retlahdella.

Tulosten mukaan toukkia oli run-
saasti sekä vedessä että pohjasedimen-
tissä. Vedessä niitä oli kuuden metrin 
syvyydestä alkaen pohjaan asti. Toukkien 
tiheys oli yli kuuden metrin syvyisillä alu-
eilla 1200 yksilöä neliömetrillä.

Sulkasääskien kanta vaihtelee vuo-
sittain voimakkaasti. Hiidenveden sul-
kasääskikannan suuruuteen vaikuttavat 
todennäköisesti kuoriutumisajankohdan 

Sulkasääskien vaikutusta selvitetään
Sulkasääsken toukkia oli Hiidenvedessä kesällä 2013 runsaasti, selviää Helsingin yliopiston tekemästä 

tutkimuksesta. Sulkasääski on järven ravintoverkossa merkittävä peto, joka saalistaa eläinplanktonia.

sääolot, ravinnon määrä ja kalojen saa-
listus. Esimerkiksi kesällä 2009 kanta 
romahti, kun sulkasääsken lisääntyminen 
epäonnistui edellisenä kesänä.

Veden sameus suosii sulkasääskeä, 
koska se vaikeuttaa kalojen saalistusta. 
Tämän perusteella Hiidenveden same-
utta vähentävät vesiensuojelutoimet hei-
kentävät sulkasääskien toukkien elinmah-
dollisuuksia ja vaikuttavat siten suotuisasti 
järven tilaan.

Monien tekijöiden summa
Kuore on sulkasääsken toukkien pääasi-
allinen saalistaja Hiidenvedellä. Se pystyy 
saalistamaan toukkia tehokkaasti toisin 
kuin useimmat muut kalalajit. Sulka-
sääskitutkimusta tehnyt Tommi Mali-

nen Helsingin yliopistosta arvioi, että 
Hiidenveden sulkasääskikanta olisi vielä 
runsaampi, ellei järvessä olisi kuoreita tai 
niiden kanta olisi pienempi.

Tutkimus paljasti myös, että jäänne-

Sulkasääsken toukalla on tärkeä rooli 

Hiidenveden ravintoverkossa. Ylhäällä ̈ 
toukka ja sen alla kotelovaiheessa oleva 

yksilö. Kuva: Mika Vinni

massiaisia (Mysis relicta) elää järvessä. Tut-
kija Tommi Malinen pitää niiden esiinty-
mistä myönteisenä, koska massiaiset ovat 
hyvin tärkeää ravintoa monille kaloille, 
kuten kuoreille ja kuhanpoikasille.

Toinen Hiidenvedellä elävä reliktiäy-
riäinen, valkokatka, on taantunut. Se on 
myös monien kalojen ravintoa. 

”Valkokatkan taantumiselle on vaikea 
löytää selitystä, koska ainakaan happiti-
lanteessa ei ole tapahtunut merkittävää 
muutosta huonompaan”, sanoo Malinen.

Hiidenveden sinileväkukintojen mää-
rään vaikuttavat sulkasääsken toukkien 
lisäksi monet muut tekijät. Tutkimuksia 
toukkien vaikutuksesta leväkukintoihin 
on tarkoitus jatkaa, jotta voidaan selvit-
tää sulkasääskien todellinen vaikutus jär-
ven tilaan ja kehittää tehokkaampia kun-
nostustoimia.

Ritva Kupari
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M onia järviä vaivaa lopputalvella 
hapen vähäisyys, jopa hapetto-

muus. Ongelmaa on ratkottu erilaisilla 
hapettimilla, mutta haittana on ollut 
menetelmien kalleus. Pienissä järvissä on 
tehty havainto, että pelkkä veden kierrä-
tys viilentää vettä ja vähentää hapen kulu-
tusta. Teimme COOLOX-innovaation, ja 
aloimme kokeilla tehokkaampia sekoitti-
mia talven 2014 aikana. Alustavat tulokset 
ovat olleet rohkaisevia, ja kokeiluja jatke-
taan talven 2015 aikana. 

COOLOX-menetelmä perustuu sii-
hen, että potkurin avulla aiheutetaan 

tehokas pintavirtaus, jolloin muodostuu 
laaja sula-alue. Sulan koko riippuu sekoi-
tuksen tehokkuudesta (laitteiden mää-
rästä) ja vallitsevasta ulkolämpötilasta. 
Lauhana viime talvena koejärvissä oli 
sulaa jopa usean hehtaarin alueella. Sula-
alueen kautta veteen liukenee ilmakehästä 
happea, ja kohdejärvi saa näin ollen koko 
talven happitäydennystä, mitä ei normaa-
listi tapahdu. Etenkin matalissa järvissä 
tämä estää tehokkaasti lopputalven kala-
kuolemat.

Potkurivirta vaikuttaa
Avannon kautta vesimassa viilenee pak-
kasten aikana huomattavasti. Lämpötila 
voi laskea koko vesimassassa jopa alle 
asteen. Lämpötilan aleneminen hidastaa 
biologista hapen kulumista, joten happiti-
lanne pysyy parempana. Lisäksi avannon 
kautta tulee koko ajan happitäydennystä 
ilmakehästä.

Potkurivirta panee koko vesimassan 
vähitellen liikkeelle. Talven aikana lämpö-
tila laskee tasaisesti koko vesimassassa ja 
myös alusvesi saa vähitellen happitäyden-
nystä. Hapettoman veden lämpötila on 

pohjalla normaalisti lähellä neljää astetta, 
mutta sekoituksen avulla se laskee jopa 
alle asteen. Lämpötilan lasku pakottaa jär-
viveden keväällä tehokkaampaa kiertoon 
kuin normaalioloissa, mistä on myös hyö-
tyä happitilanteen kannalta.   

Happitilanteen elpyminen alusvedessä 
merkitsee myös fosforipitoisuuden ale-
nemista. Pitkällä tähtäimellä menetelmä 
hidastaa rehevöitymiskehitystä, kun rau-
dan pelkistyminen ja sisäinen kuormitus 
estyy.

Kohdejärvissä käytettiin kahta 0,5 
kW:n potkuria. Yhden laitteen hankinta-
hinta on noin 1000 €, joten vuosikustan-
nukset ovat joitakin satoja euroja laitetta 
kohti.

Reijo Oravainen, limnologi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Uusi sovellus talvisen 
happikadon torjuntaan
Veden kierrätys viilentää vettä 

ja vähentää hapen kulutusta. 

Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys alkoi 

kokeilla tehokkaita sekoittimia 

ja on saanut hyviä tuloksia.

Pitkäjärven happi- ja fosfori-

pitoisuus ennen potkureiden 

käyttöä ja käytön jälkeen 

vuonna 2014.
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H ankkeeseen saatiin Leader-rahoitus 
Hämeen ELY-keskukselta vuonna 

2013, ja hanketta lähti toteuttamaan 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyh-
distys.

Järveen kohdistuvan ulkoisen kuormi-
tuksen määrän ja eniten järveä kuormit-
tavat alueiden selvittäminen luo perustan 
yleisluontoisen kunnostussuunnitelman 
laadinnalle. Päätavoite on saattaa alkuun 
prosessi, jonka avulla järven ulkoista 
kuormitusta vähennetään, ekologista 
tilaa parannetaan vähintään hyväksi ja 
tätä kautta lisätään myös järven virkistys-

Suunnitelma Hauhonselän kunnostamiseksi

käytöllistä arvoa. 
Yleisluontoisesta kunnostussuun-

nitelmasta on tarkoitus edetä yksityis-
kohtaiseen toimenpidesuunnitteluun, 
mahdollisten lupahakuprosessien käyn-
nistämiseen sekä lopulta toimenpiteiden 
käytännön toteutukseen.

Mittaukset ja analyysit suunnit-
telun perustana
Hauhonselän valuma-alueen ongelma-
kohtia selvitettiin seuraten veden laa-
tua järven eri osissa vuoden 2013 aikana 
sekä hyödyntäen velvoitetarkkailuaineis-

toa, jota on kerätty 1970-luvulta saakka. 
Lisäksi näytteitä otettiin yläpuolisista 
valuma-alueen järvistä Kirrisestä, Vuo-
renselästä ja Eteläistenjärvestä. 

Näytteenoton yhteydessä tehtiin myös 
leväkartoitukset YSI-kenttämittauslait-
teen avulla. Kokonaiskuormituksen mää-
rän arvioinnissa tukeuduttiin Suomen 
ympäristökeskuksen  (SYKE) kehittä-
män ja ylläpitämän vesistömallijärjestel-
män Vemala-kuormitusosuuden mallin-
tamiin arvioihin.

Kuormitusvähennystarpeen määritte-
lyssä ja tavoitteenasettelussa hyödynnet-

Hauhontaustan kyläyhdistys Hämeenlinnassa, Hauhon taajamassa laati hankesuunnitelman järven ravinne-

kuormitusselvitykselle ja kunnostussuunnitelmalle. Hauhonselkä kärsii rehevöitymisestä ja sen ekologinen 

tila on tyydyttävä. Järven ongelmia ovat muun muassa sinileväkukinnat ja särkikalakannan runsastuminen.

Hauhonselän rehevöityminen halutaan pistää kuriin. Kuva Vuolujoen suulta toukokuulta 2013. Kuva: Hanna Alajoki
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Leväsondaus  10.7.2013 Leväsondaus  31.7.2013

23 21,81
17,7 20,7
14,4 18,44
13,6 17,89
13,2 17,58
13 17,36
12,8 17,18
12,7 17
12,2 16,88
6,9 15,9

tiin SYKEn kehittämää, vesienhoidon 
suunnittelutyöhön tarkoitettua LakeLo-
adResponse-työkalua. Työkalun avulla 
saatiin asetettua järven tilan korjaantu-
miskehityksen käynnistymisen mahdollis-
tava vähimmäistavoite sekä vähennystarve 
tilanteessa, jossa tavoitellaan 2000-lukua 
edeltänyttä tilaa. Tuolloin järvi oli selke-
ästi nykyistä paremmassa tilassa.

Tavoitteenasettelun ja ojaselvityksen 
tulosten pohjalta laadittiin yleisluontoi-
nen kunnostussuunnitelma, jossa hah-
moteltiin, millä alueilla ja millä maan-
käyttömuodoilla kuormitusta saataisiin 
tehokkaimmin vähennettyä, millaisilla 
menetelmillä kuormitusvähennys voisi 
tapahtua ja millainen olisi kustannusteho-
kas toteutustapa. Yleiskunnostussuunni-
telman ja kustannustehokkuuden laadin-
nassa hyödynnettiin SYKEn kehittämää 
KUTOVA-mallia.

Pienten järvien heikko tila 
vaikuttaa
Ravinnekuormitusselvityksen tulosten 
perusteella Hauhonselälle tulee eniten 
kuormitusta järven yläpuoliselta Vuolu-
joen valuma-alueelta (lähes 70%) sekä 
järven yläpuolisten rehevien pikkujärvien, 
Vuorenselän ja Kirrisen, alueelta (23%). 
Muiden tutkittujen ojien merkitys järven 

kuormittajana oli vähäinen. Järven rehe-
vyysongelmien suuruus on yhteydessä 
merkittävimpiin kuormittaviin ojiin. 

LLR-mallinnuksen tulosten perus-
teella ravinnekuormitusta tulisi vähentää 
vähintään 10 % fosforin ja vähintään 20 
% typen osalta, jotta järven tilan kohentu-
minen voisi käynnistyä. Kuormitusta olisi 
molempien ravinteiden osalta vähennet-
tävä noin 40 %, jotta järven tila palautuisi 
2000-lukua edeltäneelle tasolle.

Valuma-aluetarkastelussa havaittiin, 
että alueen pikkujärvien heikko tila vai-
kuttaa oleellisesti Hauhonselän tilaan. 
Vuolujoen valuma-alueella kuormitus 
määräytyy suurelta osin jo joen yläosissa, 
eli pienellä ja pahasti rehevöityneellä Ete-
läistenjärvellä ja sen yläpuolisella valuma-
alueella.

KUTOVA-mallin perusteella suurin 
osa kuormituksesta tulee maataloudesta. 
Merkittävä vähennys kuormitukseen 
saataisiin myös haja- ja loma-asutuk-
sen jätevesien käsittelyn järjestämisellä 
nykyvaatimusten mukaiseksi. Vuolujoen 
valuma-alueella sijaitsevan turvetuotanto-
alueen ja muiden ojitettujen suoalueiden 
vesiensuojelun lisäämisellä saataisiin niin 
ikään osa kuormituksesta kuriin. Tämä 
olisi mallin mukaan myös kustannuste-
hokkain toimenpideratkaisu. Näille sek-

toreille ohjatut toimet täyttäisivät fosfori-
kuormituksen vähentämiselle asetetun 10 
% vähimmäistavoitteen ja enemmänkin, 
aina 40 % kuormitusvähennystavoittee-
seen saakka.

KUTOVA-mall in toimenpiteiden 
lisäksi kuormitusta voitaisiin vähentää 
ojavesien kemiallisella saostamisella ja 
valuma-alueen järvien kunnostuksella. 
Järvikunnostuksilla saataisiin nopeutet-
tua järvien tilan kohentumista, jolloin 
niiden ravinteiden pidätyskyky paranisi. 
Kunnostusmenetelmiä ovat muun muassa 
kemiallinen saostus ja syvännealueiden 
hapetus virrankehittimen avulla. 

Kunnostustoimilla saavutetaan lopulta 
kuormituksen vähennystavoite, jonka 
myötä rehevöitymiseen liittyvät ongel-
mat vähenevät ja virkistyskäyttömah-
dollisuudet paranevat. Valuma-aluekun-
nostuksella lisätään myös valuma-alueen 
viihtyisyyttä, maisemallisia arvoja sekä 
luontoarvoja.

