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Pääkirjoitus

”Vain yhdessä onnistumme”
Ilmasto muuttuu. Tästä on tiedeyhteisössä ympäri
maailman syvä yhteisymmärrys. Ei kuitenkaan ole
kauan siitä, kun asiasta jouduttiin käymään jatkuvia
keskusteluja ja argumentteja suuntaan jos toiseenkin viljeltiin runsaasti. Toki edelleen on olemassa
pieni ja aktiivinen joukko niitä, joilla on käsijarru
päällä tässä asiassa. Yleisesti keskusteluissa on
päästy vaiheeseen, jossa väitellään, mihin toimenpiteisiin ja millä aikataululla voidaan ryhtyä. Tiedeyhteisöllä on tähänkin kanta: Ilmastotekojen aika on
nyt ja niitä on tehtävä kaikilla rintamilla.
Tässä Aquariuksen numerossa keskitymme ilmastonmuutokseen. Kirjoituksista käy ilmi, miten monella tavalla ilmaston muuttuminen vaikuttaa esimerkiksi vesien kiertokulkuun, vesiekosysteemeihin
ja vesien käyttöön. Ilmastonmuutoksen vaikutukset
vesiin ovat osin ennustettavissa, mutta monilta
osin yhteisvaikutuksista voidaan tehdä vain karkeita
ennusteita. Jotkut ilmastonmuutoksen vaikutukset
voidaan nähdä myönteisinä, mutta kokonaisuus ei
näytä hyvältä. Monet tekijät tulevat muuttumaan ja
lopputulos on varmasti yllättävä, eikä todellakaan
positiivisesti.
Vesiensuojeluyhdistysten asiantuntijat tekevät
työtä vesiympäristöön liittyvän tiedon tuottamiseksi päätöksenteon pohjaksi. Meitä on tässä
toiminnassa yli 300 henkeä. Kun toimintaa on eri

puolilla maata, paikallinen asiantuntemuksemme on
erinomaista. Meillä on mahdollisuus valottaa päättäjille, miten vesillä menee, mitä vesille kuuluu ja
mitä arvioimme parhaiksi menettelyiksi vesien tilan
parantamiseksi tai ylläpitämiseksi. Tämä on tärkeätä
tilanteessa, jossa päätöksiä on tehtävä tiedon eikä
luulon perusteella.
Oma työkokemukseni on ensisijaisesti vesihuollon parista, vaikka olen muutenkin katsonut vesi- ja
ympäristökysymyksiä eri näkökulmista. Vesihuoltotoiminnassa vesi on lainassa luonnosta. Olkoon sitten kyse asutuksen tai yritystoiminnan veden käytöstä, riippuvaisuus pinta- ja pohjavesien määrästä
ja laadusta on kriittistä. Samalla, kun vesihuoltoala
toivoo hyvää vettä, se myös vaikuttaa osaltaan
vesien tilaan johtamalla käsitellyn jäteveden takaisin
luontoon. Mainitsemaani lainaamisperiaatteeseen
kuuluu veden palauttaminen takaisin hyvässä kunnossa. Vesihuoltoalan, kuten kaikkien muidenkin on
oman päätehtävänsä rinnalla sekä ehkäistävä ilmaston muutosta että varauduttava siihen, että muutos
on edessä. Vain yhdessä onnistumme.
Risto Saarinen
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten
Liiton toiminnanjohtaja
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Alueellinen

vesiensuojeluyhdistystoiminta laajenee

Keski-Suomeen on perustettu
uusi alueellinen vesiensuojeluyhdistys. Maan pohjoisemmilla
alueilla on aktiivista yhteistyötä,
mutta yhdistystoiminnan laajentumista odotetaan.
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton ja
sen jäsenyhdistysten (vesyt) VESY-Suomikehityshankkeen 2019-2020 päämääränä oli
aluetoiminnan tehostaminen ja laajentaminen. Ympäristöministeriö aluehallintoineen
halusi tiivistää yksityisen ja julkisen sektorin
yhteistyötä ja aktivoida yksityisen sektorin
vesienhoitotyötä sekä halusi tietoa mahdollisuuksista laajentaa vesiensuojeluyhdistysten toimintaa haasteellisilla alueilla. Hanke
oli Sipilän hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihanke. YM:n osarahoittama hanke
oli keskusliiton ja vesyjen kaikkien aikojen
suurin yhteinen hanke.
Hankkeen tavoitteeksi asetettiin erityisesti yhdistystoiminnan käynnistäminen
niillä alueilla, joilla toimintaa ei ollut tai se
oli hiipunut. Keinoiksi valikoitui hiipuneen
toiminnan elvyttäminen, toimivan naapuriyhdistyksen alueellinen laajentuminen tai
uuden alueyhdistyksen perustaminen. Samoin kiinnitettiin huomiota erityisesti nykyisten yhdistysten toisiinsa rajoittuvien
reuna-alueiden toiminnan aktivointiin. Keskusliitto solmi alueyhdistysten kanssa konsortiosopimuksen hanketta varten.
Liki puolet maan pinta-alasta oli edelleen
vailla aktiivista vesy-toimintaa, vaikka Etelä- ja Väli-Suomen maakunnissa lähes kaikki
kunnat ovat alueellisen vesyn jäseniä. Pohjois-Päijänteen (perustettu 1962) ja Kainuun
(per. 1971) vesiensuojeluyhdistysten toiminta oli lakannut ja ne oli vastikään poistettu yhdistysrekisteristä. Samoin Oulun
läänin vesiensuojeluyhdistyksen (per. 1971)
toiminta oli hiipunut viimeistään 2000-luvun alkupuolella jäsenmäärän vähennyttyä
1990-luvun laman seurauksena. Toiminnan
käynnistäminen valikoitui näihin maakuntiin.
Nyky-yhdistysten tehostettavista reunaalueista nimettiin erikseen Loimijokilaakso,
Etelä-Savo ja Lappi.
Toiminta keskittyi alueellisen vesy-toiminnan tunnettuuden lisäämiseen, toisaalta
eri alueiden vesienhoidon tarpeiden, toimijoiden ja verkostojen kartoittamiseen sekä
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näiden pohjalta ratkaisujen laadintaan. Karkeasti kuvattuna toiminnan tunnettuutta
lisättiin laajoin yleisötilaisuuksin, tarpeita
kartoitettiin toimiala- ja aluekohtaisin ryhmätapaamisin ja toimijoita tavattiin henkilökohtaisin käynnein. Kun verkostot tunnistettiin, niihin liityttiin ja aktiivisesti lisättiin
verkostotuntemusta. Työssä luotiin myös
omia alaverkostoja alusta lähtien suunnitellen niitä perustettavien yhdistysten
jäsenten ja muiden tahojen välisiksi
vuorovaikutusalustoiksi.
Hankkeessa pidettiin tärkeänä toimia yli sektori- ja hallintorajojen horisontaalisesti ja
vertikaalisesti. On huomattava, että
vesyjen toiminta-alueet, vesistöalueet ja talousalueet (maakunnat) eivät ole yhteneviä.
Hanke toimi eri alueilla toisaalta
samanaikaisesti muiden alan hankkeiden ja paikallisten, jo toimintansa
vakiinnuttaneiden vesienhoidon toimijoiden ja kehittäjien kanssa. Tarkoituksena
oli alun perinkin täydentää hanke- tai muuta
ympäristönhoidon yhteistoimintaa myös
lähialojen kanssa.
Hankkeen konkreettisena tuloksena perustettiin vuonna 2019
Keski-Suomen maakuntaan
uusi alueellinen vesiensuojeluyhdistys
Keski-Suomen vesi
ja ympäristö ry
(KSVY). Yhdistyksen tarkoituksena
on toimia asiantuntevana vapaaehtoisen vesiensuojelun
koordinaatio- ja
välittäjäorganisaationa, jonka
toiminta ja toiminnan
vaikuttavuus ulottuu myös j ä s e n i s t ö n
ulkopuolelle. KSVY on loppukesällä 2020
käynnistänyt oman kehityshankkeensa ve-

sienhoidon tehostamisohjelman osarahoittamana.
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on
virkeää pääosin toimialakohtaisesti ja seutukunnittaisesti organisoitunutta vesienhoitotoimintaa sekä paikallista järvi- ja jokikohtaista vesiensuojelutyötä. Alueelliselle
vesy-toiminnalle nähtiin tarvetta. Samanaikaiset Iijoki-vision toteuttaminen ja Oulujoen
vesistön vesivisiotoiminnan
suunnittelu ja laajentaminen
sitoivat kuitenkin näihin hankkeisiin keskeisten toimijoiden
taloudellisia resursseja,
joten jäsenmaksutuloihin perustuva yhdistystoiminta ei vielä käynnistynyt. Hallinnon laatimissa
esityksissä alueellisen
vesiensuojeluyhdistyksen tarve on jatkossa
tunnustettu, joten viimeistään hankkeiden
päättyessä 2022 ja 2023
näiden
maakuntien
muissa osissa asia on
taas ajankohtainen. Toiminta voisi
toisaalta alkaa jo
nyt pienimuotoisesti joillakin
osa-alueilla.
Täällä kuten
Keski-Suomessakin hankkeen asettaneet
keskusliitto ja vesyt
tukevat ollutta ja virinnyttä toimintaa erityisesti
omilla reuna-alueillaan.
Hankkeen erikseen nimetyistä reuna-alueista Loimijokilaaksossa ja
Etelä-Savossa nyky-yhdistykset aktivoivat hanketoimintaansa, Lapissa sen sijaan
toimintaa ei saatu aikaisemmasta aktivoi-

Kärkihanke

saavutti tavoitteensa
Keski-Suomeen on perustettu alueellinen vesiensuojeluyhdistys, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry. Yhdistys
on aloittanut toimintansa kuluneena kesänä ja se on
palkannut ensimmäisen työntekijän. Ympäristöministeriö on rahoittanut uuden yhdistyksen perustamiseen
johtanutta Vesy Suomi -hanketta.
tua. Mainittakoon, että Kemijoen vesiensuojeluyhdistys toimii järjestäen
Kemijoen yhteistarkkailun. Hanke
osallistui vielä yksittäisten vesyjen
jäsentoimintaan ainakin Kymenlaaksossa, Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Vastaavasti hankkeen
asettaneet vesyt tarjosivat yhteisesti
apuaan hankkeen paikallisiin tapahtumiin, kun samalla luotiin yhdistysten
välistä yhteistyömallia ja kokeiltiin sitä
hankkeen kautta.
Työssä tunnistettiin vesy-toiminnan kiinteät yhteydet vesienhoitoon,
mutta yhteyksiä muun muassa tuotannollisiin ja palvelutoimialoihin sekä
aluekehitykseen ja -talouteen, maankäytön suunnitteluun, yhdyskuntatekniseen huoltoon ja luonnon hyvinvointipalveluihin ei täysimääräisesti
vielä ole hyödynnetty. Vaikkapa kuntatasolla ainakin elinvoima, infrahuolto, kaavoitus, kasvatus, virkistys ja
matkailu liittyvät luontevasti vesienhoitoon – pelkästään mökkiasuminen
kiinteistöverotuloineen perustuu rantoihin ja vesistöihin. Kun puhtaasti
vesistöjen ohella tarkastellaan laajalti
rantoja ja koko valuma-aluetta – vaikkapa vain hule- ja pohjavesien osalta –
maakunnallisen vesy-toiminnan merkitys edelleen kasvaa.
Hankkeen johtoryhmästä ja vesyjen sisäisen viestinnästä vastasivat vesyjen toiminnanjohtajat. Keskusliiton
hankkeen johtajana toimi ensin Pekka
Kansanen, sittemmin Asko Särkelä.
Hankkeen työntekijöinä eri aikoina
toimivat Hanna Arola, Heikki Helle ja
Ari Huhtala.
Ari Huhtala
VESY-Suomi -hankkeen
projektipäällikkö

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta kertoo, että hanke
täytti hyvin ministeriön odotukset.
”Parhaimpia ja konkreettisimpia kärkihankkeen saavutuksia oli tietenkin uuden
vesiensuojeluyhdistyksen perustaminen
Keski-Suomeen.”
Jäänheimon mukaan kaikissa maakunnissa tarvitaan aktiivisia vesiensuojeluyhdistyksiä.
”Kunnat ja yritykset tarvitsevat yhdistyksiä päästäkseen mukaan vesiensuojelutyöhön. Yhdistykset pystyvät
aktivoimaan valuma-aluetasolla hanketoimintaa, tarjoamaan asiantuntija-apua
ja seuraamaan aluevesistöjen tilaa. Vesistöjen kunnon varmistamiseksi tarvitaan
entistä enemmän laaja-alaisia monen tahon yhteishankkeita, joiden koordinoijina
yhdistykset voivat toimia.”
Jäänheimo huomauttaa, että kunnat ja
yritykset saavat yhdistyksiltä osaamista;
yhdistykset kunnilta ja yrityksistä muun
muassa taloudellista tukea toimintaansa.
Yhdistykset tarjoavat eri tahojen toiminnalle neutraalit puitteet.
”Tärkeää on sekin, että kuntien ja
yritysten osallistuminen vesiensuojelutyöhön voi kannustaa mukaan myös yksityishenkilöitä. Syntyy tunne, että kaikki
tekevät oman osansa yhteisen päämäärän puolesta.”