Hanna Alajoki, vesistötutkija

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Hauhonselän levätilanteen kehitys heinäkuussa 2013 klorofylli a-pitoisuuden (µg l-1) perusteella.

www.vesiensuojelu.fi AQUARIUS 19



Vyyhti-hanke siirtyi sanoista tekoihin
Vesistöjen kunnostaminen on tulevaisuudessa entistä enemmän rannanomistajien, kyläyhdistysten,  

kalastuskuntien ja muiden toimijoiden käsissä. Pohjanmaan Vyyhti-hanke on saanut potkua muun  

muassa kansainvälisestä työleiristä.

M onet Pohjanmaan järvet ovat mata-
lia ja rehevöityneitä ja joet ja purot 

ränneiksi perattuja, joten ne tarvitsevat 
kunnostustoimia. ELY-keskukset keskit-
tyvät suurempiin hankkeisiin, ja uudella 
ohjelmakaudella on entistä vaikeampi 
saada EU-rahoitusta. 

Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään 
tilaan-hankkeessa (Vyyhti) on jo pitkälle 
toista vuotta kuultu alueellisia ja paikal-
lisia toimijoita, järjestetty työpajoja, ko-

asianosaisia viemään hanketta omatoimi-
sesti eteenpäin. 

Vuosi sitten syksyllä toteutettiin 
pieni purokunnostus Vetelin lukiolais-
ten kanssa, kesällä poistettiin vesikasveja 
Keiskinjärvestä ja loppukesästä kansain-
välisen vapaaehtoistyöleirin osanottajat 
kunnostivat harjuksen ja taimenen kutu-
alueita ja paransivat purouomien elinym-
päristöjä. 

Kalatalousneuvoja Eero Hakala opastaa leiriläisiä siirtelemään kiviä siten, että vesi pääsee virtaamaan ja purouomaan tulee suojapaikkoja ja lisää 

monimuotoisuutta. Kuva: Eeva-Kaarina Aaltonen

koustettu ja suunniteltu monenlaisten 
vesistöjen kunnostustarpeita. Työpajoissa 
on tullut eniten yhteydenottoja järvien 
kunnostamisien tiimoilta.

Palaverit ja suunnitelmat ovat johta-
neet siihen, että tänä kesänä päästiin vih-
doin myös oikeisiin töihin maastossa. 
Pienimuotoisia kunnostuksia, kuten vesi-
kasvien niittoa ja purokunnostuksia, on 
päästy toteuttamaan. Isommille hank-
keille on tehty suunnitelmia ja ohjeistettu 
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Mökkiläiset innostuivat 
vesikasvien poistosta
Keiskinjärven rannanomistajat Kokkolan 
Kälviällä ovat jo pitkään olleet huolestu-
neita järven umpeenkasvusta. Uistinvita, 
järvikorte ja lumme ovat vallanneet vuosi 
vuodelta yhä enemmän tilaa, ja vapaan 
vesipinnan vähentyminen heikentää 
myös järven virkistyskäyttöarvoa. Vyyhti-
hanke teki Kokkolan kaupungin selvityk-
sen pohjalta niittosuunnitelman, ja ran-
nanomistajat jättivät ilmoituksen ELYyn. 

Vesikasvustoa niitettiin koneellisesti 
10 hehtaarilta heinäkuun loppupuolella 
vesilintujen poikasten ollessa jo riittävän 
isoja. Niitetty kasvusto saatiin niittoaluk-
sen varustukseen kuuluvalla paalaimella 
helposti ja tehokkaasti saman tien pois 
järvestä.

Kokkolan Kälviän Keiskinjärvellä niitettiin viime kesänä vesikasvustoa koneellisesti kymmenen 

hehtaarin alalta. Kuva: Satu Järvenpää

Hanke järjesti myös mahdollisuuden 
päästä seuraamaan varsinaista niittoa 
ensimmäisenä päivänä. Vesikasvien niitto 
on vasta alkua tuleville kunnostuksille, 
joissa työtä riittää vuosiksi.

Kansainvälistä meininkiä 
puronvarsissa
Yhteydenotto Kansainväliseen vapaa-
ehtoistyö ry:hyn (KVT ry) vuosi sitten 
käynnisti leirivalmistelut, koska arveltiin 
kansainvälisen tuulahduksen innostavan 
kouluja mukaan yhteistyöhön ja tuovan 
uutta puhtia myös hankealueen toimijoi-
hin. 

Keski-Pohjanmaalta löytyi sopivia pie-
nimuotoisia kunnostuskohteita: jokien 
vesipinta-alan kasvattamista, joen syvyys- 
ja virtausvaihteluiden lisäämistä erilaisien 

kivirakennelmien avulla, kutusoraikoiden 
rakentamista taimenille ja harjuksille sekä 
uomien ja rantojen perkaamista. Keski-
Pohjanmaan kalatalouskeskuksen toi-
minnanjohtaja Eero Hakala suunnitteli 
kunnostustyöt ja ohjasi niiden toteutuk-
sen käytännössä. 

Leirillä oli yhteensä 11 osallistujaa 
Espanjasta, Tsekistä, Venäjältä, Sloveni-
asta, Ranskasta, Kreikasta ja Suomesta. 
Leiriläiset olivat hyvin kiinnostuneita 
Suomesta ja maamme luonnosta. Eräs lei-
riläinen kommentoi: ”Suomalainen metsä 
on ihmeellinen ja sitä on täällä kaikkialla. 
Meillä Ranskassa tällaista ei näe missään”. 

Ensimmäinen viikko kunnostettiin 
Lestijärveen laskevan Lehtosenjoen lat-
vavesiä. Kouluyhteistyö sujui hyvin, ja 
yläkoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokka-
laiset osallistuivat iltapäivisin ahkerasti 
töihin. ”Onhan vähän outoa, että Lesti-
järvelle on tullut näin iso joukko ulko-
maalaisia”, kommentoi eräskin koululai-
nen työn touhussa.

Toinen viikko kului Vetelissä, Räyrin-
gissä Forsbackankoskea kunnostamassa. 
Se oli jo toisiinsa tutustuneelle porukalle 
upea kokemus. Vapaa-ajanviettomahdol-
lisuus järven rannalla kalastaen, soudel-
len ja saunoen oli myös mieluista. Räy-
ringin kalastuskunta ja kyläläiset olivat 
innokkaasti mukana leirin valmisteluissa 
ja toteuttamisessa. Kaikki osallistuivat 
töihin voimiensa mukaan, vaikka se oli 
välillä raskastakin. Tavoitteet saavutet-
tiin, ja molemmat kohteet odottavat nyt 
taimenien ja harjuksien asettumista kun-
nostetuille alueille. 

Vyyhti-hanke on myös ollut aktiivisesti 
mukana messuilla ja markkinoilla sekä 
tarjonnut juttuja ja jutunaiheita julkiselle 
sanalle. Hanke onkin näkynyt ja kuulunut 
maakunta- ja paikallislehtien sivuilla sekä 
television ja radion alueuutisissa. 

Satu Järvenpää, 

VYYHTI-hankevetäjä 

Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla

Eeva-Kaarina Aaltonen, toiminnanjohtaja

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Vyyhti-hanke 
Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan -hanke toteutetaan vuosina 2012 – 2014 

Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla. Tavoitteena on edistää vesien- ja ympäristön-

hoitoa parantamalla pienten toimijoiden edellytyksiä vesienhoitotyöhön. Tarvitaan 

myös uusia toimijoita ja välittäjäorganisaatioita. Hankkeen työtapoina ovat työpajat, 

seminaarit, kunnostusnäytökset, talkoot, leirit ja mallisuunnitelmat. Rahoitus on 

saatu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013. Hankeyhteis-

työssä ovat mukana ProAgria Oulu (hallinnoija) sekä ProAgria Keski-Pohjanmaa, 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry tuensiirtosopimuksilla. 

Lisätietoa http://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti.
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H arvanjärven asukkaat ja käyttäjät 
esittivät syksyllä 2005 viranomai-

sille huolensa järven huonosta tilasta. 
Sinileväkukinnot olivat lisääntyneet vai-
keuttaen järven käyttöä lähes vuosittain. 

Viranomaiset järjestivät keskusteluti-
laisuuden, jonka jälkeen aloitettiin kun-
nostussuunnitelman laatiminen. Tämän 
mahdoll ist i Rutakon osakaskunnan 
ja Sonkajärven kalastusalueen 30 %:n 
rahoitusosuus suunnittelukustannuksista. 
Loput kustannuksista katettiin hankeva-
roin. Rahoitusratkaisulla pystyttiin rat-
kaisemaan kunnostushankkeiden vaikein 
este, liikkeelle lähtö. Paikallisella rahoi-
tuksella on huomattava merkitys, mutta se 
vaatii tuekseen yhteiskunnan panostusta.

Suunnitteluvaiheesta vastasi Iisalmen 

Vesistön tilan arvioinnissa ja kunnos-
tussuunnittelussa asukkaiden pitkäaikai-
sella kokemuksella ja näkemyksellä oli 
todellista merkitystä. Tiedotustilaisuuk-
sista muodostui vuorovaikutteisia, paikal-
listen vaikutusmahdollisuudet lisääntyi-
vät ja järven kunnostaminen omaksuttiin 
yhteiseksi asiaksi. 

Esiselvityksessä koottiin käytännössä 
kaikki saatavilla ollut tieto sekä kansa-
laispalaute. Tämän perusteella määritel-
tiin alustavan kunnostussuunnitelman 
sisältövaatimukset sekä toteutettiin lisä-
selvitykset ja mittaukset. Harvanjärvellä 
painopisteenä olivat ainevirtaamat sekä 
syvänteiden ja kalakannan merkitys sisäi-
sessä kuormituksessa. Lisäksi kartoitettiin 
kasvillisuus, ja kyläläiset aloittivat veden-
pinnan tason ja näkösyvyyden mittaukset. 

Harvanjärvi kuntoon paikallisin voimin
Harvanjärven kunnostus Ylä-Savossa Sonkajärvellä onnistui paikallisin voimin asiantuntijaorganisaatioiden 

ja viranomaisten avustamana. Järvellä ei ole kunnostuksen jälkeen ollut sinileväkukintoja ja kalakannan 

rakenne on parantunut. 

reitin kunnostushanke, ja toteutuksessa 
kunnan ja paikallisten tahojen apuna 
toimi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdis-
tys. Hankkeen ohjausryhmän muodosti-
vat kyläyhdistys, vesialueen omistajat ja 
kalastusalue sekä viranomaisasiantuntijat. 
Kaikki ottivat jonkin osa-alueen hoidet-
tavakseen ja tiedottivat toimien etenemi-
sestä taustajoukoilleen. 

Mittauksia ja vaiheittaista 
suunnittelua
Kunnostuksen alkuvaiheessa järvestä oli 
viisi mitattua vedenlaatuhavaintoa. Kuor-
mituksen arviointiin oli käytettävissä vain 
laajemman alueen ominaiskuormitustie-
toja. Vähäinen mittaustieto toisaalta mah-
dollistaa keskittymisen oleellisiin seikkoi-
hin. 

Kunnostukseen sitoutui laaja asiantuntijoiden ja asukkaiden joukko  omien järjestöjensä kautta. 

Sonkajärven

kunta

Ylä-Savon SOTE

kuntayhtymä

Kunnan tekinen 

toimi

Pohjois-Savon

ELY-keskus,

kalatalous 

Pohjois-Savon

ELY-keskus

Iisalmen reitin
kunnostushanke 

Harva-Petäyksen

kyläyhdistys 

Sonkajärven

kalastusalue

Rutakon

osakaskunta 

Pohjois-Savon

metsäkeskus 
Savo-Karjalan

Vesiensuojeluyhdistys  
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Alustava kunnostussuunnitelma laadit-
tiin samanaikaisesti lisäselvitysten kanssa. 
Näin nopeutettiin suunnittelutyötä, joka 
kesti noin vuoden. Suunnitelmassa on 
syvällisemmin arvioitu järven tilaa ja sii-
hen vaikuttavia tekijöitä, valuma-alueen 
ominaisuuksia sekä kunnostuksen toi-
menpidevaihtoehtoja. Erilaisia toimenpi-
demahdollisuuksia käsitellään mahdolli-
simman laajasti. 

Suunnitelmassa esitetään kaikkien 
toimenpiteiden vaikutusarviot sekä kus-
tannukset. Näin dokumentoidaan perus-
teineen myös ne toimenpiteet, joita ei 
toteuteta. Toimenpiteet kootaan kun-
nostusohjelmataulukoksi. Harvanjärvellä 
sisäisen kuormituksen havaittiin ylläpitä-
vän korkeaa rehevyystasoa ja aiheuttavan 
sinileväkukintoja.

Varsinaisen hankesuunnitelman laa-
timinen on käytännössä tietojen kokoa-
mista. Hankesuunnitelma on laadittava 
vuorovaikutteisesti alueen asukkaiden 
kanssa. Toimenpiteiden lisäksi täsmenne-
tään ongelmat, asetetaan kunnostukselle 
tarkemmat mitattavat tavoitteet sekä laa-
ditaan kustannusarvio ja rahoitussuunni-
telma.

Ravintoketjun kunnostusta ja 
hapetusta
Harvanjärvellä sisäistä kuormitusta on 
alennettu ravintoketjukunnostuksella 
(tehokalastus, petokalaistutukset, kalas-
tuksen säätely) sekä kahden syvänteen 

Pintaveden kokonaisfosfori- ja klorofyllipitoisuus Harvanjärvellä

hapetuksella. Kalastus on toteutettu pai-
kallisten toimesta rysäpyyntinä keväisin, 
jota on täydennetty ostopalveluilla syys-
nuottauksin. Noin kymmenen vuoden 
aikana hoitopyynnin saalis on ollut 64 000 
kg ja vuosisaalis suurimmillaan 90 kg/ha. 
Järven hoitokalastus aloitettiin jo ennen 
varsinaista hanketta ja sitä jatketaan myös 
hankkeen jälkeen. 

Kalakannan rakenteen muuttuminen 
on todennettu kolmella verkkokoekalas-
tuksella. Yksikkösaalis on puolittunut 
noin 1000 g:aan. Särkikalojen osuus on 
alentunut ja petoahventen määrä huo-
mattavasti lisääntynyt. Swinglen peto-
kalaindeksi oli ennen kunnostusta 7,1 ja 
viimeisimmässä koekalastuksessa 3,4 eli 
optimaalinen. Ikä- ja kasvumääritysten 
perusteella ahvenet saavuttavat 20 cm:n 
pituuden viidennellä kasvukaudella ja 
myös särjen kasvu on parantunut. 

Hapetettujen pääsyvänteiden happiti-
lanne on kohentunut ja alusvesi on pysy-
nyt hapellisena. Syvänteissä ei ole havaittu 
hapetuksen aikanakaan sisäistä kuor-
mitusta. Myös koeverkkokalastuksissa 
syvempien alueiden saaliit ovat lisäänty-
neet. Vertailusyvänteessä sen sijaan alus-
vesi on ollut hapetonta ja fosforipitoisuu-
det kohonneita.

Ulkoisen kuormituksen alentamisella 
on pyritty edistämään kunnostuksen vai-
kuttavuutta. Toimet on kohdennettu maa-
talouden tilakohtaisiin toimintatapoihin 
sekä viemäröinnin ja kiinteistökohtaisen 

jätevedenkäsittelyn edistämiseen. 
Toimenpiteiden tuloksena klorofylli-

pitoisuudet ovat alentuneet tavoitteeseen 
10 µg/l eli leväkukinnat ovat poistuneet. 
Järvessä on havaittu joitakin korkeitakin 
klorofyllipitoisuuksia, mutta levämääri-
tysten ja kenttähavaintojen perusteella 
ne ovat aiheutuneet limalevästä. Kesäai-
kaiset pintaveden fosforipitoisuudet ovat 
jopa puolittuneet tasolle 20 µg/l. 

Seuranta jatkuu
Harvanjärven kunnostustoimet toteutet-
tiin vuosina 2009-2012 EAKR-osarahoi-
tuksella. Kokonaiskustannukset olivat 
194 000 euroa, josta kunnan ja yksityis-
ten osuus oli 28,4%. Asukkaat ja yhtei-
söt ovat olleet mukana järven hoidossa jo 
ennen hankevaihetta ja toiminta jatkuu. 
Kalastusalue ja osakaskunta toteuttavat 
hoitopyyntiä, petokalaistutuksia ja silmä-
kokorajoituksia. Kyläyhdistys on hankki-
nut varoja hapetukseen. 

Veden laadun seurantaa jatketaan 
kunnan ympäristötoimen resurssein ja 
kalakannan seurantaa kalatalouden eri-
tyismäärärahoin. Vahva sitoutuminen 
Harvanjärven tilan ylläpitämiseen ja 
parantamiseen jatkuu luontevalla työnja-
olla. Tämä on tarpeen, sillä kesällä 2014 
havaittiin järven rehevyystason koho-
amista. 

Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
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J okitalkkarihankkeen keskeinen tavoite 
on palauttaa taimenkannat lisäänty-

mään virtavesiin. Hankkeella paranne-
taan kalakantojen tilaa ja kalastusmah-
dollisuuksia.

Pitkällä aikavälillä ratkaisevan tärkeää 
tavoitteen saavuttamiseksi on kalavesien 
kokonaisvaltainen hoito ja kalastuksen 
järjestäminen kestävällä tavalla. Tärkeä 
osa hanketta ovat kalastoselvitykset, kala-
tietutkimukset, kalastuksen ohjaus ja neu-
vonta, kalastuksen valvonta, hallinnolliset 
rajat ylittävien kalavesien hoitosuunnitel-
mien laatiminen, koululaisyhteistyö ja 
monenlainen tiedotustyö. 

Lupaavia tuloksia 
taimenistutuksista
Taimenta on istutettu mätijyvinä noin 
sataan kohteeseen itäisen Uudenmaan 
kuudessa joessa tarkoituksena löytää 
soveltuvat lisääntymisalueet. Etukäteen 
on vaikeaa tietää, mikä ympäristö sopii 
taimenelle. 

Monesti vaatimattomalta näyttävä 
pikkupuro on osoittautunut sopivaksi 
elinympäristöksi. Toisaalta muutamissa 
erinomaisilta lisääntymisympäristöiltä 
vaikuttaneissa kohteissa istutustulokset 
ovatkin olleet heikompia. 

Taimenet eivät aina menesty hyvin esi-
merkiksi välittömästi järvien alapuolella 
siksi, että hellekausina järvistä puroihin 
purkautuva vesi on yksinkertaisesti liian 
lämmintä. 

Istutuksin aikaansaatua luonnollista 
lisääntymistä on havaittu 14 eri koh-
teessa ja kutevia taimenia lisäksi kolmessa 
muussa kohteessa. Koska lukuisissa koh-
teissa riittävä määrä taimenia on vasta saa-
vuttamassa sukukypsyyden, on luontaisen 
lisääntymisen onnistuminen laajamittai-
semmin odotettavissa hankkeen kolmena 
viimeisenä toimintavuotena. 

Kalatiet kuntoon ja kalastus kuriin
Kalateiden hyvä toimivuus ei ole itsestään 
selvää. Niiden toimintaa tulee seurata, ja 

kalatiehen tai sen houkutusvirtaamiin on 
oltava valmis tekemään parannuksia. Esi-
merkiksi Porvoonjoen Strömsbergin kala-
tien toimivuutta on selvitetty kymmenen 
viime vuoden aikana. On käynyt ilmi, että 
kalatie ei toimi toivotulla tavalla.  Joki-
talkkarihankkeen väliraportissa vuodelta 
2013 tuodaan esille tarvittavat rakenteel-
liset muutokset kalatien toiminnan paran-
tamiseksi. 

Toimintakuntoisetkaan kalatiet eivät 
täytä tarkoitustaan, mikäli vaelluskalat 
eivät pääse nousemaan jokiin suistoaluei-
den voimakkaan kalastuksen takia. Riittä-
vän tehokkaat oikea-aikaiset toimet kalas-
tuksen rajoittamiseksi jokien edustojen 
merialueilla ovat välttämättömiä vaellus-
kalakantojen olemassaololle. Jokien edus-
toille on säädetty eritasoisia kalastusrajoi-
tuksia, eivätkä suojelutoimet ole riittäviä 
kaikkialla. 

Vaelluskalojen kutuvaelluksen turvaa-
minen merestä jokiin vaatii tiukempia 
suojelutoimia. Vaelluskalojen pyynti on 

Jokitalkkarihanke palauttaa
taimenet virtavesiin
Hyvässä vauhdissa olevassa Jokitalkkarihankkeessa istutetaan lohikaloja 

ja kunnostetaan niiden lisääntymisalueita seitsemässä Suomenlahteen 

laskevassa joessa ja niiden latvavesissä.

Ilolanjoen Myllysillanojaan mätijyvänä istutettu taimen, joka on kasvanut sukukypsäksi purossa.  Kuva: Aki Janatuinen
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liian tehokasta erityisesti jokien pitkillä ja 
kapeilla suistoalueilla, jotka suppilon lailla 
keräävät nousukalat merialueelta pienille 
alueille. Vasta jokiin päässeiden vaelluska-
lojen turvana on kuturauhoitus. 

Alkuperäisiä taimenkantoja 
vahvistetaan 
Sipoonjoessa, Mustijoessa ja Porvoon-
joessa on säilynyt kussakin hyvin uhan-
alaiset paikallisesti elävät alkuperäiset 
taimenkannat. Jokitalkkarihankkeessa ei 
tehdä istutuksia kyseisten kantojen esiin-
tymisalueille vaan toimitaan alkuperäis-
kantojen vahvistamiseksi ja elinalueiden 
laajentamiseksi.

Vaikka taimen on hankkeen keskei-
nen osa ja symboli, hyötyvät muutkin 
arvokkaiksi koetut kalalajit ja ravut toi-
menpiteistä. Huolimatta siitä, että uusien 
kalakantojen kotiuttaminen vaatii suojelu-
toimia, on hankkeen päämääränä paran-
taa kalastusmahdollisuuksia virtavesis-
sämme. 

Hankkeella on laaja tukijoukko, joka 
on antanut oman panoksensa hankealu-
een virtavesien kehittämiseen kalavesinä 
ja muuhun virkistyskäyttöön soveltuvina 
kohteina. Toimintaan on osallistunut 
talkooväkeä, vesien omistajia, rantojen 
omistajia, kalastusalueiden toimihenki-
löitä sekä viranomaisia kunnista, ELY-
keskuksista sekä Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitokselta.

Tero Myllyvirta, toiminnanjohtaja

Juha Niemi, jokitalkkari

Mikael Henriksson, tutkija

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilman-

suojeluyhdistys ry

Kunnostustyötä Mäntsälänjokeen laskevalla Omitto-ojalla kesäkuussa 2013. Kuva: Sampo Vainio

Jokitalkkarihankkeeseen kuuluvat seitsemän jokea (Sipoonjoki, Musti-/Mäntsälänjoki, 

Porvoonjoki, Ilolanjoki, Koskenkylänjoki, Loviisanjoki ja Taasianjoki) laskevat Suomen-

lahteen itäisellä Uudellamaalla. Isompien jokien latvavedet sijaitsevat Päijät-Hämeen 

ja Kymenlaakson maakunnissa. Hankealueeseen kuuluvat kaikki virtavedet sivujoet ja 

-purot.

Jokitalkkarihanke 
Jokitalkkarihanke toteutetaan vuosina 

2012-2016 itäisellä Uudellamaalla, Päi-

jät-Hämeessä ja osin Kymenlaaksossa.

Hanketta rahoittaa lähes 30 tahoa 

yhteiskunnan eri osa-alueilta. Töitä 

Jokitalkkari-hankkeessa tekevät iktyo-

nomi Sampo vainio, toiminnanjohtaja/

ekologi Tero Myllyvirta, limnologi Juha 

Niemi, biologi Mikael Henriksson ja 

Aki Janatuinen. Hankkeen väliraportti 

vuodelta 2013 on ladattavissa www.

vesi-ilma.fi.
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H ydrolab MS5- ja Ysi 6920 V2 -mit-
tareihin on mahdollista liittää useita 

mittausantureita laajemmasta anturivali-
koimasta. Testissä molempiin mittarei-
hin olivat liitettyinä sameus- ja sähkön-
johtavuusanturit sekä MS5:een myös 
pH-anturi. MS5- ja YSI -sameusanturei-
den optisten pintojen puhdistus tapahtuu 
ennen jokaista mittauskertaa mekaanis-
ten pyyhinten avulla. Mittarit toimivat 
joko ulkoisella tai sisäisellä virtalähteellä. 
Testissä sisäisinä virtalähteinä käytettiin 
molemmissa mittareissa vertailtavuuden 
vuoksi samanlaisia alkaliparistoja.

S::CAN nitro::lyser -mittari mittaa 
veden sameutta ja nitraattipitoisuutta. 
Virtalähde on ulkoinen. Optisten ikku-
noiden puhdistus tapahtuu paineilma- tai 
vesisuihkulla. S::CAN nitro::lyser mit-
taa spektrometrisesti mittavälissä olevan 
veden läpi lampulta valoilmaisimelle kul-
kevan valon aallonpituuksien vaimene-
mista. 

Mittareita testattiin laboratoriossa savi-
sameassa jokivedessä ja humuspitoisessa 

suovedessä. Koeympäristönä toimi muo-
viastia, johon mittarit oli sijoitettu rinnak-
kain vaakasuoraan asentoon ja johon oli 
järjestetty vedenkierto. Jokivedessä tehty 
mittausjakso kesti 23 vrk ja suovedessä 27 
vrk. Veden laatua muutettiin mittausjak-
sojen aikana. Vedestä otettiin arkipäivisin 
kerran päivässä vertailunäyte, josta tutkit-
tiin laboratorioanalyysein seurannan koh-
teena olevat muuttujat.

Hydrolab M55
MS5:llä jokivedessä tehdyt sameus-, säh-
könjohtavuus- ja pH-mittaukset onnis-
tuivat hyvin. Suovedessä tehdyn mittaus-
jakson aikana MS5:n toiminnassa esiintyi 
häiriöitä, joiden johdosta sameusmittaus 
ja suurelta osin myös sähkönjohtavuus-
mittaus epäonnistuivat. Häiriöt ilmeni-
vät mittausarvojen laskemisena selvästi 
liian alhaiselle tasolle pian kalibrointien 
jälkeen.

MS5:n toimintaa ohjaavassa Hydras 
3 LT -tietokoneohjelmassa esiintyi käyt-
töä haittaavia häiriöitä. Ohjelma jumiutui 

toistuvasti, ja sillä oli toisinaan vaikeuk-
sia yhteyden saamisessa mittariin. Lisäksi 
ohjelmassa on virhe, joka estää tiedonsiir-
rossa noin 700 mittauskertaa laajempien 
mittausaineistojen siirtymisen kokonai-
suudessaan Excel-taulukkolaskentaohjel-
maan.