Ely-keskus odottaa uudelta
yhdistykseltä paljon
Vesienhoidon asiantuntija Jouni Kivinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta
kertoo, että Keski-Suomessa ei ole vuosikymmeniin ollut laajempaa vesiensuojeluyhdistystä, joka koordinoidusti omalla

toiminnallaan yhdistäisi sidosryhmiä ja
edistäisi vesienhoidollisten tavoitteiden
toteutumista.
”KSVY ry:stä on esimerkiksi mahdollista muodostua maakunnallisen vesistökunnostusverkoston ylläpitäjä, jonka
odotetaan tehostavan monipuolisesti
konkreettisia kunnostustoimenpiteitä.
Yhteistyön merkitys korostuu entistä
enemmän tämän päivän toiminnassa, ja
on tärkeää saada keskitetysti tieto, taito, tekijät ja omistajat saman pöydän ääreen.”
Kivisen mukaan Keski-Suomessakin
pistemäiset kuormituslähteet ovat pääosin jo hyvällä tasolla, mutta hajakuormitus aiheuttaa paikoittain haasteita.
”Voimakas maankäyttö ja muokkaus
vaativat nykyistä tehokkaampien vesiensuojelurakenteiden käyttöönottoa
tai ainakin laajemmassa mittakaavassa
niiden hyödyntämistä tietyillä alueilla.
Pääosin isot järvet ovat vedenlaadultaan
hyvässä tilassa. Aikoinaan voimakkaasti muokatuissa virtavesissä on edelleen
laajaa kunnostustarvetta, monissa myös
jo kunnostetuissa kohteissa on vielä täydennyskunnostustarpeita. Pienvesien
tilasta on melko vähän tietoa saatavilla.
Selkeä haaste vesiensuojelulle on myös
jo edellä mainittu alueellisten hanketoimijoiden puute, erityisesti kun tarkastellaan vesistöä kokonaisuutena laajemmassa mittakaavassa.”
”Vahvasti toimiva vesiensuojeluyhdistys tehostaa vesistöihin liittyvää viestintää ja tietoisuutta sekä pitää vesienhoidollisia asioita pinnalla, ja mahdollisesti
yhteistoiminnalla kehittää ja edistää jäsentensä resursseja veteen ja vesistöihin
liittyvissä asioissa”, Kivinen miettii.
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Pintaa syvemmälle
Vesiensuojeluyhdistysten Liiton toiminnanjohtajana aloittanut Risto
Saarinen iloitsee vesiensuojelun saavutuksista. Edessä on kuitenkin
vielä valtavasti työtä ja myös aivan uudenlaisia haasteita.

Risto Saarinen aloitti maaliskuussa 2020
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton
toiminnanjohtajana.
Saarisella on kemian tekniikan diplomiinsinööritutkinto ja pitkä kokemus eri organisaatioista vesi- ja ympäristöasioiden
parissa 1980-luvulta lähtien.
”Aloitin Kemiralla myymällä kunnille
vedenpuhdistukseen ja jäteveden käsittelyyn tarkoitettuja kemikaaleja. Tämän
jälkeen työskentelin Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksessä, aluksi puhdistamotarkkailussa, sitten
toiminnanjohtajana. Seuraavaksi siirryin
Turkuun puhdistamon käyttöpäälliköksi
ja sieltä muutaman yritystoimintavuoden
jälkeen Suomen ympäristökeskukseen
asiantuntijaksi. Viimeksi olen toiminut
Porvoon veden toimitusjohtajana.”
Hän arvioi, että monipuolisesta työkokemuksesta on paljon apua uudessa pestissä.

Vanhaa sanontaa mukaillen,
jos joskus on ongelmana, että
’metsää ei nähdä puilta,
niin vesistöasioissa näkökulma
on kovin suppea jos
’järveä ei nähdä vedeltä’.
66
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”Liitto tuo eri osapuolia keskustelemaan saman pöydän ääreen. Kun olen
itsekin katsonut vesiasioita monesta eri
roolista käsin, ymmärrän, mitä tavoitteita
ja intressejä eri ryhmillä on.”

Hajakuormitus kuriin ja työtä monimuotoisuuden turvaamiseksi

Saarinen iloitsee, että jos vertailukohdaksi otetaan vaikkapa 1980-luku, suurten

vastakkainasettelujen aika on jäänyt taakse. Tieto on lisääntynyt ja lähtökohtaisesti vesiensuojelu koetaan yhteiskunnassa
tärkeäksi asiaksi. Alan suurimpiin saavutuksiin kuuluu, että vesistöjen pistekuormitus on saatu paljolti kuriin.
Mutta vaikka positiivista kehitystä on
tapahtunut, niin edessä on toki valtavasti
työsarkaa ja osin myös uudenlaisia ongelmia.
”Nyt pitäisi lähteä taklaamaan erityisesti maa- ja metsätalouden aiheuttamaa
vesistöjen hajakuormitusta. Tässä tarvittaisiin ennen kaikkea kannustimia, sillä
hallinnollisia keinoja ei ole oikein näköpiirissä.”
Saarinen nostaa esiin myös kala-asiat
ja luonnon monimuotoisuuden.
”Meillä on esimerkiksi paljon vesistöjä,
joissa veden laatu saattaa olla ihan hyvä,
mutta kaloille ei löydy elinolosuhteita,

Keuruun Ukonpuro on tarkoitus kunnostaa
taimenen lisääntymis- ja poikasalueeksi. Kuva:
Tuomo Laitinen.

kun niiden kulkureitit on padottu eivätkä
ne pysty vaeltamaan.”

Ilmastonmuutos tuo uusia haasteita

Keskeisiin asioihin kuuluu myös ilmastonmuutos ja sen moninaiset vaikutukset vesistöihin.
”Kun ilmastonmuutos lisää esimerkiksi
rankkasateita ja muita sään ääri-ilmiöitä
sekä vähentää talvella jääpeitteisyyttä,
niin nämä asiat vaikuttavat suoraan vesien
virtaamaan ja ravinteiden kulkeutumiseen
vesistöihin. Myös lämpötilan nousulla on
oma vaikutuksensa ekosysteemeihin. Ilmastonmuutos, muun muassa pitkät kuivat kaudet, haastavat myös vesihuollon.”
Saarinen toivoo, että vesistöjä osattaisiinkin katsoa enenevässä määrin kokonaisuuksina, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Eli vanhaa sanontaa mukaillen, jos joskus

on ongelmana, että ’metsää ei nähdä puilta, niin vesistöasioissa näkökulma on kovin suppea jos ’järveä ei nähdä vedeltä’.
On edettävä pintaa syvemmälle:
”Hyvä esimerkki ovat vaikkapa monimuotoisuuden kannalta tärkeät pohjaeliöt. Ja mikäli pohja on hapeton, fosforia
ei sitoudu, vaan sitä liukenee. Vastaavasti
on syytä katsoa myös vaikkapa rantoja,
tarjoavatko ne elinmahdollisuuksia rantaeliöstölle ja linnuille”.

Näkökulma myös kajakin tasolta

Risto Saariselle vesiensuojelu on työtä,
mutta, kuten kai yleensä alalla, vesistöt
liittyvät läheisesti myös hänen vapaaaikaansa.
Saarinen kertoo olleensa aikaisemmin
järvi-ihminen; lapsuus kului vielä tuolloin
60-luvulla kohtalaisessa kunnossa olleen

Lahden Vesijärven rannoilla. Viime aikoina
meri on alkanut kuitenkin ottaa pienemmistä vesistöistä selkävoittoa.
”Kajakkimelonta on rakas harrastukseni. Olen liikkunut paljon Inkoon suunnalla, ajoittain ympäri vuoden. Huippuhetkiä
ovat keväiset retket allien ja haahkojen
keskellä, kun käyn katsomassa tutussa
saaressa kalasääsken pesää. Joka kevät
sääsket ovat sinne palanneet.”
Saarinen on melonut paljon myös Uudenmaan jokia.
”Olen tullut alas aika pieniä ja vaikeakulkuisiakin jokia. Niiden kunnostamisessa
on valtavasti työtä, mutta se kannattaisi,
ehdottomasti. Sen myötä myös vesistöjen
virkistyskäyttöön avautuisi aivan uusia
mahdollisuuksia”, Saarinen toteaa.
Matti Välimäki
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Valuma-alueiden
vedet hallintaan

WWF:n sisävesivastaava Jenny
Jyrkänkallio-Mikkola korostaa,
että ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäävät tarvetta valumaaluetasoiselle vesien hallinnalle.
Jenny Jyrkänkallio-Mikkola pelkää, että
runsaiden vesisateiden talvi 2019-2020 oli
varoittava esimerkki tulevasta.
”Ilmastonmuutoksen myötä sateet lisääntyvät ja talvellakin sataa vettä. Tämä
on haitallista vesistöille, koska niihin valuu
näin entistä enemmän ravinteita.”
Hän korostaa, että tilanne vaatii siirtymistä kohti valuma-aluetasoista vesienhallintaa.

Kosteikkoja, soita, tulvatasanteita

Jyrkänkallio-Mikkolan mukaan käytännön
työkaluja valuma-alueiden vesienhallintaan
on jo paljon tarjolla.
”Valuma-alueille pitäisi rakentaa esi-
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merkiksi vettä viivyttäviä kosteikkoja. Tarvitsemme myös esimerkiksi soiden ennallistamista sekä luontaisia tulvatasanteita,
alueita, joihin vesi saa vapaasti nousta.”
Hän mainitsee yhtenä ratkaisuna myös
kaksitasouomat, joissa vesi voi nousta suuren virtaaman aikana tulvatasanteelle.
”Lisäksi pohjakynnyksillä eli uomaan lisätyllä kivimateriaalilla voidaan estää savisten
uomien eroosiota ja vaikuttaa virtaamiin.”

Uusia tehtäviä, uutta tietoa

Jyrkänkallio-Mikkola pohtii, että valumaalueilla olisi tarvetta eräänlaisille ’catchment
officereille’ tai valuma-aluevastaaville.
”Catchment officer olisi henkilö, joka
hankkii keskitetysti rahoitusta valumaalueen vesienhallintatoimia varten ja joka
käy neuvotteluja maanomistajien kanssa.
Hänellä olisi oltava kokemusta käytännön
vesiensuojelutyöstä sekä vahvaa paikallistuntemusta.”
”Luulenpa että tällaisia ihmisiä voisi
löytyä vaikkapa alueellisista vesiensuoje-

luyhdistyksistä”, Jyrkänkallio-Mikkola huomauttaa.
Hän näkee, että ilmastonmuutos tuo
myös uudenlaisia tiedontarpeita; alueellisille vesiensuojeluyhdistyksille voi olla tässäkin tarjolla uutta roolia.
”Tietoa tarvitaan ennen kaikkea valumaalueille kohdistettujen toimien vaikuttavuudesta sekä tuloksista pitkällä tähtäimellä.
Tässäkin pitäisi toki ratkaista, kuka tutkimukset maksaa.”

Moninaisia vaikutuksia

Ilmastonmuutos lisää sateita, tulvia ja virtaamia, jotka huuhtovat vesistöihin niitä rehevöittäviä ravinteita. Jyrkänkallio-Mikkola
muistuttaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa
Suomen vesistöihin kuitenkin myös monilla
muilla tavoilla.
”Kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä. Kun
esimerkiksi vesistöt lämpenevät, niin kaikkia
seurauksia on mahdotonta arvioida etukäteen.”
WWF:n tilaamassa selvityksessä, jossa

”Catchment officer olisi henkilö, joka hankkii keskitetysti rahoitusta
valuma-alueen vesienhallintatoimia varten ja joka käy neuvotteluja
maanomistajien kanssa. Hänellä olisi oltava kokemusta käytännön
vesiensuojelutyöstä sekä vahvaa paikallistuntemusta.”
– Jenny Jyrkänkallio-Mikkola
käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia
järviin ja virtavesiin, mainitaan muun muassa, että lämpimän veden kalalajit hyötyvät
ja kylmän veden lajit taantuvat – särki- ja
ahvenkalat runsastuvat ja lohikalat kärsivät.
Vieraslajit voivat tulevaisuudessa syrjäyttää
alkuperäislajeja, esimerkiksi puronieriä taimenen. Lämpenemisestä hyötyvä täplärapu ja rapurutto uhkaavat jokirapua. Karppi
ja hopearuutana sekä isosorsimo, karhunköynnös, jättipalsami ja kanadanvesirutto
hyötyvät ilmastonmuutoksesta.
Jää- ja lumitalvien heikkeneminen samoin
kuin lisääntyvät veden pinnan vaihtelut heikentävät saimaannorppien pesintäolosuhteita. Ilmastonmuutos uhkaa äärimmäisen
uhanalaisia järvilohta ja saimaannieriää
seuraavien 20-30 vuoden aikana; järvilohi
kestää huonosti vähäisiä happipitoisuuksia
ja saimaannieriä lämpötilan nousua. (Ilmastonmuutoksen vaikutus Suomen luontoon
esimerkkiympäristöissä. Lisäselvitys: järvet
ja virtavedet 15.6.2020, Työn tilaaja: Maailman Luonnon Säätiö (WWF) Suomen Rahasto. Työn toteuttaja: FM Paula Tallinen,
Ympäristöasiantuntija Ympäristöasiantuntijoiden osuuskunta Universo.)
Maatalouskin voi joutua uusien haasteiden eteen. Mikäli kuivia satokausia esiintyy
paljon, tarvetta voi olla kastelualtaiden rakentamiselle.
”Osa voisi olla kosteikkojen ja kastelualtaiden yhdistelmiä, joista hyötyvät maanomistaja ja luonto.”