Ohjelman jumiutuminen ja yhteys-
ongelmat saattoivat osin johtua mittarin 
pattereiden alentuneesta tehosta. MS5:n 
virrankulutus tai toiminnan edellyttämä 
jännite on selvästi suurempi kuin YSI:llä 
ja MS5:n patteriteho laskee melko nope-
asti mittarin luotettavan toiminnan kan-
nalta liian alhaiseksi. 

Ysi 6920 V2
YSI:n sameusmittaus onnistui hyvin joki-
vedessä sekä samennetussa suovedessä ja 
melko hyvin kirkkaassa suovedessä. 

YSI:n sähkönjohtavuusmittaus onnis-
tui hyvin sekä joki- että suovedessä ennen 
sähkönjohtavuuksien kohottamisia. Joki-
vedessä sähkönjohtavuuden kohottami-
sen jälkeen YSI:n mittausarvot olivat liian 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys testasi kolmen valmistajan jatkuvatoimisten veden-

laatumittareiden toimintaa laboratoriokokeilla. Kokemuksia hyödynnetään otettaessa 

mittareita laajempaan käyttöön.

Alkuvuodesta 2014 tehdyssä kokeessa käytetyt mittarit olivat Hydrolab MS5, YSI 6920 V2 ja S::CAN nitro::lyser. Kuva: Matti Jantunen

Turussa testattiin vedenlaatumittareita
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alhaisia ja suovedessä lievästi liian kor-
keita. YSI:n sähkönjohtavuusmittauksen 
kalibrointi voidaan tehdä vain yhden pis-
teen kalibrointina, mikä saattaa vaikuttaa 
mittaustarkkuuteen. 

S::CAN nitro::lyser
S::CAN:in osalta sameusmittaus joki- 
ja humusvedessä onnistui vain osin. 
S::CAN:in jokivedessä mittaamat sameus-
arvot poikkesivat näytetuloksista, mutta 
vaste jokiveden voimakkaaseen samenta-
miseen oli kuitenkin suuruusluokaltaan 
oikea. Kirkkaassa suovedessä S::CAN:in 
sameusmittausarvot olivat melko lähellä 
näytearvoja. Mittarin vaste suoveden 
samentamiseen oli kuitenkin heikko.

S::CAN:in joki- ja suovedessä mittaa-
mat nitraattipitoisuudet eivät vastanneet 
näytearvoja. S::CAN:in vaste jokiveden 
nitraattipitoisuuden kohottamiseen oli 
kuitenkin lähes oikea. Vaste suoveden 
nitraattipitoisuuden kohottamiseen oli 
sitä vastoin heikko. Nitraattimittaus myös 

lakkasi toimimasta jokiveden voimakkaan 
samentamisen yhteydessä. S::CAN:in 
vähäiset vasteet sekä suoveden nitraatti-
pitoisuuden että sameuden kohottamiseen 
johtuivat riittävän erilaisten kalibrointi-
pisteiden vähyydestä. 

S:CAN:in mittausten osittainen epäon-
nistuminen selittyy pitkälti koejärjestelyn 
ja käytettyjen koemenetelmien sopimat-
tomuudesta kyseiselle mittarille. S::CAN 
tyypillisesti kalibroidaan asennuksen jäl-
keen mittauspaikalta otettujen näyttei-
den analyysitulostiedoilla, jotka tallen-
netaan mittarin kalibrointitietokantaan. 
S::CAN:in onnistunut kalibrointi vaa-
tii useampia veden laadultaan toisistaan 
poikkeavia kalibrointipisteitä, eikä tes-
tissä käytetty kahden pisteen kalibrointi 
ole S::CAN:ille riittävä.

Yhteenveto
Hydrolab MS5 ja YSI 6920 V2 -mitta-
reiden toiminta testissä oli veden laadun 
seurantaan suurelta osin riittävän tarkkaa. 

MS5:n toimintavarmuutta kuitenkin hei-
kensivät mittarin ja sitä ohjaavan tietoko-
neohjelman toimintaongelmat, joista osa 
mahdollisesti on teknisesti ratkaistavissa 
tehokkaampaa virtalähdettä käyttämällä. 

Koejärjestely ja käytetyt menetelmät 
eivät soveltuneet S::CAN nitro::lyser -mit-
tarin toiminnan testaamiseen, mikä aihe-
utti mittaustulosten huomattavaa poik-
keamista näytetuloksista. 

Hydrolab MS5 ja YSI 6920 V2 -mitta-
rit soveltuvat yksinkertaisemmasta kalib-
roinnista johtuen sekä lyhyt- että pitkä-
aikaisiin mittauksiin. S::CAN nitro::lyser 
-mittari soveltuu vaativamman kalibroin-
tinsa johdosta ennemmin pitkä- kuin 
lyhytaikaisiin seurantoihin. 

Joni Holmroos, toiminnanjohtaja

Matti Jantunen, hanketyöntekijä

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

Mittaus tehtiin muoviastiassa, jossa kiersi toisella mittausjaksolla savisamea jokivesi ja toisella jaksolla humuspitoinen suovesi. Kuva: Matti Jantunen
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Puheenvuoro

M etsäojat on perinteisesti suunniteltu 
kustannussyistä siten, että vesi pois-

tuu metsästä mahdollisimman nopeasti; 
ojat voivat siten olla pieniä. Suuri veden 
nopeus ojissa aiheuttaa eroosio-ongelmia 
ja lisää alapuolisen vesistön tulvia. Jyrk-
kiin luiskiin ei muodostu suodattavaa ja 
eroosiolta suojaavaa kasvustoa. Nopeasti 
virtaava vesi kuljettaa mukanaan kiintoai-
netta ja ravinteita. Metsäkanalintujen poi-
kasia kuolee jyrkkiin ojiin. 

Veden nopeutta hidastetaan ja laa-
tua parannetaan uusimmissa hankkeissa 
vesiensuojelurakenteilla. Suuri tulva saat-
taa kuitenkin huuhtoa aineita eteenpäin, 
mikäli vesiensuojelurakenteiden kunnos-
sapidossa on puutteita. 

Nykyisillä vesiensuojelurakenteilla voi-
daan merkittävästi alentaa vain kiintoai-

nekuormitusta mutta ei typpi- eikä hap-
pamuuskuormitusta. Metsäisiä happamia 
sulfaattimaita on tutkittu vain vähän; 
metsäojituksia toteutetaan niillä tunte-
matta seurauksia. 

Veden nopealle virtaamiselle metsä-
ojissa ei ole muuta perustetta kuin kus-
tannussyyt. Metsän kuivatus on tärkeä osa 
metsätaloutta, mutta metsän kuivumisen 
ei tarvitsisi tapahtua välittömästi ja nope-
asti lumen sulamisen tai sateen jälkeen. 
Tutkimusten mukaan metsä kestää hyvin 
jopa ajoittaista vesipeittoa.

Ojat vaakasuoria ja loivaluiskaisia
Metsän kuivatusojat kaivetaan vaakasuo-
riksi kartan korkeuskäyrien suuntaan. 
Kuivatusojiin rakennetaan virtaaman-
säätölaite, esimerkiksi v-patolevy, niiden 
liittyessä kokoojaojiin. Virtaamansäätö-
laite asennetaan hieman koholle siten, 
että kuivatusojan pohjalla seisoo usein 
vesi. Kokoojaojaan voidaan myös raken-
taa kynnykset kuivatusojien liittymien ala-
puolelle, mikä edesauttaa veden varastoi-

tumista kuivatusojan pohjalle. 
Kuivatus- ja kokoojaojat kaivetaan loi-

valuiskaisiksi ja luiskien annetaan met-
sittyä. Kokoojaojiin rakennetaan tar-
vittaessa putousportaita. Mitoituksessa 
huomioidaan tuleva luiskien metsittymi-
nen. Kuivatusojia voidaan myös yhdistää 
toisiinsa ja korvata osia niistä salaojilla. 
Ojastot suunnitellaan kuten nykyiset pel-
tojen yhteissalaojitukset tilanrajoista piit-
taamatta.

Esimerkiksi turvemailla metsät voi-
taisiin salaojittaa. Salaojaputki voitaisiin 
korvata täyttämällä kapea salaojakaivanto 
puuhakkeella, joka saataisiin ojalinjalta 
raivatusta pienpuusta. Kaivannosta teh-
täisiin niin syvä, että pohjalla oleva hake 
olisi aina veden alla, jolloin se ei lahoaisi. 
Ojasto varustettaisiin kaivolla, jossa olisi 
esimerkiksi säädettävä v-pato. Se tasaisi 
virtaamia ja alapuolisia tulvia. 

Loivien luiskien ja virtaamansäätölait-
teen ansiosta kuivatusojilla on märkänä 
aikana suuri vesipoikkileikkausala ja vesi-
tilavuus, jolloin veden nopeus ojissa pysyy 

Uusi ehdotus metsäojitukseen
Pitkän linjan ympäristövirkamies ehdottaa, että metsäojat kaivettaisiin vaakasuoriksi, 

loivaluiskaisiksi ja tulvavesiä viivyttäviksi. Näin vähenisivät nykyiset ongelmat kuten 

alapuoliset tulvat, hajakuormitus, eroosio ja lintujen poikaskuolemat.

Uuden Metsävisio 2027 –ehdotuksen mukainen metsäoja 

on loivaluiskainen ja tulvavesiä varastoiva. Metsittyneet 

luiskat estävät eroosiota. Poikkileikkaus uudentyyppisestä 

vaakasuorasta kuivatusojasta.

Piirros: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
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alhaisena ja jokainen kuivatusoja toimii 
tällöin kiintoaineiden laskeutusaltaana ja 
tulvavesien viivyttäjänä. Pitemmän vii-
pymän ansiosta veden typpipitoisuuskin 
alenee. Metsittyneet loivat luiskat estävät 
eroosiota ja toimivat pintavalutuskent-
tänä. Ojien mahdollisesti tulviessa tila-
päisesti yli ojien välialue toimii pintava-
lutuskenttänä. 

Lisää metsäalaa ja moni-
muotoisuutta
Sateen ja lumen sulamisen jälkeen kui-
vatusojat tyhjenevät hitaasti. Tämän seu-
rauksena muun muassa purojen alivirtaa-
mat kasvavat nykyisestä. Kuivana aikana 
ojan pohjalla seisova vesi estää ojaa met-
sittymästä umpeen. Happamilla mailla 
tämä myös estää happamuuden vapautu-
mista. Kokoojaojien metsittyneet luiskat 
hidastavat virtausta ja estävät eroosiota. 
Metsittyessään ojien luiskat pienentävät 
vain vähän tuottavaa metsäalaa.

Ojat maisemoituvat nopeasti, kun ne 
kaivetaan vaihtelevanlevyisiksi ja -muo-
toisiksi välttäen suoria pintoja ja linjoja ja 
säästäen mahdollisuuksien mukaan luon-
toa, kiertäen erityiskohteet ja maisemoi-
den kaivumassat. Ojitus lisää luonnon 
monimuotoisuutta; sisältäähän jokainen 
kuivatusoja vesielementin ja tulvametsän. 

Tunnettua on, että vanhojen metsä-
ojien kaivumaista muodostuneet penkat 
kasvavat puuta parhaiten. Ne joudutaan 

kuitenkin perinteisessä kunnostusojituk-
sessa raivaamaan. Uudella menetelmällä 
kaivumaita syntyy runsaammin, ja niillä 
on mahdollista korottaa metsänpohjaa 
parhaimmin tuottavaksi alueeksi. 

Metsänpohjaa ei myöskään tarvitse rai-
vata ennenaikaisesti, koska uudentyyppi-
sen ojan kunnostustoimeksi riittää tarvit-
taessa ojan pohjan siivous, joka tehdään 
yksitelaisella, ojan pohjalla liikkuvalla 
koneella. Loivaluiskaiset ojat mahdollis-
tavat puunkorjuukoneiden ja myös ihmis-
ten vapaan liikkumisen. Metsäkanalintu-
jen poikaset eivät myöskään huku ojiin 
loivien luiskien ansiosta.

Metsäisten happamien sulfaattimaiden 
happamuuskuormitusta voidaan hallita 
padottamalla ojiin sopivasti vettä. 

Huonot ja hyvät puolet
Menetelmän varjopuolia ovat tavallista 
suuremmat raivausalat, kaivumassamää-
rät, kustannukset ja metsän suurempi 
”myllertyminen” hankkeen toteutusvai-
heessa.

Toisaalta sammaloituneiden ja metsit-
tyneiden ojaluiskien ansiosta luiskaeroo-
siota ei esiinny; päin vastoin ojiin virtaava 
vesi siivilöityy ja puhdistuu. Vaakasuoruu-
den ansiosta veden virtaus ojissa on verk-
kaista; ojaeroosiota ei esiinny. Kuiva-
tusojien hitaan purkautumisen ansiosta 
alivirtaamat kasvavat isoissa ojastoissa. 

Ajan mittaan veden laatu paranee niin, 
että vaihtelevan muotoisiksi kaivetut kui-
vatusojat ja luonnonkoskia muistuttaviksi 
rakennetut kokoojaojien putousportaat 
(kutusoraikkoineen) toimivat virkistys-
kalastuskohteina.

Tarvittaisiin tutkimushanke selvittä-
mään uuden ojitusmenetelmän raken-
teiden mitoitusta ja toimivuutta sekä 
menetelmän soveltuvuutta korvaamaan 
kunnostusojitusta vertailemalla perin-
teistä ja uutta ojitusmenetelmää. Myös 
puuhake-säätösalaojituksen toimivuus 
olisi tarpeen selvittää.

Matti Seppälä, vanhempi insinööri

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
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KVY
Lapin hajajätevesihanke 2012
Toimialue: Lapin alue
Kesto: 1.3.2012.-31.8.2015
Toimintatavat: yleisneuvontaa: jätevesi-illat, osallistuminen erilai-
siin tapahtumiin yms., puhelin- ja nettineuvontaa
Työntekijät: osa-aikainen vastuuhenkilö ja yksi neuvoja
Tavoite: antaa puolueetonta yleisneuvontaa kiinteistökohtaisesta jä-
tevedenkäsittelystä
Rahoitus: ELY-keskuksesta 293 000 €
Yhteistyökumppanit: kunnat, ELY-keskus ja kyläyhdistykset

KVVY
Pirkanmaan haja-apu -hanke
Toimialue: Pirkanmaa
Kesto: 1.3.2014-31.3.2015
Toimintatavat: kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa ja tarvittaes-
sa yleisneuvontaa
Työntekijät: projektipäällikkö ja kolme neuvojaa
Rahoitus: ELY-keskuksesta 115 000€
Yhteistyökumppanit: kunnat, ELY-keskus, paikalliset yhdistykset 
ja jätevesisuunnittelijat

Hämeen haja-apu 2 -hanke
Toimialue: Forssan seutu ja Loppi
Kesto: 1.3.2014-31.3.2015
Toimintatavat: kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa ja tarvittaes-
sa yleisneuvontaa
Työntekijät: projektipäällikkö ja kolme neuvojaa
Rahoitus: ELY-keskuksesta 121 000€
Yhteistyökumppanit: kunnat, ELY-keskus, paikalliset yhdistykset 
ja jätevesisuunnittelijat

KYVY
Neuvo-hanke
Toimialue: Kymenlaakso, Etelä-Karjalasta Luumäki, Etelä-Savosta 
Suomenniemi, Päijät-Hämeestä Heinola, Hartola ja Sysmä
Kesto: 2011-2014
Toimintatavat: kiinteistökohtainen neuvonta nuohooja-periaat-
teella, yleisötilaisuudet pyydettäessä
Työntekijät: projektipäällikkö ja kaksi neuvojaa 
Tavoite: auttaa toteuttamaan hajajätevesiasetuksen tavoitteita, antaa 
tietoa kansalaisille jätevesien käsittelymahdollisuuksista,  yhdenmukais-
taa määräyksiä ja vaatimuksia sekä auttaa ympäristöviranomaisia ym-
päristön tilan parantamisessa
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastos-
ta 563 000 €
Yhteistyökumppanit: hankekuntien viranomaiset

Neuvo4-hanke
Toimialue: Loviisa ja Lapinjärvi
Kesto: 1.4.-31.12.2014

Vesiensuojeluyhdistysten
hajajätevesien neuvontahankkeet

Toimintatavat: kiinteistökohtainen neuvonta nuohooja-periaat-
teella, yleisötilaisuudet pyydettäessä
Työntekijät: projektipäällikkö ja kaksi neuvojaa (yhteiset Neuvo-
hankkeen kanssa) 
Tavoite: auttaa toteuttamaan hajajätevesiasetuksen tavoitteita, an-
taa tietoa kansalaisille jätevesien käsittelymahdollisuuksista,  yhdenmu-
kaistaa määräyksiä ja vaatimuksia sekä auttaa ympäristöviranomaisia 
ympäristön tilan parantamisessa
Rahoitus: ympäristöministeriöstä 63 000 €
Yhteistyökumppanit: hankekuntien viranomaiset

LSVSY
Hakku-hanke
Yhdistys on yhteistyökumppanina Valonian toteuttamassa ja ympä-
ristöministeriön rahoittamassa HAKKU-neuvontahankkeessa. Vuon-
na 2014 kohdekuntia ovat Loimaa, Oripää, Marttila, Laitila, Pyhäranta, 
Uusikaupunki ja Taivassalo.

LUVY
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2014
Toimialue: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepo-
ri, Siuntio, Vihti
Kesto: 1.4.2014-31.3.2015
Toimintatavat: kartoitus- ja neuvontakäynnit, neuvonta pyydet-
täessä yleisötilaisuuksissa, puhelin-  ja sähköpostineuvonta, tiedotus, 
verkkosivut
Työntekijät: osa-aikainen projektipäällikkö, kokopäiväinen vanhem-
pi neuvoja, kaksi määräaikaista neuvojaa, yksi neuvoja kesän ajan
Tavoite: 850 kiinteistöä + yleisneuvonnan kontaktit
Rahoitus: alueen kunnat ja Uudenmaan ELY-keskus, budjetti yhteen-
sä n. 160 000 €
Yhteistyökumppanit: kunnat, muut vesiensuojeluyhdistykset ja 
alueen toimijat

PVY
Jässi-hanke
Toimialue: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
Kesto: 1.4.2013-30.6.2015
Toimintatavat: kartoitus- ja neuvontakäyntejä tarjotaan valittujen 
kohdekuntien kiinteistöille kirjeitse (nuohoojamalli), lisäksi yleisneu-
vontaa koko toiminta-alueelle kysynnän mukaan; neuvonta suomen ja 
ruotsin kielellä
Työntekijät: hankevetäjä, vastuuneuvoja ja neljä kesäneuvojaa
Tavoite: turvata jätevesitiedon saatavuus ja siten pitkällä aikavälillä 
vähentää haja-asutuksen jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja, vuo-
den 2014 tavoite 600-800 kiinteistöä saavutettiin elo-syyskuussa
Rahoitus: pääosin ympäristöministeriöstä, enintään 163 000 €
Yhteistyökumppanit: hankekuntien viranomaiset, Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskus, muut Jässi-hankkeet ja vesiensuojeluyhdistysten 
muut neuvontahankkeet
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SVSY
Lappeenrannan seudun Jässi-hanke 2014
Toimialue: Lappeenranta, Taipalsaari, Lemi ja Savitaipale
Kesto: 1.3.-31.12.2014
Toimintatavat: kiinteistökohtainen neuvonta (nuohojamalli) ja yl-
läpitävä yleisneuvonta
Työntekijät: osa-aikainen hankevastaava ja kolme neuvojaa
Tavoite: 450  kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä
Rahoitus:  valtion avustusta 55 000 € ja omarahoitus 4000 €
Yhteistyökumppanit: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja 
seudun muut jätevesineuvontahankkeet

SKVSY
Yhdistys osallistuu kahden ympäristöministeriön rahoittaman neuvon-
tahankkeen ohjaukseen.
 
Pohjois-Karjalan Jässi
Pohjois-Karjalassa Jässi-konseptin mukaista neuvontaa toteuttaa Suo-
men kylätoiminta ry. Toiminta-alueena on koko maakunta. Vuonna 
2013 kiinteistökohtainen neuvonta kohdennettiin maakunnan pohjois-
osiin ja kuluneena vuotena painopisteenä on ollut Keski-Karjalan alue. 
Kesän 2014 aikana on suoritettu 550 kiinteistökäyntiä ja kolmen vuo-
den aikana yhteensä 1650. Osa-aikaiset neuvojat ovat vastanneet toi-
minnasta noin 100 000 euron vuosibudjetilla pääosin ympäristöminis-
teriön rahoituksella. 

Haja-asutuksen jätevesineuvontahanke
Pohjois-Savossa jätevesineuvontaa toteutetaan Jätekukko Oy:n ja Poh-
jois-Savon Martat ry:n yhteishankkeena. Tavoitteena on, että hajajäte-
vesineuvonta olisi osana jäteneuvontaa. Marttojen toiminnan kautta 

yleisneuvonta kattaa koko maakunnan alueen. Kiinteistökohtaista neu-
vontaa on suoritettu Kuopion haja-asutusalueilla, ja vuoden 2014 aika-
na toiminta on laajentunut Suonenjoen, Siilinjärven, Juankosken ja Kaa-
vin alueille. Vuonna 2014 kiinteistökäyntien määrä on ollut noin 400 ja 
kolmen vuoden aikana yhteensä 1400. Hankkeen vuosibudjetti on ollut 
noin 120 000 euroa, josta omarahoituksen osuus on 7%. 

VHVSY
Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa
Vantaanjoen valuma-alueen kunnille
Toimialue: vuonna 2014 Riihimäki, Espoo, Tuusula ja Nurmijärvi. 
Vantaa vuosina 2011–2013 
Kesto: maaliskuu 2014–helmikuu 2015
Toimintatavat: pääasiassa kiinteistökohtaiset käynnit; kiinteistöjen 
omistajille ehdotettiin kirjeitse käyntiaikaa. Vaikuttavuuskysely 2011-
2012 neuvotuille kiinteistöille, jotka eivät täyttäneet asetuksen vaati-
muksia.
Työntekijät: kolme neuvojaa 
Tavoite: yhteensä 370 kiinteistökäyntiä vuonna 2014; tavoite ylittyi 
jo kesällä lähes 30:llä käynnillä
Rahoitus: budjetti 77 500 €, josta hieman yli puolet Uudenmaan 
ELY-keskukselta ja loppuosa mukana olevilta kunnilta
Yhteistyökumppanit: SVL ja muut alueelliset vesiensuojeluyhdis-
tykset, Syke ja Uudenmaan ELY-keskuksen Y-vastuualue.
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Lausunto luonnoksesta
jätehuoltomääräysten mallista  

SVYL pitää tarpeellisena, että Kuntaliitto on laatinut jätehuoltomää-
räysten mallin kunnille ohjeeksi uudistuneen jätelain ja muun lain-
säädännön tulkitsemiseksi tarkoituksenmukaisesti. Jätehuoltomäärä-
ykset ovat yksi konkreettinen työkalu kiinteistöjen jätehuollon to-
teuttamisessa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. SVYL:n arvion 
mukaan malli on keskeisiltä osin toimiva, selkeä ja sopivassa määrin 
myös joustava. 

Mallimääräysten kautta pyritään edistämään jätelain mukaisen 
etusijajärjestyksen toteutumista eli jätteen synnyn ehkäisyä ja toissijai-
sesti jätteen valmistelua uudelleenkäyttöä varten sekä kierrättämis-
tä. Mallimääräyksissä on pääosin noudatettu etusijajärjestystä, mut-
ta lietteiden omatoimisen käsittelyn ja lietteiden synnyn, kuljetusten 
sekä ympäristö- ja kustannusvaikutusten osalta linjaukset ovat etusija-
järjestyksen perusperiaatteen vastaisia. Mallissa rajoitetaan paikallista 
käsittelyä sekä estetään lietteen määrän vähentämistä. 

Jätehuoltomääräysten mallissa omatoiminen käymäläjätekäsittely 
sallittaisiin vain poikkeuksellisesti. Sen sijaan kalkkistabiloinnin tarve 
kohdennetaan virheellisesti harmaiden vesien lietteille ja vastaavas-
ti pienpuhdistamoliete ei stabilointia tarvitsisikaan. Ristiriitaista on 
myös, että huoltoyritys voisi tyhjentää pienpuhdistamolietteet ilman, 
että toiminta olisi hyväksytty jätehuoltorekisteriin. 

SVYL muistuttaa, että saostus- ja umpikaivolietteet vaarantavat 
jätevedenpuhdistamoiden toimintavarmuutta ja sekoittuessaan taa-
jamien jätevesiin niiden hyödyntäminen vaikeutuu. Ohjeistuksen pai-
nopistettä tulisi selkeästi muuttaa lietteiden kuljetuksesta niiden hal-
littuun hyödyntämiseen lähellä syntypaikkaa. Oikealla käsittelyllä ja 
toimintatavalla lietteet hyödynnettäisiin ennen kuin niistä muodos-
tuu jätettä. 

SVYL esittää lausunnossaan paikallisia toimintamalleja jätevesiliet-
teiden käsittelemiseksi ravinteita kierrättäen. Lietteiden määrää olisi 
myös mahdollista alentaa harventamalla harmaavesikaivojen tyhjen-
nysväliä sekä poistamalla vain pintarasvat ja pohjalietteet. Lausuntoon 
sisältyy myös yksityiskohtaisempia kommentteja. 

Yhteenvetona SVYL esittää, että mallimääräyksissä eriteltäisiin 
selkeämmin mustien ja harmaiden jätevesijakeiden sekä erilaisten jär-
jestelmätyyppien lietejakeiden kuljetus- ja käsittelyperiaatteet. Jäte-
huoltomääräyksillä tulisi mahdollistaa jätteiden paikallinen hyödyntä-
minen, mikä vähentää jätemäärää ja edistää ympäristön hyvää tilaa.

Kommentit alimpien rakentamiskorkeuksien 
oppaasta 

SVYL muistuttaa, että rakennetussa ympäristössä on merkittävä osa 
yhteiskunnan taloudellisesta varallisuudesta. Rakentamisen ja raken-
teiden merkittävyyttä lisää maankäytön ratkaisujen elinkaaren pituus. 
SVYL:n mielestä on tärkeää, että tulvat ja vesistöt otetaan huomioon 
maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. SVYL muistuttaa, että 
opasluonnoksessa käsitellään ympäristön kannalta herkkiä alueita.

Vesistö- ja rankkasadetulvat häiritsevät jätevedenpuhdistamoiden 
toimintaa. Tulvan aikana jätevesiviemäriverkostoon pääsee huomat-
tavia määriä vuotovesiä. Lisääntyneen vesimäärän seurauksena jäte-
vedenpuhdistuslaitoksilta sekä jätevedenpumppaamoilta pääsee ve-
sistöihin puhdistamatonta jätevettä. Laitosten prosessit häiriintyvät ja 
se alentaa niiden puhdistustehoa.

Nykyistä tilannetta ei saisi pahentaa ohjaamalla rakentamista tul-
variskialueille. Resurssit saneeraukseen ovat rajoitetut, joten riskialu-
eiden lisääntyminen vaikeuttaisi nykyisenkin saneeraustarpeen to-
teuttamista.  