Muutokset näkyvät myös
Itämeressä

FM Paula Tallinen, Ympäristöasiantuntija.
Ympäristöasiantuntijoiden osuuskunta Universo.)
Kalalajeista ilmastonmuutoksesta näyttäisivät hyötyvän särki, lahna, salakka,
sorva, pasuri, kuha, ahven, toutain, kiiski,
kirjolohi, kilohaili ja nokkakala. Ilmastonmuutoksesta vaikuttaisivat puolestaan kärsivän turska, säyne, hauki, made, siika ja
kampela.

Lisääntyvä sademäärä lisää humuksen
ja kiintoaineksen huuhtoutumista mereen,
mikä aiheuttaa veden samentumista ja pintaveden lämpenemistä.
Sinileväesiintymät yleistyvät lukumäärältään ja biomassaltaan, ja kukinnat aikaistuvat ja pidentyvät.
Matti Välimäki

WWF:n Vesiensuojelu 4 K -hankkeessa työskennellään maa- ja metsätalouden Itämerelle aiheuttaman ravinnekuormituksen vähentämiseksi Inkoon-, Ingarskilan- ja Siuntionjoen valuma-alueilla. Hankkeessa on
toteutettu muun muassa kosteikkoja. Copyright Helsingin yliopisto Geotieteiden ja maantieteen osasto.
(Jenny Jyrkänkallio-Mikkola. Copyright Mia’s Vision)

Lisäksi tulevat tietenkin vaikutukset merialueilla. Rehevöityminen on sielläkin ehkä
päällimmäinen, mutta ei suinkaan ainoa ongelma.
WWF:n tilaamassa selvityksessä, jossa
esimerkkiympäristönä on Itämeren rannikkomaisema, todetaan muun muassa, että
meriveden lämpeneminen ja suolapitoisuuden lasku uhkaavat rakkohaurun ja sinisimpukan kaltaisia avainlajeja, joilla voi olla
suuri merkitys koko ekosysteemille. (Ilmastonmuutoksen vaikutus Suomen luontoon
esimerkkiympäristöissä. 1. Metsä 2. Itämeren rannikkomaisema 3. Tunturi 26.11.2019,
Työn tilaaja: Maailman Luonnon Säätiö
(WWF) Suomen Rahasto. Työn toteuttaja:
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vaikutuksista pohjaveteen
Pohjavedellä tarkoitetaan maa- ja kallioperässä
esiintyvää vettä, joka täyttää maaperän huokostilat, kalliossa pohjavesi esiintyy rakosysteemeissä. Pohjaveden muodostuminen riippuu monista
tekijöistä, kuten maaperän laadusta, sadannan
määrästä ja ajankohdasta sekä muodostuman
ominaisuuksista. Pohjaveden muodostuminen on
tyypillisesti tehokkainta keväisin lumien sulaessa
Tässä tekstissä tarkastellaan säätilojen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjaveteen. Tarkastelua on tehty Lohjalla ja Vihdissä sijaitsevilla
Lohjanharjun ja Nummelanharjun pohjavesialueilla, jotka liittyvät I Salpausselän reunamuodostumaan. Tekstissä on käsitelty säätilaa ja
mittaustuloksia pääasiassa kymmenen viimeisimmän vuoden ajalta. Aikajakso on hyvin lyhyt
eikä riitä kuvaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia kokonaisuudessaan mutta
se antaa viitteitä viime vuosina tapahtuneista
ilmaston melko selvistä muutoksista. Tarkastelu
on tehty Etelä-Suomen olosuhteissa. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa vaihtelevat
eri alueilla paljon. Lähteenä on käytetty mm.
Water Adapt -projektin loppuraporttia (Veijalainen ym. 2012), jossa on käsitelty ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomessa laajemmin.
Ilmastonmuutoksen myötä vuoden keskilämpötila nousee, sadannan määrä lisääntyy ja
lumipeitteen määrä pienenee etenkin Etelä-Suomessa. Talvet lyhenevät ja lämpenevät. Keväät
aikaistuvat ja kasvukausi pitenee, ja kuivuuskaudet lisääntyvät. Ilmastonmuutoksen myötä sään
ääri-ilmiöt voimistuvat; ajoittain esiintyy pitkiä
kuivia kausia sekä toisaalta hyvin runsassateisia
jaksoja, rankkasateet ja niiden aiheuttama tulviminen yleistyvät. Talvet ovat etenkin Etelä-Suomessa lyhentyneet ja olleet 2000-luvulla varsin
lämpimiä.

Säätila vuosina 2010-2019 Lohjalla
ja Vihdissä

Vuoden kokonaissademäärät ja keskilämpötilat
kymmenen viime vuoden aikana Lohjan Porlan
ja Vihdin sääasemilla on esitetty kuvissa 1 ja
2. Kuvissa on esitetty myös vertailu pitkä ajan
keskiarvoihin (1981-2010).
Ilmatieteenlaitoksen sademäärätietojen perusteella vuodet 2010, 2013 ja 2014 ja 2018 olivat
Lohjalla ja Vihdissä selvästi vähäsateisempia
keskimääräiseen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Lohjalla myös vuosi 2016 oli vähäsateinen.
Vuodet 2012 ja 2017 puolestaan olivat molemmilla paikkakunnilla keskimääräistä sateisemmat,
Lohjalla myös vuosi 2019 oli runsassateinen. Erityisesti syksyllä 2017 ja 2019 satoi selvästi tavanomaista enemmän: Lohjalla ja Vihdissä saatiin
syys-joulukuussa 2017 noin 56 % ja vuonna 2019
noin 49 % vuoden kokonaissademäärästä. Pitkän
ajan keskiarvo syys-joulukuun sademäärille on
Lohjalla noin 39 % ja Vihdissä 38 %.
Kuvista 1 ja 2 havaitaan, kuinka vuoden
keskilämpötila niin Lohjalla kuin Vihdissäkin
on vuosina 2010-2019 enimmäkseen ylittänyt
pitkän ajan vuotuisen keskilämpötilan.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset
pohjaveden pinnankorkeuteen

Pohjaveden määrän vaihtelua pohjavesimuodostumassa havainnoidaan mittaamalla pohjaveden

Säätila Lohjalla vuosina 2010-2019

pinnankorkeutta. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelua kahdessa
Lohjanharjulla ja kahdessa Nummelanharjulla
sijaitsevassa pohjaveden havaintoputkessa.
Pinnankorkeustiedot on otettu Suomen ympäristökeskuksen Hertta -pohjavesitietojärjestelmästä (SYKE / Avoin data 2020). Havaintoputket
on pyritty valitsemaan siten, että ne edustavat
mahdollisimman hyvin alueen luontaista pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelua. Nummelanharjun havaintoputket ovat valtakunnallisen
pohjavesiseurantaverkon (VHS-seuranta) havaintoputkia.
Lohjanharjun havaintoputkissa pohjaveden
pinnankorkeudet olivat tarkastelujaksolla korkeimmillaan vuonna 2012. Vuoden 2012 jälkeen
pinnankorkeudet kääntyivät laskuun molemmissa havaintoputkissa useiden keskimääräistä
vähäsateisempien vuosien johdosta. Laskeva
suuntaus jatkui vuoden 2017 syksyyn saakka, jolloin pohjaveden pinnat olivat alimmillaan. Syksyn 2017 voimakkaat sateet nostivat pohjaveden
pintoja, mikä havaittiin kevään 2018 mittauksissa
selvästi. Myös keväällä 2020 pinnat olivat nousseet voimakkaasti syksyyn 2019 verrattuna loppuvuoden 2019 runsaiden sateiden johdosta. Kuvaajista havaitaan vuodenaikaisvaihtelu selvästi
ja lisäksi laskeva pohjaveden pinnankorkeuden
suuntaus.
Myös Vihdissä Nummelanharjulla pohjaveden pinnankorkeudet havaintoputkissa MV31 ja

Säätila Vihdissä vuosina 2010-2019
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Kuva 1. Lohjan Porlan sääaseman vuotuiset kokonaissademäärät ja
keskilämpötilat vuosina 2010-2019.
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sekä syksyisin syyssateiden aikaan. Kesällä pohjaveden pinnat laskevat, kun haihdunta on voimakasta ja sateita saadaan vähemmän kuin keväisin
ja syksyisin. Talvella maaperän ollessa roudassa
pohjavettä ei normaalisti juuri muodostu, koska
vesi ei pääse imeytymään maaperään. Ilmastonmuutos voi sekoittaa edellä kuvattua pohjaveden
muodostumisen vuosirytmiä.
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Kuva 2. Vihdin Hiiskulan ja Maasojan sääasemien vuotuiset
kokonaissademäärät ja keskilämpötilat vuosina 2010-2019.
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mikä voi vaikeuttaa yksityisten kotitalouksien sekä vesilaitosten vedenhankintaa.
Erityisesti talousvesikaivojen veden vähyys
tai kuivuminen on yleistynyt viime vuosina.
Tilanne tulee todennäköisesti voimistumaan
entisestään, kun kuivuuskaudet yleistyvät ja
pitenevät.
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Kuva 3. Pohjaveden pinnankorkeudet kahdessa Lohjanharjulla sijaitsevassa havaintoputkessa
vuosina 2010-2020.
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Kuva 4. Pohjaveden pinnankorkeudet kahdessa Nummelanharjulla sijaitsevassa havaintoputkessa
vuosina 2010-2020.

MV33 (kuva 4) olivat laskusuuntaiset vuosina
2010-2020. Havaintoputken MV33 kohdalla laskeva suuntaus on voimakkaampi kuin havaintoputkessa MV31. Havaintoputkesta MV31 oli käytettävissä tiedot vain syksyyn 2018 asti.
Pohjaveden pinnankorkeuden laskeva suuntaus niin Lohjanharjun kuin Nummelanharjunkin
havaintopisteissä on jatkunut 2000-luvun alusta
lähtien. Kuvissa 3 ja 4 esitetyissä trendikäyrissä on huomioitu pohjaveden pinnankorkeudet
vuodesta 2001 alkaen.
Pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluihin
erityisesti suurissa pohjavesimuodostumissa
vaikuttavat sääolosuhteiden ohella vahvasti muodostuman hydrogeologiset olosuhteet.
Isoissa pohjavesimuodostumissa pohjaveden
tason muutokset ovat hitaita mm. suuresta
vesi- ja varastotilavuudesta johtuen, pienissä
muodostumissa muutokset tapahtuvat nope-

ammin ja pohjaveden vaihtuvuus on nopeampaa. Voimakkaimmin säätilan vaihtelut havaitaan
yksityiskaivoissa. Kuvissa 3 ja 4 havaittu pinnankorkeuden maksimivaihteluväli on varsin
pieni, enimmillään noin puoli metriä, johtuen
pohjavesimuodostumien suuresta koosta.
Pitkät kuivat kaudet ja toisaalta runsassateiset jaksot kasvattavat pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluväliä. Ilmastoskenaarioiden
mukaan kesän alimmat pohjaveden korkeudet
laskevat entistä matalammalle tasolle ja talvikausina pohjaveden pinnankorkeudet nousevat
nykyisestä (Veijalainen ym. 2012). Useat peräkkäiset vähäsateiset ja lämpimät vuodet voivat
laskea pohjaveden pintoja niin, että ajoittaiset
runsaat sateet eivät riitä kompensoimaan vajetta. Rankkasateiden yhteydessä myös pintavalunnan osuus lisääntyy. Seurauksena pohjaveden määrä pohjavesimuodostumassa vähenee,

Muut vaikutukset

sijaitsevilla vedenottamoilla voi tapahtua meriveden imeytymistä pohjavesimuodostumaan,
jolloin seurauksena voi olla vedenottokaivojen
kloridipitoisuuksien nousua.
Jos vesistöön purkautuvan, useimmiten hyvälaatuisen ja happipitoisen pohjaveden purkautuminen vähenee, voi sillä olla vaikutuksia kalojen ja pohjaeläinten elinolosuhteisiin. Pienten
pintavesimuodostumien pinnankorkeudet voivat laskea rantaimeytymisestä tai purkautuvan
pohjaveden määrän vähenemisestä johtuen niin,
että vesistöistä laskevien purku-uomien tasapainotila häiriintyy. Seurauksena voi olla uomien
ajoittaista kuivumista. Myös pohjavesialueilla

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa pohjaveden virtauskuvaan sekä pohjaveden ja pintaveden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Pohjavesi ylläpitää
erityisesti vähäsateisina kausina pintavesiuomien virtaamaa ja vesistöjen pinnankorkeutta.
Jos vesistöön purkautuvan pohjaveden määrä
vähenee esimerkiksi ilmastonmuutoksesta johtuen, voi vesistöstä alkaa imeytyä pintavettä
pohjavesimuodostumaan. Rantaimeytyminen
voi aiheuttaa laadullisia muutoksia pohjaveteen.
Ilmiö korostuu vesistöjen rannoilla sijaitsevilla
vedenottamoilla etenkin kuivina ajanjaksoina.
Järvien lisäksi myös merenrannan tuntumassa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset
pohjaveden laatuun