Laadittavassa ohjeistuksessa olisi käytettävä riittävää varovaisuus-
periaatetta. Linjauksena tulisi olla se, ettei tulva-alueille rakenneta. 

Oppaassa esitetään sisävesien rannoille alimman rakentamiskorkeu-
den lähtökorkeudeksi jopa 1/50 vuodessa sattuvaa tulvaa. SVYL muis-
tuttaa, tämän todennäköisyyden mukaan rakennuksessa tapahtuisi 
neljä tulvavahinkoa sen eliniän aikana. 

Etenkin laajempien alueiden rakentamisen ohjauksella tulvaherkil-
le alueille on vaarana heikentää jätevedenpuhdistamoiden toimintaa 
sekä lisätä erilaisia häiriötilanteita. Vastaavasti tulvahaittojen estämi-
nen jälkikäteen aiheuttaa sekä kustannuksia että ympäristömuutoksia. 
SVYL:n näkemyksen mukaan oppaassa tulisi käyttää suurempaa varo-
vaisuusperiaatetta kuin on esitetty.

Lausunto vesienhoito- ja merenhoitolain 
muuttamisesta 

Lakiesityksen taustalla on pohjavesien suojeluun liittyvän sääntelyn 
kehittämistä käsitelleen työryhmän raportti, josta SVYL on aiemmin 
antanut lausunnon. SVYL pitää hyvänä käytäntönä, että pohjavesialu-
eiden rajaaminen ja luokittelu sekä suojelusuunnitelmien laatimisen 
menettelytavat ja periaatteet on käsitelty lain tasolla. Menettelyä tu-
lee olla mahdollista täsmentää valtioneuvoston asetuksella. 

SVYL:n näkemyksen mukaan ELY-keskusten tehtäväksi määritetty 
pohjavesialueiden luokitus on selkeä ja toimiva ratkaisu. Myös esitet-
ty kaksiportainen luokitus on parempi kuin aiemmat kolme luokkaa. 
Luokittelun toteutuksessa on kuitenkin huolehdittava, että vedenhan-
kintaan käytettävien pohjavesialueiden suojelun taso ei laske.

SVYL korostaa lausunnossaan, että suojelusuunnitelmilla pyritään 
ennalta ehkäisemään pohjavesien määrän ja tilan heikkenemistä. Siten 
niiden laatimista myös muille kuin ns. riskialueille tulisi edistää. Suun-
nitelman tulee olla mahdollisuus eikä velvollisuus. Kunnan keskeinen 
asema suunnitelmien laatimisessa on perusteltua.

SVYL kuitenkin suhtautuu kriittisesti lakiesityksen muotoiluun, jos-
sa eritellään hyvinkin seikkaperäisesti suoja-alueiden tarpeen arvioin-
tia ja niiden hakemista. SVYL muistuttaa, että arvioimiseen tulee liit-
tyä myös mahdollisuus suoja-alueen poistamiseen. SVYL esittää, että 
lakiesityksessä suojelusuunnitelman sisällöksi sisällytettäisiin lyhyesti 
suoja-alueiden tarkistaminen, mutta muotoilulla ei tule pyrkiä itsetar-
koituksella lisäämään suoja-alueita. SVYL korostaa, että pohjavesien 
suojelussa linjauksena tulee olla koko pohjavesialueen huomioiminen 
eikä vain eri vyöhykkeiden. Suoja-aluepäätöksillä tähän tavoitteeseen 
ei päästä.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen 
turvetuotannon vesiensuojelusta

Limnologi Lauri Heitto oli SVYL:n edustajana maa- ja metsäta-
lousvaliokunnan kuultavana turvetuotannon vesiensuojelusta. Kuule-
miseen sisältyvässä esityksessä Heitto toi esille, että pääosa turve-
tuotannon kuormituksesta syntyy valuntahuippujen ja isompien kun-
nostustoimien aikana. Turvetuotannon laskennallinen kuormitus on 
kuitenkin aina asiantuntija-arvio. Laskennan ehdottomana perustana 
tulee olla jatkuvatoiminen virtaamamittaus sekä tihennetty tulva-ajan 
näytteenotto. Kuormitusarvioiden luotettavuutta olisi mahdollista pa-
rantaa yhdistämällä nämä aikaisemmin mitattuun vedenlaatu- ja vir-
taama-aineistoon. Sen sijaan muun anturitekniikan laajamittainen hyö-
dyntäminen ei olisi kustannustehokasta. 

Kuormitustarkkailua ei tulisi yliresurssoida, vaan painopistettä tuli-
si siirtää vaikutusten tarkkailuun vesistöissä. Velvoitetarkkailujen tulee 
pystyä antamaan riittävät tiedot mm. vesien käyttäjiltä saatuun palaut-
teeseen turvetuotannon haitoista. Turvetuotannon pinta-alakohtai-
nen kiintoaine- ja ravinnekuormitus tulee alentumaan tehostettujen 
vesiensuojelutoimenpiteiden tuloksena. Sen sijaan liuenneen humuk-
sen kuormitus pysyy ennallaan. 

Li i ton lausunnot ja kannanotot
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Palaute laatusuosituksista vedenlaatu-
rekisteritiedoille

SVYL:n näkemyksen mukaan suositus parantaa ympäristömittausten 
laatutasoa. Suositus myös yhtenäistää menetelmien ja määritysrajojen 
käyttöä myös velvoitetarkkailuissa ja parantaa tuotetun tiedon laatua 
ja käyttökelpoisuutta. Suositus edistää laadukasta työtä tekevien la-
boratorioiden toimintamahdollisuuksia. Oikein sovellettuna suositus 
myös auttaa asiakkaita ja valvontaviranomaisia valitsemaan laaduk-
kaan laboratorion.

SVYL muistuttaa, että akkreditointi ei yksinään takaa menetelmän 
soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ympäristötiedon tuotta-
jille tarvitaan akkreditoinnin lisäksi erilliset hyväksymiskriteerit. La-
boratorioiden valvontaan, ohjaukseen ja koulutukseen on varattava 
myös riittävät viranomaisresurssit, jotta suosituksesta saadaan täysi 
hyöty. 

Lausunnon yksityiskohtaisissa kommenteissa SVYL muistutti, että 
seurantaohjelmien määritysmenetelmiä olisi pystyttävä muuttamaan 
teknisen kehityksen perusteella. Lupa- ja valvontaviranomaisilla pitäisi 
olla riittävät resurssit ja asiantuntemus menetelmien ja analyysiteknii-
koiden soveltamiseksi. Suosituksissa esitettyjen analyyttien määritys-
rajat ja mittausepävarmuudet ovat SVYL:n arvion mukaan ristiriitaiset 
menetelmästandardien kanssa. Suorituskykyarvojen laskenta tulisi oh-
jeistaa ja laskelmia tulisi valvoa. Lisäksi lausunnossa käsiteltiin näyttei-
den kuljetusta, säilyttämistä ja esikäsittelyä.  

Lausunto merenhoitosuunnitelman 
arviointiohjelmasta

SVYL korosti lausunnossaan, että seuranta on mitoitettava resurssien 
mukaiseksi. Ohjelmassa rehevöitymistä on käsitelty ensisijaisesti bio-
logisilla laatutekijöillä ja ekologisella luokituksella. SVYL on korosta-
nut, ettei kemiallisia laatutekijöitä ja etenkään ravinnepitoisuuksia saa 
sivuuttaa. Niiden avulla voidaan arvioida nimenomaan vesiensuojelu-
toimenpiteiden vaikutuksia.

Merenhoitosuunnitelman arviointiohjelmassa on aikaisemmasta 
suunnitteluvaiheesta poiketen pystytty kokoamaan kiitettävästi myös 
taustatietojen sisältöä. Sekä arviointiohjelmassa että seurantakäsikir-
jassa mainitaan velvoitetarkkailut, mutta niitä ei käsitellä ja huomioida 
kummankaan asiakirjan sisällössä. SVYL esittää, että velvoitetarkkailut 
tulee sisällyttää kustannusten käsittelyyn ja kehittämistoimenpiteisiin. 
Positiivista on, että kehittämistarpeita on asiakirjoissa arvioitu. 

Seurantaohjelma on esitetty toteutettavaksi yhdistämällä lähinnä 
jo olemassa olevat seurannat, mikä on erinomainen periaate ja tavoi-
te. Velvoitetarkkailut on myös sisällytetty osaksi ohjelmaa ja ainakin 
tekstin mukaan on myös ymmärretty velvoitetarkkailun luonne. Liitto 
korostaa, että tarkkailut tuottavat ensisijaisesti tietoa tietyn toiminnan 
vaikutuksista. Siten kaikkia seurannan menetelmiä ja vaatimuksia ei voi 
suoraan soveltaa velvoitetarkkailuihin, mikä tulisi tuoda esille seuran-
takäsikirjassa. Haitallisten aineiden tarkkailussa olisi huomioitava to-
teutettujen selvitysten johtopäätökset.

Velvoitetarkkailuihin ja etenkin yhteistarkkailuihin olisi Liiton esi-
tyksen mukaisesti mahdollista yhdistää myös seurantoja. Näin toimi-
malla myös arviointiohjelman toteutus olisi huomattavasti kustannus-
tehokkaampaa kuin irrottamalla seurannat tarkkailuista. Tuotettavalle 
tiedolle olisi myös käytettävissä enemmän taustatietoja. 

Lausunto sedimenttien ruoppaus- ja 
läjitysohjeesta

SVYL:n näkemyksen mukaan ruoppaus- ja läjitysohjeen tarve tulee 
selkeästi esille esitetyissä tavoitteissa ja lainsäädännöllisissä perusteis-
sa. Lisäksi arviot ohjeen vaikutuksista ovat tarpeellisia, sillä asiakohdat 

ovat kaikille osapuolille yhteisiä. 
Uusitussa ohjeessa on esitetty paljon hyviä yksityiskohtia kuten 

näytteenoton tarkennetut ohjeistukset. SVYL toi lausunnossaan esil-
le arviointia vaativia kohtia, jotka vaikuttavat erityisesti oppaan sovel-
tamiseen. Luontaisen tason tutkimus jää oppaassa liian vähälle huo-
miolle. SVYL toi esille, ettei pelkästään pitoisuuksien tarkastelu ole 
riittävä peruste läjitykselle. Biotestien käyttö ruoppausmassan läjitys-
kelpoisuuden arvioinnissa vaatisi ohjeistusta. SVYL esitti metallipitoi-
suuksien määrittämisessä käytettäväksi typpihappouuttoa ja tulosten 
ilmoittamista kuiva-ainetta kohti. Mineraaliöljyn sijaan oppaassa tulisi 
käyttää öljyhiilivedyn käsitettä. 

Verrattuna aikaisempaan ruoppaus- ja läjitysohjeeseen uusittu 
ohje aiheuttaa entistä enemmän tulkintamahdollisuuksia ja -tarpeita 
viranomaiskäsittelyssä. Vaarana on tasapuolisen kohtelun heikkene-
minen. On huolehdittava, että viranomaisilla on riittävä asiantunte-
mus ja yhtenäinen linja soveltamista vaativien hakemusasioiden kä-
sittelemiseen. 

Ruoppaus- ja läjitysohje on tavoitteeltaan oikea ja on vaatinut laa-
tijoiltaan huomattavaa paneutumista asiaan. SVYL kuitenkin esittää, 
että ohjeen sisältöä testattaisiin käytännön esimerkein erityisesti ra-
ja-arvojen osalta.

Lausunto ohjelmaperusteisista 
viljelijäkorvauksista

SVYL toteaa, että maatalouden toimintaa on arvioitava kokonaisuu-
tena ja siten tehokkaan ja elinvoimaisen maatilan on oltava myös vas-
tuullinen ympäristönhoitaja. Korvausjärjestelmässä maatalouden toi-
mintaedellytykset on turvattava samalla ympäristövaikutuksia alen-
taen. SVYL korostaa, että lakiesityksen linjaus vastikkeellisuuden ja 
vaikuttavuuden tavoitteesta on erittäin tarpeellinen vesistöjen tilan 
kannalta.

SVYL muistuttaa, että käytännön tasolla toimenpiteet ympäristö-
vaikutusten alentamiseksi ovat vaikeita ja paljon työtä vaativia. Oh- 
jauskeinona lainsäädännöllä on pyrittävä yksinkertaistamaan ja sel-
keyttämään hyvinkin erityyppisten käytännön toimenpiteiden toteu-
tusta. Aikaisemmin käytössä olleesta kolmiportaisesta järjestelmästä 
luovutaan, mikä SVYL:n näkemyksen mukaan selkeyttää järjestelmää 
ja mahdollistaa joustavuuden. Sopimusten sijaan painopistettä on siir-
retty keveämpään sitoumusmenettelyyn. Yksinkertaistamista ja ke-
ventämistä tulee tarkastella tilatasolta eikä hallinnon kannalta, jotta 
toimenpiteiden toteuttaminen todellisuudessa helpottuisi. Ympäris-
tökorvauksen kohdentaminen tulisi sisällyttää asetuksiin.

SVYL esittää, että kosteikkojen osalta sopimuksen voisi tehdä ja 
investointikorvauksen saada myös yhteisaluelain mukainen osakas-
kunta sekä sopimusalueen omistaja tai haltija (kiinteistö, luonnollinen 
henkilö, yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt ja säätiöt). Oikeudel-
listen toimijoiden lisääminen vähentäisi uusien ja päällekkäisten yh-
teisöjen perustamista. Vesilainkin mukainen yhteisö on vain yksi oi-
keudellinen toimija vesilain mukaisissa hankkeissa. Esitys tukee myös 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020, jonka 
tavoitteena on kehittää julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sekto-
rin yhteistyötä. Lisäksi vesienhoitolain toimeenpano perustuu yhteis-
työlle. Myös valtakunnallisessa vesien kunnostusstrategiassa koroste-
taan yhteistyöverkostoja. SVYL toteaa, että oikeudellisten toimijoiden 
mahdollisuutta kosteikkojen perustamiseen tulee edistää lainsäädän-
nöllä, jotta niiden vaikuttavuus olisi riittävä. 

Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Lausunnot ja kannanotot:
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Jukka Koski-Vähälästä 
vuoden vesistökunnostaja

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto on myönnetty limnologi, toimin-
nanjohtaja Jukka Koski-Vähälälle. Valinnan teki Suomen ympäristökes-
kuksen ylläpitämä valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto. 

Vuoden Jätevesisuunnittelija

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2014 ja sen ohjausryh-
mä nimesivät Insinööri Antti Heinosen Vuoden Jätevesisuunnit-
telijaksi.  Heinonen viettää tänä vuonna 10-vuotistaivaltaan haja-asu-
tuksen jätevesijärjestelmien suunnittelun parissa. Hän on kunnostau-
tunut haja-asutuksen jätevesiasioiden edistämisessä koko Etelä-Suo-
men alueella. Ohjausryhmä päätti myös antaa saukkolalaiselle Jark-

ko Pulkkiselle kunniamaininnan hänen ansiokkaasta toiminnas-
taan vesiosuuskuntasektorilla.

Vuoden Jätevesisuunnittelijan työpäivä kuluu pitkälti kentällä. Hän 
vierailee kiinteistöillä, joilla jätevesijärjestelmää ollaan rakentamassa 
tai muuttamassa. Hän muun muassa mittaa maaston muotoja, selvit-
tää maaperän laatua ja haastattelee asukkaita heidän vesivarustelus-
taan ja toiveistaan jätevesien suhteen. 

Toimistopäivinä tehdyt mittaukset siirretään sähköiseen muotoon 
ja lopputuotteena syntyy jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitel-
ma toimitetaan kuntaan toimenpidelupahakemuksen mukana, ja se 
toimii rakentamisohjeena ja selvityksenä jätevesijärjestelmästä.

Vuoden Jätevesisuunnittelijan meriitteihin kuuluu noin 500 jäte-
vesijärjestelmän suunnittelu. Heinonen on osakas Insinööritoimisto 

Ympäristöneuvos Hannele Nyroos ympäristöministeriöstä luovutti 

vuoden vesistökunnostaja -palkinnon Jukka Koski-Vähälälle.

Kuva: Liisa Hämäläinen

Antti Heinonen (keskellä) palkittiin Vuoden Jätevesisuunnittelijana. 

Vasemmalla Vihdin kunnan rakennustarkastaja Ilkka Juvankoski ja oikealla 

asiantuntija Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Kuva: LUVY

Vesistökunnostusverkoston raati sanoo palkitsemisperusteissaan, 
että Koski-Vähälä on monipuolinen toimija ja omistautunut vesistöjen 
tilan parantamiselle useilla tasoilla. Hän on erittäin aktiivinen henki-
lö kentällä sekä toimiessaan vesienhoidontyöryhmissä asiantuntijana 
tai puheenjohtajana. Hän on toteuttanut hartiavoimin useita vesistö-
kunnostushankkeita ja vienyt vesistökunnostukseen liittyviä asioita 
eteenpäin myös ollessaan mukana valtakunnallisen vesien kunnostus-
strategian valmistelutyöryhmässä.

Koski-Vähälä on väitellyt 2000-luvun alussa järvisedimenttien re-
suspension ja pH:n vaikutuksesta fosforin vapautumiseen. Vesistö-
kunnostuksissa hänellä on taito suunnitella hankkeet laaja-alaisesti ot-
taen huomioon sekä valuma-aluenäkökulma että pohjavesi- ja ravin-
toverkkoasiat. Hän on soveltanut teorian käytäntöön, toteuttanut 
uraauurtavia pilotteja ja menestynyt muun muassa haastavan Iisal-
men vesistön kunnostushankkeissa. 

Jukka Koski-Vähälä on Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen ja 
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n toiminnanjohtaja. Ve-
sistökunnostuspalkinto on osa valtakunnallisen vesistökunnostusver-
koston toimintaa. 

Vesistöjen kunnostamisen tarve on jatkuvaa ja kansalaisten kiin-
nostus vesien tilaa kohtaan lisääntyy koko ajan. Vuonna 2012 perus-
tettu vesistökunnostusverkosto pyrkii jakamaan tietoa kokoamalla 
yhteen kaikki aiheesta kiinnostuneet alan asiantuntijoista oman mök-
kijärven kunnostuskonkareihin. 

Lisätietoa: www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

HYS Oy:ssä, joka tarjoaa asiakkaille täyttä palvelua suunnittelusta val-
vontaan ja urakointiin sekä jopa huoltosopimuksiin.

Minttu Peuraniemi
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Harjavallan päästön seuranta
vaati ripeyttä ja taitoa

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalla tapahtui laiterikko viikonlop-
puna heinäkuun alussa. Sen seurauksena tehtaan jäähdytysveteen ja 
edelleen Kokemäenjokeen pääsi 30 tunnin aikana 66 tonnia nikkeliä 
sekä myös sulfaattia ja kobolttia. Päästöstä johtuen Kokemäenjoella 
aloitettiin mittavat seurantatutkimukset. Tutkimuksista on vastannut 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY). 

Päästön seuranta aloitettiin heti huolimatta kesälomakaudesta, ja 
sitä jatketaan hyväksytyn tutkimussuunnitelman mukaisesti edelleen. 
Aluksi Kokemäenjoen veden laatua ja erityisesti metallipitoisuuksien 
kehittymistä seurattiin päivittäin. Tämän jälkeen tarkkailu laajennettiin 
Porin edustan merialueelle. Pitoisuuksien laimentumisen myötä veden 
laadun seurantaa jatkettiin elokuussa viikoittain. Seuranta ja sen kehit-
täminen vaati tiivistä tulosten tarkastelua sekä yhteistyötä toiminnan-
harjoittajan ja ympäristöviranomaisten kanssa. 

Laajat eliöstön tutkimukset

Häiriöpäästön suuruudesta johtuen myös kalaston ja pohjaeläinten 
tutkimukset aloitettiin jo päästöä seuranneella viikolla. Lisäksi kartoi-
tettiin pitoisuuksia pohjasedimenteissä. Viikko häiriötilanteen jälkeen 
Kokemäenjoessa havaittiin runsaasti kuolleita simpukoita. Myöhem-
min havaintoja tehtiin myös särkikaloihin kuuluvasta suutarista. Ha-
vaintojen perusteella aloitettiin laajat eliöstötutkimukset, jotka jatku-
vat edelleen.

Tutkimuksien perusteella päästön välittömät vaikutukset olivat 
kuitenkin kalastossa ja pohjaeläimistössä yllättävänkin vähäisiä, eikä 
kalojen tai rapujen ravintokäytölle ole ilmennyt koko aikana minkään-
laisia esteitä. Tutkimuksiin ovat kuuluneet kalaston koeverkko-, nuot-
taus- ja sähkökoekalastukset sekä nahkiais- ja rapututkimukset. Lisäk-
si simpukoiden sukellustutkimuksia on jatkettu vielä syyskuulle asti. 

Kasvillisuustutkimuksissa on keskitytty ulpukoiden metallipitoi-
suuksien seurantaan. Ensi vuonna tutkimuksiin sisältyvät myös esi-
merkiksi surviaissääsken toukkien epämuodostumatutkimukset, joi-
den avulla pyritään selvittämään kuormituksen ja päästön mahdollisia 
pitkäaikaisia vaikutuksia. 

Häiriötilanteesta johtuneen nikkelipäästön seuranta on vaatinut 
monipuolista palvelua ja osaamista sekä laboratorioanalytiikassa että 
biologisissa tutkimuksissa. Tutkimukset jatkuvat velvoitetarkkailujen 
yhteydessä. Seurantatuloksista laaditaan laaja yhteenvetoraportti ensi 
vuoden alussa. 

Jukka Mattila

Nikkelipitoisuus ug/l

300
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Nikkelipitoisuudet Kokemäenjoessa ja Porin edustan merialueella noin 

viikko häiriötilanteen jälkeen (15.-17.7.2014). Pitoisuuksien vaihteluväli oli 

kyseisenä ajankohtana 0,71-270 µg/l (© Maanmittauslaitos, lupa nro 65/

MML/12).

KVVY:n biologi Jussi Iso-Tuisku preparoimassa simpukkanäytettä metal-

limäärityksiin. Simpukoista on tutkittu erikseen muun muassa kidusten 

metallipitoisuudet. Kuva: Suvi Pöyhönen
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Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on myöntänyt vuoden 2014 vesien-
suojelupalkinnon alajärveläiselle Paalijärven kyläyhdistykselle oman ni-
mikkojärvensä kunnostushankkeen toteutuksesta vuosina 2007 - 2014. 
Tällaiset omaehtoiset ja itsenäisesti toteutetut hankkeet ovat erityisen 
arvokkaita. Kun asukkaat ottavat vastuuta lähivesistöjensä tilasta, on 
todennäköistä, että kohteen hoitoa jatketaan hankkeiden loputtuakin. 

Paalijärven kunnostushankkeella on saatu vähennettyä järven ul-
koista kuormitusta, parannettu veden laatua, lisätty asuin- ja yrittä-
misympäristön viihtyisyyttä sekä järven virkistyskäyttömahdollisuuk-
sia. On myös kohennettu kalaston ja linnuston elinolosuhteita sekä 
nostettu maiseman- ja luonnonsuojelun tasoa. 

Vedenlaaturekisteri uudistuu

Järvien, jokien ja rannikkovesien veden laatua kuvaavia tutkimustulok-
sia on koottu ympäristöhallinnon ylläpitämään rekisteriin 1970-luvun 
alusta alkaen. Rekisterissä on nyt yli 27 miljoonaa tulosta. 

1980-luvun lopulla tietojen toimittajille, kuten vesiensuojeluyhdis-
tyksille,  tuli mahdolliseksi lähettää tulokset myös määrämuotoisina 
tiedostoina käyttämistään tietojärjestelmistä. Tiedonsiirrossa tulos-
tiedostot on lähetetty alueelliseen ELY-keskukseen, joka on vastan-
nut varsinaisesta tietojen tallennuksesta ja siinä yhteydessä tehtävistä 
tarkistuksista. 

Vedenlaaturekisterin seuraavassa versiossa uudistetaan etenkin 
tietojen tallennuksessa käytettävää sovellusta, ja on mahdollista, että 
tietojen tuottajat voivat jatkossa tallentaa tuloksensa suoraan rekis-
teriin. Aineiston tarkistusvaihekin on luontevaa tehdä sen syntypai-
kassa. Yhdistysten käyttämää V2L-tietojärjestelmää on tarkoitus ke-
hittää vastaavasti.

Kari Lehtonen

Vesiensuojelupalkinto kyläyhdistykselle

Lietteiden haitta-aineita tutkitaan

Paljonko jätevedenpuhdistamoiden lietteisiin sekä kotitalouksien 
sako- ja umpikaivolietteisiin kertyy erilaisia lääkeaineita, kemikaaleja 
ja hormoneja? Tätä tutkitaan Haitta-aineet lietteissä –hankkeessa. Se 
on jatkoa laajalle Suomen vesilaitosyhdistyksen Haitalliset aineet jäte-
vedenpuhdistamoilla -kartoitukselle, jossa haitta-aineita analysoitiin yli 
60 puhdistamon jätevesistä.

Lietteen haitta-ainetutkimusta koordinoi Vantaanjoen ja Helsin-
gin seudun vesiensuojeluyhdistys. Hankkeeseen osallistuvat Varsinais-
Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valo-
nia, Vantaanjoen vesistöalueen jätevedenpuhdistamot, HSY ja Turun 
seudun puhdistamo Oy. Hankkeen konsulttina toimii Envieno ky, joka 
vastaa tutkimuksen tulosten käsittelystä ja raportoinnista.

Lietenäytteiden analysointi alkaa syyskuussa. Tulokset valmistuvat 
vuoden 2014 loppuun mennessä. Hanke on saanut rahoitusta Vesi-
huoltolaitosten kehittämisrahastolta sekä Maa- ja vesitekniikan tuki 
ry:ltä.

Jari Männynsalo

Paalijärven kylä-

yhdistys palkittiin 

kunnostustyös-

tään. Kuvassa 

järven luusuaan 

rakennettu 

pohjapato. 

Kuva: 

Henna Latvala

Kunnostus suunniteltiin ja toteutettiin kahtena EAKR-hankkeena, 
joiden kokonaiskustannusarvio oli lähemmäs 200 000 €. Hanke edel-
lytti kyläläisiltä pitkäjänteistä sitoutumista ja tiivistä talkootyötä.  Näin 
ison hankkeen toteutus kyläyhdistyksen voimin on poikkeuksellista, ja 
sen onnistunut läpivienti on ollut iso ponnistus koko yhteisöltä, eri-
tyisesti kyläyhdistyksen aktiiveilta. EU:n lisäksi Alajärven kaupunki ja 
Ähtävänjokirahasto tukivat kunnostusta.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry toivoo palkinnon edesauttavan ja 
kannustavan muitakin paikallistoimijoita ottamaan vastuuta lähivesis-
töjensä kunnostustoimenpiteistä. Näin voidaan parantaa alueemme 
vesien ja lähiympäristön tilaa.

Eeva-Kaarina Aaltonen
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Vuoden vesiensuojelija

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry nimesi Kirkkonummen kunnan 
pitkäaikaisen ympäristöpäällikön Erkki Selinin vuoden 2014 ve-
siensuojelijaksi. Perusteluna valinnalle on hänen Kirkkonummen kun-
nassa tekemänsä monikymmenvuotinen työ vesiensuojelun hyväksi.