Ilmastonmuutoksesta tai muistakin syistä
johtuva pohjaveden määrällisen tilan heikentyminen vaikuttaa myös pohjaveden laatuun.
Pohjaveden happipitoisuus voi laskea, mistä
voi olla seurauksena pohjaveden rauta- ja
mangaanipitoisuuksien nousua, haju- ja makuhaittoja sekä väriluvun ja hapenkulutusarvojen nousua. Happipitoisuuden lasku voi
lisätä typpiyhdisteiden esiintymistä ammoniumtyppimuodossa. Myös veden pH-arvo
voi muuttua. Haitallisten aineiden kulkeutumisreitit voivat muuttua pohjaveden virtaussuuntien muutosten myötä.
Rankkasateet tai muut runsassateiset
jaksot voivat aiheuttaa tulvimista. Kun pohjavettä muodostuu tavanomaista runsaammin, se ei välttämättä ehdi puhdistua maaperässä yhtä tehokkaasti kuin normaalisti.
Seurauksena voi olla pohjaveden bakteeripitoisuuksien nousua niin yksityiskaivoissa kuin
vedenottamoillakin. Jos kaivojen rakenteet
eivät ole kunnossa, voivat pintavedet päästä
valumaan kaivoihin ja aiheuttaa vedenlaadun
heikkenemistä myös sitä kautta. Ilmastonmuutoksesta aiheutuva pohjaveden laadun
heikkeneminen voi lisätä tarvetta käsitellä
raakavettä ennen sen jakelua verkostoon,
mikä aiheuttaa vesilaitoksille lisäkustannuksia. Yksityisten kaivojen aiemmin hyväksi
todettu talousvesi voi muuttua talousvesikäyttöön soveltumattomaksi tai edellyttää
käsittelyä (suodatus, ilmastus).
on runsaasti suoraan pohjavedestä riippuvaisia
maa- tai pintavesiekosysteemejä niille tyypillisine kasvi- ja eliökajeineen, joiden tasapaino voi
ilmastonmuutoksen myötä heikentyä. Ilmastonmuutoksen pohjaveteen aiheuttamat vaikutukset eivät siten rajoitu pelkästään pohjaveteen vaan voivat välillisesti vaikuttaa laajaltikin
ekosysteemeihin.
Heini Loikkanen, pohjavesiasiantuntija
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
(Heini Loikkanen on siirtynyt
Uudenmaan ELY-keskukseen )

Lähdeluettelo:
SYKE, 2020. Ympäristöhallinnon Avoin tieto -ympäristötietopalvelu, Hertta-pohjavesitietojärjestelmä. Haut 25. ja 26.8.2020. syke/avoin data
Veijalainen, N., Jakkila, J., Nurmi, T., Vehviläinen, B., Marttunen, M. ja Aaltonen, J. Suomen vesivarat ja ilmastonmuutos - vaikutukset ja muutoksiin
sopeutuminen. WaterAdapt-projektin loppuraportti. Suomen ympäristö 16/2012. 142 s.
Pohjavesi ja ilmastonmuutos. Useita hakuja 20.-26.8.2020. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Pohjavesien_tila/Pohjavesi_ja_ilmastonmuutos/
Pohjavesi_ja_ilmastonmuutos(50584)
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vaikuttaa velvoitetarkkailunäytteiden
Ilmastonmuutos on ollut paljon esillä, ja syystäkin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat moninaiset ja ulottuvat myös vesistötarkkailuiden toteuttamiseen. Talviaikaiset näytteenotot
ovat vaikeutuneet Etelä- ja Länsi-Suomessa ja tulevaisuudessa haasteet tulevat todennäköisesti lisääntymään.
Talven näytteenotot järvillä ja merialueilla ajoittuvat helmi-huhtikuulle, jolloin ollaan talvikerrostuneisuuden loppupuolella.
Talvikerrostuneisuuden aikaan ajoittuvilla
näytteillä haetaan vesistön tilaa, jolloin talven aikainen happitilanne on huonoimmillaan. Talven aikana raskain +4 °C asteinen
vesi pysyy järven pohjassa ja pintakerros on
kylmempää ollen yleensä jäässä. Happea ei
pääse liukenemaan veteen eikä vesi pääse
sekoittumaan. Syksyllä saatujen happivarojen tulee riittää järven eliöstölle kevääseen
saakka. Talvenaikainen happitilanne pohjan
läheisissä vesikerroksissa on yksi tärkeä vesistön tilasta kertova tekijä.
Talvet ovat muuttuneet leudommiksi ja
sateisemmiksi. Kantavaa jäätä ei ehdi muodostua lainkaan talven aikana tai jäät heikkenevät hyvin aikaisin. Kevättalveen ajoittuvien velvoitetarkkailunäytteiden ottaminen
on hankaloitunut ja jopa estynyt kokonaan.
Näytteenottoihin käytettävä kalusto on
tarkoitettu normaaleihin talviolosuhteisiin.
Muuttuneet talvet ovatkin pakottaneet
näytteenottajat vaihtamaan kulkuvälineitä, kun näytepisteitä on yritetty saavuttaa
huonoissa jääolosuhteissa. Normaalisti talvella alle otetaan moottorikelkka, mutta
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n
näytteenottajille tutuksi on tullut myös hieman pienempikin kelkkamalli, potkukelkka.
Parhaimpina päivinä potkutellen on taitettu
matkaa kymmeniä kilometrejä. Toisinaan
näytteenottaja on joutunut menemään
haurastuneiden rantajäiden yli keskemmälle, paremmin kantavalle jäälle kierimällä.
Vaikka nämä varmasti hyviä liikuntamuotoja
ovatkin, jossain pisteessä on syytä pohtia
näytteidenhaun järkevyyttä. Aikaa alkaa
kulua näytteiden hakuun kohtuuttomasti
ja kustannukset kasvavat. Välillä joudutaan
siis liikkumaan kirjaimellisesti heikoilla jäillä. Vaikka kokeneet näytteenottajat tietävät
paikallisten vesistöjen virtausolosuhteet ja
osaavat liikkua haasteellisissakin olosuh12

teissa, on syytä miettiä vakavasti myös olemassa olevia riskejä. Onko näytteiden haku
olemassa olevalla kalustolla enää turvallista?
Talvi 2019 – 2020 oli erityisen haasteellinen Saimaalla. Velvoitetarkkailunäytteiden
saaminen selkävesien pisteiltä oli vaakalaudalla, eikä osalle pisteistä päästy ollenkaan.
Jäätilanteen kehittymistä seurattiin satelliittikuvista, mutta turhia näytteenottoyrityksiä kertyi siitä huolimatta ja siitä aiheutuvat
kulut jäivät näytteenottoa tunnollisesti toteuttavan maksettavaksi.
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy ei
ole ainoa, jolle talvet ovat tuoneet mukanaan ongelmia velvoitetarkkailunäytteiden
haussa. Merialueilla haastavat jääolosuhteet ovat olleet jo pidemmän aikaan ongelmana. Esimerkiksi Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n alueella Pietarsaaren edustalla
viimeisen viiden vuoden aikana on joka kerralla jäänyt talvinäyte ottamatta. Keskimäärin maaliskuussa on jäänyt ottamatta 3,6
näytettä, mikä on 28 % kaikista näytteistä.
(PVY, Jutila kirjal. tiedonanto). Myös Uudellamaalla järvinäytteenotto on hankaloitunut
tai muuttunut luonteeltaan jopa veneellä
tehtäväksi avovesinäytteenotoksi. Näytteitä jää usein ottamatta ja näytteenottopaikkoja on jouduttu muuttamaan. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n tarkkailussa
olevan Lohjanjärven ja Hiidenveden yhteistarkkailualueen näytteet haettiin talvella
2020 lähes kaikki avovedestä. Osaan Lohjanjärveä ei muodostunut jäätä koko talvena
lainkaan. (LUVY, Asp).

Tarvetta yhtenäiselle linjaukselle

Velvoitetarkkailunäytteiden
hakeminen
tulevaisuuden haasteellisissa talviolosuhteissa on pohtimisen arvoinen asia. Pitkät
aikasarjat ja talvimittaukset ovat vesistötarkkailuissa arvokkaita, mutta työturvallisuus, kustannukset sekä kilpailutukset

Tampaja-järvi. Kuva: LUVY.

ottoon

asettavat seurannalle rajoitteita. Nykyisin olemassa olevalla työvälineistöllä näytteenottoa ei aina pystytä toteuttamaan suunnitellusti. Tarvittavan
välineistön hankintakustannukset ovat
suuret ja vuokraaminen voi olla myös
hankalaa. Hydrokopterin käyttö mahdollistaisi näytteenoton haastavissakin
olosuhteissa, mutta sellaisen vuokraaminen esimerkiksi Etelä-Karjalan alueelle kohtuullisin kustannuksin osoittautui
ainakin viime talvena vielä mahdottomaksi.
Kustannusten nousu näkyisi suoraan
myös näytteenoton hinnassa. Lisäksi
mahdolliset lisäkustannukset tulisi olla
huomioitu jo siinä vaiheessa kun tarjouksia laaditaan ja uusia sopimuksia
tehdään. Millainen hinta näytteenotolle
on vielä kohtuullinen ja tuleeko näytteenottopalvelua tarjoavan ylipäätään
pystyä näytteenottoon kelillä kuin kelillä?
Olisiko tarpeen sopia yhteiset pelisäännöt viranomaisten, tarkkailuvelvollisten ja tarkkailua toteuttavien kanssa?
Voiko esimerkiksi kallista hydrokopteria vaatia, jotta näytteenotto onnistuu
myös huonoina talvina vai jätetäänkö
osa näytteistä vain suosiolla hakematta? Mikäli yhtenevää linjausta ei tehdä,
jää näytteiden haun tarpeellisuudenarviointi tarkkailuvelvolliselle tai tarkkailua
tekevälle. Vaatimukset eivät saisi myöskään erota eri ELY-keskusten alueilla.
Viranomaiset joutuvat varmasti harkitsemaan vaadittavien näytteenottojen
määrää ja erilaisiin sääolosuhteisiin varautumista pikaisellakin aikataululla.
Tiia Velin, ympäristöinsinööri
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Mikael Kraft, toiminnanjohtaja
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
13
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Kalteville pelloille syntyy helposti eroosionoroja Kuva: Pasi Salmi, 2010 Savijoki, Lieto.

Ilmastonmuutoksen

monet kasvot Aurajoen ja Paimionjoen
vesistökuormituksessa
Sääilmiöt vaikuttavat monin tavoin viljelysalueiden vesistöjen kuormitusriskiin.
Ilmastomuutokseen liittyvää talvisateisuuden kasvua pidetään eräänä syynä kasvaneisiin vesistökuormituksiin tai siihen, että
valuma-alueella tehdyt vesiensuojelutoimet
eivät ole vaikuttaneet vesien tilaan. Mutta
sääilmiöillä on muitakin vaikutusteitä kuormitusriskin kehittymiseen viljelysalueilla.
Ensimmäinen liittyy sään ääri-ilmiöihin;
kuivuuteen, sateisuuteen ja viileyteen, jotka laskevat satomääriä. Toinen mekanismin liittyy hiili-typpikiertoon. Pidentynyt ja
lämmennyt kasvukausi yhdessä kohonneen
ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kanssa
on lisännyt biomassamäärää (rehevöitymistä) metsissä, viljelyalueilla ja jopa saariston
karuilla ulkoluodoilla. Tätä tietoa tukevat
LUKE:n metsä- ja ja peltotilastot. Kasvanut
biomassa metsissä, pelloilla ja soilla lisää
ravinteiden huuhtoutumariskiä.
Aurajoen ja Paimionjoen ravinnepitoisuuksia on seurattu kuudella vuosikymmenellä, ja automaattimittausta on tehty
kymmenisen vuotta. Molemmat joet ovat
peltovaltaisia savikkojokia. Vaihtelut Aura14

ja Paimionjoen ravinnepitoisuuksissa ja
-kuormituksessa ovat suuria vuosien välillä
(kuvat 1-2). Tarkasteltaessa tilannetta kymmenvuotisjaksoina, on muutos selvemmin
havaittavissa (taulukot 1-2). Fosforipitoisuudet ja -kuormitus kasvoivat 1990-luvulle asti ja kääntyivät laskuun 2000-luvulla.
Typpipitoisuudet ja –kuormitus notkahtivat
1980-luvulla, jonka jälkeen typen määrä on
vesistöissä kasvusuuntaisesti aaltoillut.
Kuormituksen synnystä tiedetään automaattimittauksen johdosta, että kuormitus
syntyy usein piikkeinä, jolloin hyvinkin lyhyellä ajalla saattaa muodostua suurin osa
vuosikuormituksesta.
Taulukosta 1 on havaittavissa, että keskimääräinen vuosikymmenen sadanta on
laskenut 1980-luvulta lähtien 11 % lounaisella
rannikkoalueella. Muutos on havaittavissa
keskivirtaamissa, jotka ovat pudonneet n.
18 %. Tarkasteltaessa termisen kasvukauden
ulkopuolista virtaamaa ja sadantaa, on havaittavissa virtaamien ja sadannan hienoinen
laskusuunta 1990-luvulta lähtien (taulukko

2). Talvisateisuuden osuus vuosisadannasta
oli 1960-1980-luvuilla 44 % ja 1990-2010-luvuilla 49 %. Vaikka kokonaisvirtaama ja
sadanta ovat pienentyneet, ovat ravinnepitoisuudet pysyneet korkeina 1990-luvun
jälkeen. Kasvukauden ulkopuolisen fosforikuormituksen osuus oli 1970-luvulla 2840% ja typpikuormitus 43-45%. Vastaavasti
2000-luvulla osuudet ovat olleet 52-68% ja
63-65%. (taulukko 3). Eräänä syynä lienee
kasvanut talvisateisuus mutta myös muutokset valuma-alueen maankäytössä mm.
asumisen keskittyminen taajamiin, jätevesipuhdistamotoiminnan keskittyminen, ojitukset metsä- ja suomailla ja maatalouden
rakenteellinen muutos.

Muuttuva ilmasto ja peltoalueiden
kuormitusriski

Taulukosta 3 on havaittavissa, että kasvukauden pituus on kasvanut 1970-luvulta
nykypäivään 19 päivällä (12 %), lämpösumma
on kasvanut 260 °C-asteella (20 %) ja keskilämpötila 0,7°C-asteella lounaisrannikolla.

Jakso

Aurajoki

Paimionjoki

Fosfori

Typpi

Virtaama

Fosfori

Sadanta
Typpi

Virtaama

(µg/l)

(t/v)

(µg/l)

(t/v))

(m3/s)

(m3/s)

(t/v)

(µg/l)

(t/v)

(m3/s)

1970-79

136

32,0

2256

569,8

10,2

158

67,6

2544

668,5

1980-89

171

57,3

2004

603,9

10,9

195

91,2

2112

705,3

1990-99

197

59,1

2489

737,1

9,9

228

102,2

2867

938,7

2000-09

188

56,1

2499

677,3

9,0

211

89,5

2734

851,1

2010-19

176

52,6

2704

704,3

8,9

206

80,0

2749

728,9

9,0
10,4
9,9
8,8
8,4

568
710
668
663
629

Taulukko 1. Aurajoen ja Paimionjoen keskimääräiset fosfori- ja typpipitoisuudet, virtaama sekä sadanta jaksoilla
1970-79, 1980-89, 1990-99, 2000-09 ja 2010-2019 (Aurajoki, Halinen ja Paimionjoki, Juntola), säätiedot: Turku/
Jokioinen).
Jakso

1970-79
1980-89
1990-99
2000-09
2010-19

Aurajoki
Fosfori
%
µg/l
40
138
58
180
64
205
70
199
68
193

Typpi
%
µg/l
43
2453
57
2096
69
2708
70
2615
65
2812

Paimionjoki
Virtaama Fosfori
(m3/s)
%
µg/l
12,4
28
168
13,03
44
202
12,2
47
249
11,7
48
225
11,2
52
222

Typpi
%
µg/l
45
2825
56
2239
65
3167
65
2897
63
2807

Sademäärä
Virtaama mm
Osuus
(m3/s)
10,8
12,3
12,1
10,9
10,5

238
326
336
323
301

0,42
0,46
0,50
0,49
0,47

Taulukko 2. Termisen kasvukauden ulkopuolinen (tammi-maaliskuu ja loka-joulukuu) sademäärä, ravinnepitoisuudet, virtaama ja kuormitus sekä sademäärän ja kuormituksen osuudet kokonaiskuormituksessa ja vuosisadannasta jaksoilla 1970-79, 1980-89, 1990-99, 2000-09 ja 2010-19 Paimionjoen ja Aurajoen vesistöalueella (Aurajoki, Halinen ja Paimionjoki, Juntola. Säätiedot: Turku / Jokioinen)
Jakso

1970-79
1980-89
1990-99
2000-09
2010-19

Lämpösumma Kasvukauden Keskilämpötila Sademäärä
pituus
°C-aste
1262
1317
1336
1479
1522

Päiviä
157
168
168
177
176

°C-aste
12,5
12,5
12,5
13,0
13,2

mm
308
406
355
364
349

Hehtaarisato Ravinnetase
kg/ha
2634
2905
3423
3471
3840

Ty p p i Fosfori
(kg/ha)
(kg/ha)
82,98
14,86
61,43
4,08
60,21
1,8

Taulukko 3. Termisen kasvukauden lämpösumma, kasvukauden pituus, kasvukauden keskilämpötila ja sademäärä Aurajoen- ja Paimionjoen alueella (Säätiedot: Turku ja Jokioinen) sekä Varsinais-Suomen viljojen hehtaarisato
ja fosfori- ja typpitaseet.

Varsinais-Suomessa keskimääräinen viljasatotaso on kasvanut 1970-luvulta lähtien 45
%. Satotasojen kasvuun ovat
vaikuttaneet suotuisamman ilmaston lisäksi myös maatalousteknologioiden kehittyminen
ja maataloustyön tehokkuuden
kasvu. Samalla katovuosien
riski on vähentynyt. Tehokkuuden kasvu on merkinnyt
maatalouskoneiden koon kasvua, joka on lisännyt peltojen
tiivistymistä ja heikentynyt
niiden vesitaloutta, kasvukuntoa ja rakennetta. Heikentynyt
maankasvukunto lisää peltojen
eroosiota. Euroopan unionin
yhteinen maatalouspolitiikka
(CAP) tukijärjestelmineen ja
typen käyttörajoituksineen on
suitsinut lannoitusta merkittävästi 1970-80-lukujen huippumääristä, vaikka pellot muodostavatkin vielä merkittävän
fosforivarannon. Ravinnetaseet
ovat parantuneet merkittävästi
1990-luvulta.
Jatkuu seuraavalla sivulla >>

Kapeilla sarkapelloilla on haasteellista muokata peltoja hyvien viljelykäytäntöjen mukaan. Kuva: Pasi Salmi, 2011 Piikkiö, Hepojoki
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Kylvön tai lannoituksen yhteydessä viljelijä ei pysty ennakoimaan tulevan kasvukauden
sääoloja, joten lannoituksen
määrä perustuu aikaisempiin
satoihin ja maan viljavuustietoihin. On selvää, että hyvät
satotasot noustavat odotusarvoa tulevasta sadosta, jolloin
lannoituslisäyksellä (kasvinlajin
tarpeen mukaisella) tavoitellaan
yhä parempia satoja. Esimerkiksi
typpilannoitusmäärää saa korottaa, kun lohkolta on saatu jonain
viidestä aikaisemmasta satovuodesta perustaulukkoa suurempi
sato. Ongelmaksi koituvat katovuodet. Ravinnetasetilastot
osoittavatkin tämän; katovuosina peltoon jää ylimääräistä lannoitetta, joka muodostaa liukoisena kuormitusriskin.
Merkittäviä katovuosia (viljasato yli 15 % pienempi) 50
vuoden aikana ovat olleet 1981,
1987, 1992, 1998-99, 2010 ja 2018.
Tarkasteltaessa katovuosien ja
tulevan talven ja kevään ravinnekuormituksen määrää pitkäaikaiseen keskiarvoon, on havaittavissa kuormitusero. Aura- ja
Paimionjoella Aurajoen ja Paimiojoen valuma-alueella katovuosien syksyn ja seuraavan kevään
yhteenlaskettu fosforikuormitus
oli 70 t ja typpikuormitus 549 t,
kun sen pitkäaikaiset keskimääräiset kuormitukset ovat 54 t ja
520 t. Erityisen mielenkiintoinen
tarkastelujakso on 2016-2020.
Vuodet 2016-17 olivat erinomaisia satovuosia (4200 kg/ha) mutta vuosi 2018 oli pitkäaikaisesta
helteistä ja kuivuudesta johtuen
heikoin viimeisen 20 vuoden aikana (2790 kg/ha). Vuosi 2019
oli huippusatojen vuosi, jolloin
hätyyteltiin 5000 kg hehtaarisatoa. Kasvukauden ulkopuolinen
kuormitus oli keskimäärin jaksolla 10/2016-4/2017 79,4 t fosforia ja 771 t typpeä ja vastaavat arvot jaksolla 10/2018-4/2019 olivat
92,5 t fosforia ja 1101 t typpeä.
Joni Holmroos,
toiminnanjohtaja
Pasi Salmi,
projektityöntekijä
Lounais-Suomen
vesiensuojeluyhdistys ry.
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Aurajoen fosfori- ja typpikuormitus ja sen kehittyminen vuosina 1970-2019.

Paimionjoen fosfori- ja typpikuormitus ja sen kehittyminen vuosina 1970-2019.

Johtopäätökset
Ilmastonmuutos lisää ääreviä ja ennustamattomia sääilmiöitä, jotka lisäävät kuormitusta. Tämän lisäksi lämmennyt ilmasto ja kohonnut ilmakehän hiilidioksidipitoisuus
lisää primäärituotantoa pohjoisilla leveysasteilla. Tällä voi olla vesistöä kuormittava
vaikutus. Valuma-alueen maankäytön muodot, niiden ajallinen yhteys sääilmiöihin,
ovat monimutkainen vaikutusketju, joka vaatii merkittävää tutkimuspanosta tulevina
vuosina, esimerkiksi peltolohkokohtaista tai pienen valuma-alueen laajuista seurantatutkimusta.
Hyvätkään viljelykäytännöt eivät takaa ennustamattomassa tilanteessa riskitöntä
maataloustuotantoa esimerkkeinä lannoituskäytännöt ja sadon muodostumiseen liittyvät sääilmiöt. Vaikka päätavoitteena on hallita pellolla syntyviä riskejä, on se avoimessa systeemissä erittäin hankalaa, ellei jossain tapauksessa mahdotontakin, tällöin
painotus tulee olla valumavesien hallintaan liittyvissä tehokkaissa vesiensuojelutoimenpiteissä.

Vesien hallintaa

vai hallitsemattomuutta

Kuvat: Juha Niemi

Ilmastonmuutoksen myötä
sateisuus jakaantuu entistä
epätasaisemmin eri vuodenajoille, lumipeitteinen aika
vähenee ja sään ääri-ilmiöt
voimistuvat. Tämä lisää vesitaseen hallintaan liittyviä
haasteita sekä vesihuollon,
maanviljelyn, metsätalouden,
tulvasuojelun ja vesistökuormituksen hallinnan että luonnonsuojelun osalta.
Läpi Suomen karttakuvaa halkovat tieverkoston lisäksi suorat siniset viivat, kaivetut
ojat. Kokonaiskuvasta on vaikea löytää alueita, joita ei halkoisi pääasiassa kuivatustarkoituksiin kaivetut pelto- tai metsäojat.
Ojien ensisijaisena tarkoituksena on vesien
johtaminen pois alueelta ja maaperän kuivattaminen, oli se sitten viljeltävän maapinta-alan tai metsän kasvun lisäämiseksi.
Kun tämä ynnätään jatkuvasti lisääntyvään
rakennettuun ja pinnoitettuun maa-alaan, ei
enää juurikaan ole vettä luontaisesti pidättäviä ja veden virtausta hidastavia alueita.