Kirkkonummi alkoi läntisen Uudenmaan kunnista ensimmäise-
nä laajassa mitassa seurata sekä sisä- että rannikkovesiensä tilaa jo 
1960-luvulla. Erkki Selin jatkoi ja kehitti tätä seurantaa ja pyrki myös 
kaikin tavoin tukemaan Kirkkonummen alueella käynnistettyjä vesistö-
kunnostushankkeita, joita yksittäiset suojeluyhdistykset ja kalastuskun-
nat pääasiassa vapaaehtoisvoimin toteuttavat. Selinin työskentelytapaa 
voidaan kuvata asiakaspalvelulähtöiseksi ja sovittelevaksi. 

Vuoden vesien/ympäristönsuojelijan nimeämisellä Länsi-Uuden-
maan vesi ja ympäristö ry pyrkii nostamaan esiin erityisesti sellaisia 
tahoja, jotkan toimivat merkittävästi vesien/ympäristönsuojelun edis-
tämiseksi, mutta jotka eivät muuten saa toiminnastaan ansaitsemaan-
sa julkisuutta.

Jaana Pönni

Kuvassa keskellä Erkki Selin, vasemmalla LUVY:n toiminnanjohtaja Jaana 

Pönni ja oikealla hallituksen puheenjohtaja Jussi Savela. Kuva: LUVY

Velimatti Leinonen on Vantaajoen vesistöalueen jokitalkkari. 

Jokitalkkari edistää Vantaanjoen virkistyskäyttöä

Iktyonomi Velimatti Leinonen aloitti joki-
talkkarin työt Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistyksessä vuoden 2014 alussa. 

Jokitalkkari on monitoimimies, joka vastaa 
niin kalastuksen valvonnasta kuin melontareitis-
tön kunnosta Riihimäeltä Helsinkiin. Luontopol-
kujen kyltit, poluille kaatuneet puut tai tukkeutu-
neet kalatiet tulevat nopeammin huollettua, kun 
jokitalkkari kiertää joenrantoja. 

Kalastusharrastukseen innostaminen on yksi 
hankkeen tavoitteista. Kesällä jokitalkkari apurei-
neen rakensi Hyvinkäälle ongintapaikan lapsille ja 
nuorille lähelle kouluja. Kalastustapahtumissa ja 
leirikouluissa jokitalkkari kertoo Vantaanjoen ka-
loista, pyyntivinkeistä ja vastuullisesta kalastami-
sesta.  

Kutusoraikkojen kartoitus ja huolto toivat 
esiin monia hyviä taimenen lisääntymisalueita. 
Jokitalkkari odottaakin innolla syksyä ja lohikalo-
jen nousua kalastuksen valvontaa unohtamatta. 

Jokitalkkaritoiminta käynnistyi kolmevuoti-
sena hankkeena, jota rahoittavat vesistöalueen 
kunnat, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskukset, 
kalastusalueet ja osakaskunnat, Keski-Uuden-
maan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä  sekä 
Rapala-rahasto.
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Vesienhoidon tavoitteiden saavuttaminen – vesien hyvä kemiallinen 
ja ekologinen tila – edellyttää toimia myös suuressa osassa Pohjois-
Pohjanmaan vesistöjä. Osassa vesistöjä riittävät tilaa ylläpitävät toi-
met, ja osassa tarvitaan tehostettuja toimenpiteitä. Tarpeet ja paino-
tukset vaihtelevat huomattavasti laajan alueen eri osissa. Vesienhoi-
don toteutuksen periaatteet, vesistön kokonaistarkastelu sekä luon-
taisen taustan mukaiset tavoitteet, tukevat kuitenkin erilaisten aluei-
den tarpeita. 

Vesien tilan turvaaminen ja parantaminen vaatii edelleen piste-
kuormituksen hallintaa ja vaikutusten tarkkailua, mutta erityisesti ha-
jakuormituksen vähentämistä yhdistettynä virtavesien ja järvien kun-
nostustoimiin. Kuormituksen vähentämistä ohjaavat pääosin viran-
omaiset, mutta vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteissä vaadi-
taan uusia toimintamalleja. 

Pallo välittäjäorganisaatioille
Vielä jokunen vuosi sitten vesistöjen käyttäjien ja yhteisöjen tehtävä-
nä oli korkeintaan tunnistaa alueensa vesistökunnostusten tarpeet. 
Tämän jälkeen valtion viranomainen pääsääntöisesti hoiti asiantun-
temusta ja hallintobyrokratiaa edellyttävät hankkeistukset ja kunnos-
tukset. Kuten tämänkin lehden artikkeleista käy ilmi, valtio on ve-
täytynyt tästä toiminnasta ja heittänyt pallon kunnille ja kolmannen 
sektorin toimijoille eli välittäjäorganisaatioille. Huutoon on vastattu 
alueellisista tarpeista ja lähtökohdista riippuen eri tavoin eri puolilla 
Suomea.

Pohjois-Pohjanmaalle sopivaa välittäjäorganisaatioratkaisua on sel-
vitetty Vyyhti-hankkeessa. Yhtenä vaihtoehtona hankkeen selvityk-
sissä ja tunnusteluissa on ollut Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksen 
toiminnan elvytys ja uudelleen organisointi palvelemaan asiantunte-
vana koordinaattorina ja välittäjänä alueen vesienhoitoa. 

Muita mahdollisia toimintamalleja ovat jo olemassa olevien, alueel-
lisesti toimivien neuvontaorganisaatioiden (ProAgria / Kalatalouskes-
kus) toiminnan laajentaminen, usean pienemmän vesienhoitoyhdis-
tyksen perustaminen tai vain löyhempi verkostoituminen. 

Verkostoituminen on välttämätöntä
Välittäjäorganisaation rakentaminen perustuu kaikissa tapauksissa te-
hokkaaseen verkostoitumiseen alueella toimivien kuntien, muiden si-
dosryhmien sekä valtionhallinnon kanssa. Kaikki vaihtoehdot vaativat 
myös taloudellista sitoutumista alueen toimijoilta. Oikeiden toimin-
tatapojen löytämiseen tarvitaan myös aikaa, jotta pystyttäisiin kehit-
tämään uskottavuutta, jatkuvuutta ja luottamusta ylläpitävä organi-
saatio. Eli helppoa tai yksiviivaista polkua ei ole. Malleista riippumat-
ta tarvitaan osaavia, asiantuntevia ja alueelle suuntautuneita ihmisiä. 

Tulevan välittäjäorganisaation muoto ja toimintatavat ovat Poh-
jois-Pohjanmaalla alueen toimijoiden omissa käsissä, ja ratkaisut riip-
puvat siten alueen lähtökohdista ja tahtotilasta – mahdollisuuksia ja 
vaihtoehtoisia malleja on useita. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten 

Haussa vapaaehtoisen vesiensuojelun organisaatio Oulun seudulle

Pohjois-Pohjanmaalle tarvitaan välittäjäorganisaatio huolehtimaan vesistöjen kunnosta. 

Yksi vaihtoehto on Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys.

Liiton näkökulmasta Oulun läänin vsy:n toiminnan uudelleen käyn-
nistäminen olisi tervetullutta. Vesiensuojeluyhdistyksen etuina olisi-
vat mahdollisuus painottaa toimintaa vesienhoitotoimien edistämi-
seen, hyödyntää joustaviksi koettuja alueellisia toimintamalleja muu-
alta Suomesta sekä muiden yhdistysten kautta tuleva asiantunteva ja 
yhteisöllinen tuki. Vastaavasti alueelliset vesiensuojeluyhdistykset sai-
sivat tuoretta näkemystä ja ajatuksenvirtaa puhtaalta pohjalta pon-
nistavalta yhdistykseltä.

Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

Eeva-Kaarina Aaltonen, toiminnanjohtaja

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
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Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys muuttaa uusiin toimitiloihin 
vuoden 2015 alkukuukausina. Toimitilat rakentuvat Tampereelle, Sa-
rankulman alueelle. Alue on helposti saavutettavissa niin henkilöautol-
la kuin julkisella liikenteelläkin. Uusien tilojen alakerta on suunniteltu 
laboratorioksi ja yläkerta toimistoksi. Suunnittelussa on otettu huomi-
oon myös erikoistarpeet, joita lisääntynyt vesistönäytteenotto, pohja-
eläinnäytteenotto ja koekalastuksien määrä aiheuttavat.

Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen uudet toimitilat valmistuvat 

ensi vuonna. Kuva: Jukka Lammentausta

Laboratorioiden yhdistyttyä KVVY:n elintarvikelaboratorion analyysime-

netelmät lisääntyivät. Kuvan laitteistolla määritetään gluteiinipitoisuutta, 

joka on ilmoitettava gluteiinittomien tuotteiden pakkausselosteessa. 

Kuva: Markku Myllylä

KVVY:n laboratoriopalvelut 
laajenivat

Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen (LTK) toiminnan loppumisesta 
johtuen LTK:n laboratoriopalvelut siirtyivät osaksi Kokemäen vesis-
tön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) laboratoriota. Laboratorion 
toiminta laajentui ja vahvistui liitoksen myötä. Elintarvikekemiaan tuli 
uusia menetelmiä kuten rasvahappokoostumuksen määrittäminen. 
Liitos lisäsi myös tuotantoympäristönäytteiden määrää merkittävästi.

KVVY:n laboratorion erityisosaaminen laajentui elintarvikehygieni-
an, omavalvontasuunnitelmien laatimisen ja tuoteturvallisuuteen liitty-
vien palveluiden osalta. Uuden elintarvikeasiantuntijan Satu Mus-

talahden osaamisalueeseen kuuluvat myös erilaiset elintaviketuo-
tannon auditoinnit sekä elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen tunte-
minen.

Uudet toimitilat Tampereelle

Uusia työntekijöitä

Ympäristöteknologian insinööri (AMK) Joni Virtanen aloitti työn-
sä Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:ssä määräaikaisessa työsuhteessa 
elokuussa 2013 ja jatkaa nykyisissä tehtävissään näillä näkymin vielä 
syksyyn 2015. Hän on osallistunut yhteistarkkailujen koordinointiin ja 
vastannut mm. Kokkolan pohjavesialueen yhteistarkkailun sekä alueen 
vesilaitosten ja kaatopaikkojen tarkkailu- ja vuosiyhteenvetoraport-
tien laadinnasta sekä tarpeen mukaan myös näytteenotosta.

Marjut Mykrä aloitti työt Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n 
uutena vesistöasiantuntijana syyskuussa. Hänen pääasiallinen tehtä-
vänsä on vesistöjen velvoitetarkkailujen yhteenvetojen ja ohjelmien 
laatiminen ja päivitys. Mykrä on koulutukseltaan akvaattisten tieteiden 
maisteri (FM) ja opiskellut Jyväskylän yliopistossa.

Pohjavesiasiantuntija Heini Loikkanen on aloittanut vuoden 
2014 alussa työnsä  Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n palve-
luksessa.

Kokemäenjoen vesistön vesisensuojeluyhdistys ry on vakinaistanut  
laborantti Tanja Tammelan työsuhteen. Tanja työskentelee ICP-
MS ja ICP-OES -laitteistoilla metallianalytiikan parissa.

Tanja Tammela

Joni Virtanen Marjut Mykrä

Heini Loikkanen
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Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys ry /
Föreningen vatten- och luftvård för 
Östra Nyland och Borgå å rf
Runeberginkatu 17 / Runebergsgatan 17  
06100 Porvoo/Borgå
p. 040 511 2216
www.vesi-ilma.fi 

Kemijoen vsy ry
Kurjenmutka 5
96900 Saarenkylä 
p. 040 513 1967
www.kemijoenvsy.fi

Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry
Tampereen toimipiste
Hatanpäänkatu 3B
PL 265, 33101 Tampere
Hämeenlinnan toimipiste
Kutalantie 5, Hämeenlinna
p. (03) 246 1111
www.kvvy.fi

Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola
p. (05) 544 5920  
www.kymijoenvesijaymparisto.fi

Lounais-Suomen vsy ry /
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristö-
tutkimus Oy 
Telekatu 16, 20360 Turku
p. (02) 274 0200
www.lsvsy.fi

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry /
Västra Nylands vatten och miljö rf
Länsi-Louhenkatu 31 / 
Västra-Louhigatan 31
PL/PB 51, 08101 Lohja/Lojo
p. (019) 323 623
www.luvy.fi
Raaseporin toimipiste /  
Servicepunkten i Raseborg
Raaseporintie 9 / Raseborgsvägen 9 
10 600 Tammisaari / Ekenäs

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Österbottens vatten och miljö rf
Strengberginkatu 1 / Strengbergsgatan 1
PL/PB 87, 68601 Pietarsaari / Jakobstad
p. (06) 724 4848
www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa

Saimaan vsy ry / 
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Hietakallionkatu 2
PL 17, 53851 Lappeenranta
p. 020 779 0470
www.svsy.fi

Savo-Karjalan vsy ry /
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio
p. (017) 264 7200 tai 0500 848 171
Joensuun laboratorio
Jokikatu 8, 80220 Joensuu
www.skvsy.fi, www.ymparistotutkimus.fi

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy ry
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki
p. (09) 272 7270    
www.vhvsy.fi

Suomen vesiensuojeluyhdistykset
www.vesiensuojelu.fi

Tilaa Aquarius lähimmästä vesiensuojeluyhdistyksestä

Eikö Aquarius tule vielä sinulle? Voit tilata lehden lähimmästä vesien- 
suojeluyhdistyksestä tai Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:stä. 

Yhteystiedot näet tältä sivulta.