Huomio metsien vesienhoitoon

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry, Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys
ry ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa ovat käynnistäneet hankkeen

metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseksi Uudellamaalla. Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahaston ja
Uudenmaan
ELY-keskuksen
ympäristöministeriön
kautta
rahoittamalla hankkeella pyritään saamaan
pysyvä parannus metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseksi ja kuormituksen
vähentämiseksi Uudenmaan herkimmillä vesistöalueilla.
Metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseksi valuma- ja kuivatusvesien
hallinta on yksi keskeisimmistä tekijöistä.
Suurin osa alueemme pienistä puroista ja
noroista on riippuvaisia pohjavesivaikutuksesta ja erityisesti kuivaan aikaan niiden
vesimäärä on lähes kokonaan peräisin yläpuoliselle valuma-alueelle pidättyneestä
vedestä. Sateisuuden lisääntyessä ja sen
ajoittuessa yhä epätasaisemmin ääri-ilmiöiden voimistuessa, on tulvavesien hallinnan
ja vesien pidättämisen suhde ja sopivan tasapainon löytäminen ensiarvoisen tärkeä tekijä. Vaikka uusia alueita ei nykyisellään juurikaan enää ojiteta, tehdään edelleen paljon
kunnostusojituksia eikä ojittamatonta pintaalaa juuri luonnonsuojelualueiden ja kansallispuistojen ulkopuolelta löydykään. Ojittamisella ja ongelmien siirtämisellä eteenpäin
valuma-alueella ollaan jo monin paikoin
tilanteessa, jossa luontoamme kohtaavat
vuorotteleva kuivuus ja liikavalunta, eikä
hyvästä yleisestä suuntauksesta huolimatta
saada näkyviä parannuksia ravinnehuuhtoumien hillitsemisessä. Tässä kirjoituksessa ei
oteta kantaa ojittamisen vaikutuksiin hiilen
sitomiseen, mikä on oleellisen tärkeä seikka

ojittamisen kokonaisvaikutuksia ajateltaessa.
Vesien hallinnassa on ymmärrettävä
vesien pidättämisen tärkeys. Tärkeää on
myös tietää mihin vedet miltäkin alueelta
virtaavat eli vesistöjen valuma-alueet. Ilmastonmuutoksen myötä syksyiset pitkään
jatkuvat rankkasateet ja talvivirtaamien äärevöityminen saattavat tulla säännöllisiksi
ilmiöiksi, eikä pelkällä vesien nopeammalla
poisjohtamisella pystytä hallitsemaan valtavia kerralla tulevia vesimassoja. Tulvista
aiheutuu ihmisille yleensä merkittävää taloudellista haittaa, mutta kokonaiskuvassa
unohdetaan usein se, että myös tulviminen
on luontainen ilmiö ja monet eliöt ja kasvit ovat tulvista riippuvaisia. Myös iso osa
hedelmällisimmistä viljelymaista on aikojen saatossa muodostunut säännöllisesti tulviville alueille. Vesiä on pidätettävä
ja imeytettävä maahan siellä, missä se on
mahdollista, ja se tulee ottaa myös maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa entistä paremmin huomioon. Tämä korostuu,
koska suurin osa meidän luontaisista vettä
pidättävistä alueistamme (suot, kosteikot,
luonnonmetsät) on otettu tuotannolliseen
käyttöön. Pienilläkin suo- ja metsäalueilla
on valtava vettä pidättävä ja veden viipymää hidastava vaikutus, ja samalla vaikutus
ulottuu myös paitsi lähialueen mikroilmastoon ja luonnonympäristöön myös alemmas
vesistöihin ja valuma-alueelle.
Juha Niemi
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
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Ilmastonmuutos on
Ilmastonmuutos näkyy Pohjanmaalla meriveden lämpötilassa, jäissä, tulvissa sekä lajistossa.
Ilmastonmuutos on jo täällä ja vaikuttaa
luontoomme. Siitä huolimatta sen erottaminen muista vaikutuksista on hankalaa ilman varsinaista juuri kyseistä asiaa
selvittävää tutkimusaineistoa. 1800-luvun
puolelle ulottuvista aikasarjoista ilmenee,
että järvien jäätyminen on myöhäistynyt ja
jäänlähtö aikaistunut. Kallavedellä jäätyminen on 177 vuoden aikana siirtynyt 15 päivää
myöhemmäksi ja jäänlähtö on 189 vuoden
kuluessa aikaistunut 12 päivää (www.syke.
fi). Jääpeitteisen ajan pituus on Perämerellä nykyisin 130-200 päivää. Jäätalvi lyhenee
molemmista päistään, mutta jäätymisen
ajankohta muuttuu enemmän kuin jäiden
lähtöpäivämäärä (ilmasto-opas.fi). Jäätalvi
2019–20 oli tilastoissa kolmas talvi, jolloin
Perämeri ei saanut kauttaaltaan jäätä, mutta
toisaalta jäätalvi oli Perämerellä viisi viikkoa
keskimääräistä pitempi (www.ilmatieteenlaitos.fi).
Vesien tilaa on seurattu pitkään, ja velvoitetarkkailuissa on kerätty vuosikausia
paitsi veden laatutietoa myös muuta tietoa
vesien ekologisesta tilasta. Pohjanmaan
vesi ja ympäristö ry on yksi Suomen vesiensuojeluyhdistysten liittoon kuuluvista
yhdistyksistä ja senkin koostamat aineistot
ulottuvat jo 50 vuoden taakse muun muassa
Kokkolan edustan merialueella. Raportoimme vuosittain myös Pietarsaaren edustan
merialueen tilasta. Pohjanmaan jokien velvoitetarkkailut on kilpailutettu muiden toimijoiden toteutettavaksi.

Näytteidenotto vaikeutunut

Ilmastonmuutos näkyy jo nyt merialueen
talvinäytteenoton haasteina: Uloimmille
näytepisteille ei ole esimerkiksi Pietarsaaren
edustan merialueella päästy viiteen vuoteen
maaliskuussa. Syynä on heikko jäätilanne
tai ahtojäät. Keskimäärin on jäänyt saamatta 3,6 näytettä maaliskuussa viimeisen viiden vuoden aikana, mikä on 28 % näytteistä.
Heikoimpana vuonna 2016 jopa seitsemän
näytepisteen maaliskuun näyte jäi saamatta
huonon jäätilanteen eli heikkojen jäiden tai
jopa osittaisen sulan vuoksi. Talvinäytteenoton aikana saattaa rannikon läheisillä niin
kutsutuilla sisäpisteillä olla sulaa ja ulompana ahtojäät saattavat muodostaa kulkuesteen. Vuonna 2020 maaliskuun näytteenotto
siirrettiin kokonaan huhtikuuhun Pietarsaaren edustalla, ja näytteet otettiin veneestä
ja avovedestä. Näytepaikkaakin on jouduttu
vaihtamaan ohuen jään vuoksi. Myös sisävesillä on viime vuosina saatu taiteilla ja tehdä
muutoksia näytteenotto-ohjelmaan. Näytteenottokalusto on suunniteltu normaalitalvia varten ja erikoislaitteiston käyttäminen
nostaa kustannuksia.

Talvitulvia, kuivia jaksoja, rankkasateita

Itämeren lämpötilan on tutkimuksissa raportoitu kohonneen. Myös Pietarsaaren ja
Kokkolan edustan velvoitetarkkailuissa on
saatu näyttöä tästä (Kuva 1 ja 2). Vuodet eivät kuitenkaan ole tunnetusti veljeksiä.

Viime vuosina suurimmat tulvat ovat
Pohjanmaalla osuneet talviaikaan. Talvien
leudontuessa ja sateiden tullessa lumen
sijaan vetenä talvitulvien todennäköisyys
lisääntyy ja kevättulvien vähenee. Kesällä
kuivuus tuntuu jatkuvan pitkiä jaksoja, minkä takia happamien sulfaattimaiden alueilla
happamien kerrostumien tulemiseen hapen
kanssa tekemisiin. Rankkasateet huuhtovat
maaperän happamat yhdisteet tämän jälkeen vesistöihin ja aiheuttavat happamuuspiikin, joka on haitallinen monille vesien
eliöille.
Yksi ilmastonmuutoksen merkittävä vaikutus meriluontoon on suolaisuuden vähentyminen. Tämä on jo vain vähän suolaisella
Perämerellä merkittävä asia, mutta suolaisuudesta ei ikävä kyllä velvoitetarkkailussa
ole koottu pitkiä aikasarjoja.

Muutoksia eliöstössä

Vesien ekologisen tilan seurannassa biologiset muuttujat ovat merkittävässä roolissa.
Pietarsaaren ja Kokkolan merialuetarkkailuissa muun muassa pohjaeläimiä, vesikasvillisuutta ja kalastoa onkin seurattu jo 50
vuoden ajan. Selkein muutos pohjaeläimistössä on ollut liejuputkimadon eli amerikansukasmadon (Marenzelleria ssp.) ilmaantuminen Pietarsaaren merialueelle 1996 ja
vastaavasti Kokkolan merialueelle 1999.
Painolastiveden mukana tullut liejuputkimato on runsastunut voimakkaasti pohjilla
ja se on syrjäyttänyt luontaisesti valtalajina

Meri oli sula Pietarsaaressa 6.1.2020.

Pietarsaaren edustan merialueen kolmen pisteen heinä-elokuun maksimilämpötilan kehitys 1 m syvyydessä jaksolla 1975-2019.

18

täällä jo
Kokkolan edustan merialueen kahden pisteen heinä-elokuun maksimilämpötilan kehitys 1 m syvyydessä jaksolla 1975-2020.

monin paikoin esiintyneen raakkuäyriäisen.
Onneksi Kokkolan edustalla havaittiin yhden vuoden (2018) raakkuäyriäisten puuttumisen jälkeen lajin paluu pohjille. Pietarsaaren merialueella raakkuäyriäistä on tavattu
monilla pisteillä edelleen. 1980-luvulla ja
1990-luvun puoleenväliin asti valkokatka
(Monoporeia affinis) oli Kokkolan edustalla varsin runsaslukuinen, mutta sen jälkeen
se on voimakkaasti vähentynyt. Muutoksen
oletetaan johtuvan ilmastonmuutoksesta
(Rousi ym. 2013). Valkokatkapohjat ovat
erittäin uhanalainen luontotyyppi. Myös
kilkki (Saduria entomon) on vähentynyt selvästi Kokkolan edustalla 1990-luvun puolenvälin jälkeen.

Vähäsuolaisella Perämerellä merilajisto
niukentuu pohjoiseen ja makeaveden lajit
lisääntyvät. Samalla meren tilaa kuvaavia
indikaattoreita putoaa pois. Biologisia suureita tulisi seurata nykyistä kattavammin
alueellisesti ja ajallisesti, jotta ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristötekijöiden
vaikutuksiin päästäisiin paremmin kiinni.
Lähteet:
www.ilmasto-opas.fi
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/
jaatalvi-2019-2020

Rousi, H, Laine, A.O, Peltonen, H, Kangas,
P, Andersin, A-B, Rissanen, J, SandbergKilpi, E. ja Bonsdorff, E. 2013. Long-term
changes in coastal zoo-benthos in the
northern Baltic Sea: the role of abiotic environmental factors. ICES Journal of Marin
Science doi:10.1093/icesjms/fss197.
Heli Jutila ja Marjut Mykrä
Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry

https://www.syke.fi/fi-FI/
Ajankohtaista/Tiedotteet/
Suomen_jarvien_jaaoloissa_
havaittuja_muu(2024)
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Maatalouden vesiensuojelun
tehostaminen
muuttuvassa ilmastossa

Ilmastonmuutoksen haasteita vastaan tarvitaan jo käytössä olevia maatalouden
vesiensuojelumenetelmiä, mutta myös uusia innovaatioita.
Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on oltava ympäristön kannalta kestävä viljely.
Hajakuormitus on vahvasti sidoksissa vuoden sääoloihin. Sateisina vuosina kuormitus
on kertaluokkaa suurempaa kuiviin tai niin
sanottuihin normaaleihin vuosiin verrattuna. Hajakuormituksesta suurin osa tulee
peltoviljelystä ja talvi 2020 muistutti meitä
julmalla tavalla siitä, että erityisesti maatalouden vesiensuojelussa on vielä paljon
tekemistä. Leudoissa ja sateisissa talviolosuhteissa erityisesti pelloilta huuhtoutuvat ravinnemäärät kasvavat. Talven tulvat
ja hurjat kuormitusluvut aiheuttivat paljon
keskustelua ja huolta tutkijoiden ja kansalaisten keskuudessa. Talvi jääkin pysyvästi
tutkijoiden tilastoihin ennätyslämpimien ja
sateisten kuukausien, mutta myös ennätyksellisen korkeiden rannikkojokien mereen
kuljettamien ravinnekuormien takia. Vaikka
kuormat ovat nyt olleet suuria, olisivat ne
ilman nykyisiä vesiensuojelutoimia vielä korkeampia. Miten ilmastonmuutoksen asettamaan haasteeseen sitten voitaisiin vastata ja
kasvava hajakuormitus saada kuriin samalla
pyrkien kohti vesistöjen hyvää tilaa?
Yksi keino voisi olla yhdistää uudet innovatiiviset ja nopeasti ravinnevalumiin
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vaikuttavat keinot perinteisiin, jo käytössä
oleviin menetelmiin. Näin voitaisiin ilmastonmuutoksesta johtuva kasvava ravinnehuuhtouma kompensoida ja jopa saavuttaa
kuormituksen vähentämiseksi asetetut tavoitteet.

Hyviä tuloksia kipsikäsittelystä ja
ravinnekuidusta

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY) on saanut mielenkiintoisia tuloksia uusien maanparannusaineiden (kipsi, ravinnekuitu, rakennekalkki)
hyödyistä kuormituksen vähentämismenetelminä. Tutkimuksellisesti ehkä mielenkiintoisin tulos on näiden uusien menetelmien ja
vanhojen, jo käytössä olevien maatalouden
vesiensuojelumenetelmien yhdistäminen.
Hyvä esimerkki toimenpiteiden yhdistelmien tehokkuudesta on Lepsämänjoen yläosalla osana Vantaanjoen kipsihanketta toteutettu suorakylvöpeltojen kipsikäsittely.
Lepsämänjoella kiintoaine- ja fosforikuormitus oli jo ennen kipsikäsittelyä lähtökohtaisesti keskimääräistä vähäisempää laajan
talviaikaisen kasvipeitteisyyspinta-alan an-

siosta, mutta kipsin avulla kuormitusluvut
putosivat entisestään. Vaikutukset olivat
nähtävissä myös hyvin kuormittavissa olosuhteissa.
Hyviä tuloksia saatiin myös LOHKO- ja
UusiRaha- sekä RAKUVE-hankkeissa, joissa
kerääjäkasvien ja kalkkistabiloidun ravinnekuidun avulla saatiin vähennettyä tehokkaasti peltojen kuormitusta. Syksyllä 2019
ravinnekuitu vähensi kiintoaine- ja fosforihuuhtoumaa noin 50 % käsittelemättömiin
lohkoihin verrattuna. Näillä menetelmillä
vähennetään fosforin ja kiintoaineen huuhtoutumista ja ne kasvattavat myös pellon
hiilivarastoa.
Vaikka ravinnekuitulisä vähensi ensin
selvästi typen huuhtoumaa, näyttäisi se
1–1,5 vuotta levityksen jälkeen lisäävän sitä
jonkin verran. Tämä johtuu todennäköisesti mikrobien mobilisoiman typen vapautumisesta. Lisääntynyttä typen huuhtoumaa
voidaan kuitenkin kontrolloida kerääjäkasvien avulla, jotka UusiRaha-hankkeen mittauksissa vähensivät kokonaistypen huuhtoutumista 30 %.
Rakennekalkin vaikutukset Vihdissä si-

Kokonaiskuormitus vesistöön

Ei kerääjäkasvia
+muokkaus
Kerääjäkasvi
+muokkaus
+jankkurointi
Kerääjäkasvi
+muokkaus
Kerääjäkasvi Kerääjäkasvi
+muokkaus +jankkurointi
+ravinnekuitu
Kerääjäkasvi,
ei muokattu

Kokonaiskuormitus vesistöön

Peltomaan häiritseminen lisää kuormitusta aina!

Pelloilla tehtävät toimet

Kerääjäkasvien ja muiden pelloilla tehtävien toimien yhdistelmällä voidaan vähentää
tehokkaasti ravinne- ja kiintoainekuormaa. Mitä enemmän maata häiritään, sitä
enemmän kuormitus kasvaa.

TYYDYTTÄVÄ

Vesistöjen tila

HYVÄ

Toimenpiteitä yhdistämällä tehoa maatalouden vesiensuojeluun muuttuvassa ilmastossa!

Tavoitetaso (VPD)

Käytössä olevien
menetelmien ja
maanparannus‐
aineiden
yhdistelmät

Uudet maanparannusaineet
(kipsi, kalkki, kuidut)
 Nopea vaikutus huuhtoumiin

Ympäristön kannalta kestävä maatalous
 Ravinteiden tehokas kierto,aito
kasvipeite, hyvinvoiva maaperä,
tehokas hiilensidonta
 Resilienssi, uusiutuvuus

Nykyisen ympäristökorvausjärjestelmän
mukaiset vesiensuojelumenetelmät
‐ Hitaus, tehottomuus,
kohdentamisen vaikeus
Aika

Yhdistämällä nykyisin käytössä olevia maatalouden vesiensuojelumenetelmiä ja uusia
nopeita vaikutuksia tarjoavia maanparannusaineita voidaan vesistöjen tilaa parantaa
nopeasti. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kuitenkin ympäristön kannalta kestävä maatalous, joka parantaa myös vesistöjen tilaa.

jaitsevalla tutkimusalueella sen sijaan näyttivät hiipuvan, kun käsittelystä oli kulunut
yli neljä vuotta (levitys syyskuussa 2015).
Kun käsittelystä oli kulunut kaksi vuotta, oli
tutkimusalueen halki virtaavan pelto-ojan
sameuden vähenemä noin 30 % ja vielä viime
syksynä 16 %.
Sateisen talven 2020 perusteella näyttäisi, että kun maanparannusaineen vesiensuojeluvaikutus alkaa ajan myötä hiipumaan, sen vaikutus ennätyssuuren valunnan
takia hyvin kuormittavissa oloissa ikään kuin
romahtaa. Tai ajan myötä heikentyneen tehon vaikutus jää muualta valuma-alueelta
huuhtoutuneen kuormituksen alle, sillä sateisina vuosina myös luonnonkuormitus lisääntyy. Tämä koskee kaikkia menetelmiä,
joiden vaikutus kestää tietyn ajan.
UusiRaha-hankkeessa todettiin kerääjäkasveilla olevan positiivinen vaikutus ravinne- ja kiintoainekuormaan. Kerääjäkasvien
vaikutuksia voitiin entisestään tehostaa
paitsi kalkkistabiloidun ravinnekuidun avul-

la, myös keventämällä muokkausta. Vesiensuojelullisesti tehokkain keino oli jättää kerääjäkasvilohkot muokkaamatta talven yli.

Siirtymäaikana tarvitaan nopeita
keinoja

Käytettävissä olevien maatalouden vesiensuojelumenetelmien ja uudempien innovaatioiden yhdistelmä voi olla keino taistella
muuttuvan ilmaston mukanaan tuomia vesiensuojeluhaasteita vastaan. Pidemmällä
tähtäimellä tarvitsemme kuitenkin paitsi
pussillisen näitä uusia menetelmiä, ennen
kaikkea muutoksen kohti ympäristön kannalta kestävämpää viljelyä. Mutta vaikka
kaikki Suomen viljelijät ryhtyisivät huomenna toiminnassaan huomioimaan maan
rakenteen hoidon ja eloperäisen aineksen
lisäämisen peltoon, ei muutos tapahdu kovinkaan nopeasti. Tarvitsemme myös lisää
tietoa siitä, miten peltomaan hyvä rakenne
ja eloperäisen aineksen lisääntyminen realisoituu pelloilta valuvan veden laadun pa-

Tammi-helmikuussa 2020 oli
lauhaa ja sateista, vain kahtena
päivänä lämpötila pysyi Vantaalla
pakkasen puolella. Vantaanjoen
virtaama nousi jo helmikuussa
yleensä huhtikuulle ajoittuvan kevätylivirtaaman tasolle. Valumavedet
toivat jokiin paljon kiintoainesta
ja ravinteita, kun maa oli paljas ja
roudaton. Tammi-helmikuussa mereen kulkeutui fosforia lähes 50 % ja
typpeä 30 % edelliseen koko vuoden
kuormaan verrattuna.
Vuosina 2017—2019 Vantaanjoen
Suomenlahteen kuljettama fosforikuorma oli keskimäärin 92 tonnia ja
typpikuorma 1 500 tonnia. Fosforista asumajätevesiperäistä oli 3—7 %
ja typpikuormasta 10—20 %. Hyvän
ekologisen tilan saavuttaminen
Vantaanjoessa edellyttää tuntuvaa
fosforipitoisuuden laskua. Vesistöalueen pelloilla tarvitaan ravinnekuormitusta ja eroosiota vähentäviä
toimia. Kasvavissa ja tiivistyvissä
taajamissa hule- ja työmaavesien
hallinta on välttämätöntä.

ranemisena ja kuinka nopeasti positiiviset
vaikutukset ovat nähtävissä.
Tällä hetkellä eletään eräänlaista siirtymäaikaa kohti ympäristön kannalta kestävää
maataloutta. Koska muutos ei kuitenkaan
tapahdu hetkessä, ovat vesistöt ansainneet
nopeita vaikutuksia tuovia keinoja tilansa
paranemiseen.
Pasi Valkama
Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry
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Jaalanlahden rantaniityn ruovikkoa murskattiin ja ruovikon sekaan kaivettiin allikoita vuosina 20032006. Ruovikon murskausta on jatkettu, jolloin ympäristö on pysynyt melko avoimena ja suotuisana
kosteikon linnustolle. Kuva: Esa Korkeamäki

Vesistöjä hoidetaan liian usein ilman vesitekniikan rinnalla
kulkevaa limnologian ja ekologian tietämystä.
Vesistöjen kunnostus on tullut ajankohtaiseksi, kun ihmiset ovat heränneet hoitamaan lähialueensa järviä, virtavesiä ja rannikon vesialueita. Vesistökunnostuksiin on
viime aikoina myös ohjattu entistä enemmän EU:n, valtion, säätiöiden ja kiinteistöjen
omistajien varoja, jolloin myös toteutukseen
on saatu vauhtia. Vesistöjä siis hoidetaan
niiden huonon kunnon vuoksi, mutta liian
usein ilman vesitekniikan rinnalla kulkevaa
limnologian ja ekologian tietämystä.
Tavallisesti vesistön tilaa pidetään huonona, jos se on muuttunut niin, ettei se
enää sovellu virkistyskäyttöön, tai siinä on
jotain esteettistä vikaa. Harvemmin syynä
on luonnon oma lähtökohta. Vesistöjä halutaan muuttaa rakentamalla, mutta kaikkia
hyödyttävää yleistä vesien kunnostusta ei
ole olemassa. Kun elinympäristö muuttuu,
aina jotkut hyötyvät ja jotkut kärsivät, riippumatta siitä onko kyseessä ihminen tai
eliölaji. Pelkästään ihmisen tarpeet eivät
saa olla pääasiallinen tai ainoa syy vesistön
kunnostukseen. Tästä syystä laadukas ja
paikkakohtainen suunnittelu on tärkeää ja
22

siihen tulisi sisällyttää tarkastelua tavoitteista, niiden realistisuudesta, kustannustehokkuudesta ja tulevien toimenpiteiden
merkityksestä luontoon.
Kokemus on osoittanut, että matalien
rehevien seisovien vesien tilan muuttaminen
on vaikeaa ja vaatii korkeaa ammattitaitoa,
pitkäjännitteisyyttä ja erityisesti valumaalueen kuormituksen vähentämistä. Tyypillisesti matalaa lahtea halutaan hoitaa, ja
siihen lisätään avovesialuetta ruoppaamalla
ja niittämällä vesikasvillisuutta. Tällöin avovesialuetta kyllä saadaan lisää, mutta odotusten vastaisesti vesi ei kierräkään, koska
vedenpinta ja sen korkeus säilyy tasaisena.
Iso työ menee lähes hukkaan, kun umpeenkasvukehitys alkaa nopeasti uudelleen heti
toimenpiteiden jälkeen. Näin on käynyt esimerkiksi lähes kokonaan umpeenkasvaneella Haminan Kirkkojärvellä, jota kunnostettiin 15 vuotta sitten EU:n Life -hankkeessa.
Vesienhoitoon kannattaa suhtautua kriittisesti esimerkiksi silloin, kun lajistollisesti
tai ekosysteemin toiminnan kannalta tärkeää
vesikasvillisuutta poistetaan tai arvokkaita

tulvaluhtia hävitetään ymmärtämättä niiden merkitystä lajien
lisääntymispaikkoina. Joskus
mutkaisia puroja suoristetaan
ja uoman penkkoja nostetaan,
jotta vesistön tulviminen vähenisi ja vesistön tila ”paranisi”,
mutta silloin monimuotoisuus
uhrataan, koska todellisuudessa vesistön lajimäärä on suurempi jos puroa ei suoristeta ja
uomassa veden virtausnopeus
säilyy vaihtelevana. Taimenen
elinympäristöjä luomalla ja istutuksilla saatetaan hävittää
kalojen saalistusta huonosti
kestävä uhanalainen vesihyönteispopulaatio. Järvien vesistökunnostuksia ovat myös erilaiset sedimentteihin kohdistuvat
laskeutukset. Näissä järven
pohjaa lasketaan väliaikaisella
kuivatuksella tai veden ravinnepitoisuutta
vähennetään kemikaalilla. Tällaisia radikaaleja toimenpiteitä tulisi välttää tai käyttää
korkeintaan vasta viimeisenä keinona, sillä
käytännössä koko ekosysteemi häiriintyy
ja suureksi osaksi tuhoutuu. Kemikaalilaskeutus saattaa alentaa veden pH:n, jolloin
kaloja kuolee tai toisissa järvissä kalojen aineenvaihdunta häiriintyy, niin kuin kävi esimerkiksi Littoistenjärvellä.
Virkistyskäyttöarvot ovat usein ristiriidassa luonnon monimuotoisuuden suojelun
kanssa. Kun vesistön tilaa muutetaan niin
ihminen voi hyötyä mutta moni muu eliölaji
kärsii. Lisäksi vesistörakentaminen on kallista. Näiden syiden takia myös ympäristöhallinnon tulisi käyttää nykyistä enemmän
harkintaa, ettei käytettävissä olevia verraten vähäisiä vesiensuojelun tukivaroja osoiteta kokonaisuuden kannalta tehottomiin,
jopa luonnon monimuotoisuuden kannalta
haitallisiin vesistökunnostuksiin.
Esa Korkeamäki, toiminnanjohtaja
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Vesiselkärangattomat
ja ilmastonmuutos

Populaation säilyminen elinympäristössä riippuu useasta eri tekijästä.
Lämpötila on sopivan vesistötyypin ja happitilanteen
ohella tärkeä vesiselkärangattomien levinneisyyteen
vaikuttava tekijä. Ilmastonmuutoksen aiheuttama vesistöjen lämpeneminen voi johtaa eteläisten lajien levittäytymiseen ja toisaalta pohjoisten lajien katoamiseen.
Kuitenkin yksittäisten tekijöiden, kuten lämpötilan on
havaittu ennustavan huonosti vesihyönteisten esiintymistä, sillä populaation säilyminen elinympäristössä
riippuu useasta eri tekijästä, kuten elinympäristön laadusta ja eliölajien vuorovaikutuksista.
Pohjaeläintarkkailut toteutetaan pääsääntöisesti vesistöjen syvänteissä, joissa happipitoisuus lienee
merkittävin eliöyhteisön koostumukseen vaikuttava
tekijä. Syvänteissä harvasukamadot ja surviaissääsket
muodostavat tärkeimmät eliöryhmät, eikä niissä ole
vielä havaittu suuria lajistollisia muutoksia. Syvänteet
ovat lämpötilan suhteen rantavesiä vakaampia, koska
yläpuolinen vesimassa ja sedimentti tasaavat ilman
lämpötilan vaihtelusta johtuvia lämpötilamuutoksia.
Toisaalta ilmastonmuutos saattaa muuttaa vesistön
kevät- ja syyskiertoja, mikä johtaa muutoksiin syvänteiden happipitoisuuksissa.
Litoraalien selkärangattomien lajistossa on alkanut
näkyä selviä muutoksia, jotka ainakin osaltaan johtuvat ilmaston lämpenemisestä. Esimerkiksi sudenkorentojen lajimäärät ovat lämpimissä maissa suuret ja
niiden lajimäärä onkin lisääntynyt Suomessa. Sudenkorentojen lajimäärä oli viime vuosisadan lopussa 52 ja
nyt niitä on löydetty maastamme jo 63 lajia. Erityisesti
jonkinasteista rehevyyttä suosivat eteläiset sudenkorentolajit ovat muuttuneet entistä yleisemmäksi.
On ymmärrettävää, että lämpötilan nousun vaikutus
vesielinympäristössä ilmenee ensimmäisenä sudenkorentojen tapaisissa semiakvaattisissa eliöryhmissä.
Sudenkorentojen toukat elävät vesistössä suppealla
alueella, mutta aikuiset sudenkorennot levittäytyvät
hyvän lentotaitonsa ansiosta tehokkaasti uusiin elinympäristöihin. Vastaavasti samassa ajassa kokonaan
terrestriset perhoset ovat hyvinä lentäjinä nostaneet
levinneisyysalueiden keskimääristä pohjoisrajaa jopa
yli sata kilometriä. Lajimäärän lisääntyminen kuulostaa
siltä, kuin ympäristön tila olisi parantunut, mutta nopea muutos uhkaa entistä pohjoista lajistoamme.
Säätilalla ja ilmastonmuutoksella selitetään lajien
esiintymisessä ja levinneisyydessä tapahtuvia muutoksia turhan usein ja liian yksipuolisesti. Rannikkoalueellemme on levinnyt uusia eteläisiä lajeja, mutta
tarkemmin katsottuna niistä useimpia voidaan pitää
haitallisina vieraslajeina. Moni Itämeren uusi vieraslaji on kotiutunut rannikollemme samankaltaisista
olosuhteista Kaspian ja Mustanmeren alueelta sekä
Pohjois-Amerikasta tulleiden laivalastien mukana. Ihmisen toiminta nostaa ilmaston lämpenemisen kautta
myös vesistöjen lämpötiloja ja samanaikaisesti erilaiset

Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) on yksi vesistöjen rehevöitymisestä ja ilmaston lämpenemisestä hyötynyt sudenkorentolaji.
Kuva: Kymijoen kuvapankkihanke.

Saksisiira (Sinelobus vanhaareni) on uusimpia vieraslajejamme. Lajia
havaittiin pohjaeläinnäytteestä Porvoon öljysataman edustalta syksyllä 2019. Kuva: Timo Pajunen.

ojitukset, kaivamiset, vesistön säännöstely ja vesistörakentaminen vaikuttavat lajien säilymiseen elinympäristössään. Erityisesti ojitukset ovat
hävittäneet soiden vesiselkärangattomien populaatioita ja heikentäneet
alapuolisten vesistöjen tilaa. Muutokset vesiselkärangattomien yleisyydessä ja levinneisyydessä sekä populaatioiden häviämisessä ovat usein
monien eri tekijöiden seurausta, johon ilmastonmuutos tuo osansa. On
havaittu, että muuttuvissa elinympäristöissä populaatiot säilyvät todennäköisimmin niille parhaimmissa niin sanotuissa lähdehabitaateissaan.
Tämä korostaa tarvetta selvittää ja tarkkailla elinympäristön laatua, koska
sillä näyttää olevan merkittävä vaikutus vesiselkärangattomien populaatioiden säilymiseen.
Esa Korkeamäki, toiminnanjohtaja
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
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Ilmastonmuutos ja vesienhallinnan merkitys
Ilmastonmuutoksen seurauksena sateet lisääntyvät Suomessa
huomattavasti nykyiseen verrattuna. Hajakuormituksen määrä
riippuu sateiden sekä valumien
määrästä ja hajakuormitus onkin
suurin vesistöjämme kuormittava
tekijä. Lisääntyvät valumat näkyvät vesien rusehtumisena ja rehevöitymisenä. Yhtälö on haastava,
onko mitään tehtävissä? Kyllä
on, nimittäin yhteistyöllä, vesienhallinnan kokonaisvaltaisella
suunnittelulla ja vesienhallinnan
toteutuksella.

”Vesienhallinnan merkitys vesistökuormitukseen jo aivan sieltä valuma-alueiden
yläosista alkaen on ainoa pitkäkestoinen
vaikutustapa hajakuormituksen hallintaan”,
toteaa vesienhallinnan suunnittelusta vastaava johtaja Janne Pulkka KVVY:ssä. Hän
on tehnyt työtä vuosikymmeniä vesienhallintaan liittyvän ymmärryksen lisäämiseksi.
Nyt asia on viimein tiedostettu valtakunnallisestikin ja esimerkiksi ministeriöiden syksyn 2020 rahoitushauissa vesienhallinta on
pääteemana.
”Miten vesienhallintaan päästään käsiksi? Siihen täytyy saada osallisiksi maanomistajat, viljelijät, ojitusyhteisöt, vesialueiden omistajat sekä viranomaiset.

Lisäksi vaaditaan korkealaatuista osaamista
ja näkemystä maankäytön, vesiensuojelun
ja kalataloudenkin välillä ”, Pulkka kertoo
kokemuksistaan. Hän on vaikuttanut asioiden edistämiseen lukuisissa työryhmissä ja
ministeriöissä itseään säästämättä. ”Täytyy
uskoa lujasti työnsä vaikuttavuuteen. Suomi tarvitsee alkutuotantoa ja ainutlaatuista
ympäristöään ja sen vesistöjä. Näiden asioiden eteen kannattaa tehdä työtä hartiavoimin myös jatkossa.”

Mitä vesienhallinta on käytännössä?

Kokonaisvaltaisen vesienhallinnan tavoitteena on pidättää vesiä valuma-alueella,
vähentää eroosiota ja sitä kautta estää
kiintoaine- ja ravinnekuormituksen pääsyä
vesistöihin. Samalla suunnittelussa täytyy
kuitenkin huomioida peruskuivatuksen onnistuminen. Tämä on mahdollista vain suunnitteluosaamisen ja ymmärryksen kautta.
Lisäksi asiaan vaikuttaa suuresti esimerkiksi
peltomaan rakenne ja sitä kautta maan veden pidättävyys valuma-alueella.
Kaupunkialueilla hulevesien käsittely
on edellytys tämän vesistökuormitusta aiheuttavan tekijän huomioimisessa. Myös
hulevesiä pitäisi pystyä hallitsemaan huomattavasti entistä paremmin ja hulevesien
vesistökuormitusta vähentämään erilaisin
vesiensuojelurakentein. Vesienhallinta vaatiikin monipuolista kokemusta sekä eri tahojen laajaa yhteistyötä, ammattitaitoista
suunnittelua ja tietysti sen toteutusta.
Peltovaltaisilla alueilla suurimpia haasteita ovat usein vesiuomien eroosio ja suur-

ten valumien hallinta tulva-aikaan. Uomaeroosiota pyritään hillitsemään hidastamalla
veden virtausta ja vähentämällä uoman vedenkorkeuden vaihteluita. Ratkaisuja ovat
muun muassa erilaiset kosteikot, laskeutusaltaat ja pohjapadot. Lisäksi vesienhallinnassa voidaan hyödyntää ennallistettavia
soita, joutomaita ja tulvametsiä. Uomiin voidaan tehdä lisätilaa tulvavedelle esimerkiksi
2-tasouomarakenteilla. Syöpyneitä uoman
reunoja voidaan korjata ja vahvistaa muun
muassa kiveämällä, luiskia loiventamalla ja
reunoilla puuston ja kasvillisuuden avulla.
Oikein toteutettuna lisätään samalla luonnon monimuotoisuutta, monipuolistetaan
maisemaa sekä mahdollistetaan virkistyskäytönkin kehittämistä.

Vesienhallinnan kautta hajakuormituksen kimppuun

”Hajakuormituksen vähentäminen vaatii
meiltä yhteistyötä, tietoa ja taitoa sekä jatkuvaa kehittämistä”, kertoo KVVY ry:n toiminnanjohtaja Jukka Mattila. ”Vaikka Kokemäenjoenkin vesien tilaa ja niiden suotuisaa
kehitystä uhkaavat tulevina vuosina monet
tekijät, niin meillä on kuitenkin käytettävissämme uusimpia vesienhallinnan keinoja,
joilla voidaan oikeasti vaikuttaa vesientilaan.
Toivotaan, että tätä asiantuntemusta ja keinoja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman
laaja-alaisesti”, summaa Mattila lopuksi.
Jukka Mattila, Satu Heino ja Janne Pulkka
Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry

Vesienhallintaa käytännössä:

Loiku-hankkeen pilottialueelle on hahmoteltu monipuolinen kunnostustoimien
kokonaisuus. Suuri osa toimista on jo lähdössä toteutukseen eri rahoituskanavia
hyödyntäen. Kartta: MAK Media.
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Kuvassa esimerkki Loviisanjoen valuma-alueella
toteutetusta Rutumin monimuotoisesta kosteikosta, jonka avulla hillitään vesistön kiintoaine- ja
ravinnekuormitusta sekä monipuolistetaan maisemakuvaa. Kuva: Teemu Rekola.

Vesienhallintaa ja virtaavien vesien kunnostuksia voidaan toteuttaa monipuolisesti ympäristö- ja kalastonäkökulmat huomioiden. Kuvassa esimerkki Hardombäckenin uomastosta. Kuva: Mikko Ortamala.

Hankkeiden kautta toteutukseen:

Loimijoen pelastusohjelma ja Waterdrive
Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon eli Loiku –hankkeessa on lähdetty
etsimään uudenlaisia ratkaisuja valuma-alueen kokonaisvaltaiseen
kunnostussuunnitteluun. ”Oleellista on ottaa alueen maanomistajat
mukaan suunnitteluun heti alkumetreiltä alkaen”, toteaa ympäristöasiantuntija Satu Heino. Maanomistajien ja asiantuntijoiden yhteistyössä tunnistetaan valuma-alueen ongelmakohdat ja etsitään
niihin ratkaisuja. Hankkeen pilottialueella Punkalaitumella yhteistyö
on tuottanut kokonaisvaltaisen kunnostussuunnitelman, jossa lähdetään parantamaan muun muassa peltoalueiden peruskuivatusta
luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita hyödyntäen. Uomastoon tehdään 2-tasouomaa, pohjapatoja, laskeutusaltaita ja
kosteikkoja. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu perattujen koskien ja
soiden ennallistamista, eroosionsuojausrakenteita ja muun muassa
vanhojen metsien suojelua.
Suurimmalle osalle kunnostustoimista on jo maanomistajien
luvat ja rahoituskanavat selvillä. Kuten paikallinen puuhamies on
todennut, hanke on onnistunut silloin, kun kaikki siitä hyötyvät. ”Pilottialueella tämä on toteutunut mitä parhaimmissa määrin ja konkreettisiin kunnostuksiin on päästy ennätysnopeasti”, toteaa Heino
tyytyväisenä.
Seuraava askel on lähteä jalkauttamaan pilottialueen toimintamallia myös muille osa-alueille Loimijokivarteen. Tähän tärkeään
työhön hanke kokosi Loimijoen pelastusohjelman. Pelastusohjelma
on konkreettinen työkalu, joka kokoaa yhteen Loimijoen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät ja vaikuttavimmat keinot
vesien tilan parantamiseksi. Pelastusohjelma on toteutettu tarinakarttapohjalle ja siitä on pyritty tekemään niin helppolukuinen,
että kuka vaan voi sen pohjalta lähteä vesien tilaa parantamaan.
Tutustu Loimijoen pelastusohjelmaan: kvvy.fi/pelastusohjelma

Peltovaltaisten valuma-alueiden jokivesikuormitusta järviin voidaan hillitä esimerkiksi suistoalueiden vedenviipymä- ja kosteikkorakenteilla. Kuvassa Näsijärven Kapeen kylään toteutettu ja huoltotoimet huomioiva rakenne, jonka laskeutusaltaiden
pidättämä kiintoaines ravinteineen kuljetetaan takaisin pelloille. Kuva: Teemu Rekola.

WATERDRIVE-hankkeella
vaikutetaan Itämeren
valuma-alueella

”Waterdrive-hankkeen tavoitteena on kehittää maatalousvaltaisten alueiden vesien laadun parantamista
koko Itämeren valuma-alueella kokemustenvaihdon
sekä poliittisen ohjauksen keinoin”, kertoo suunnittelija Mikko Ortamala. Mukana hankkeessa on yhdeksän Itämeren alueen maata. Suomesta hankkeeseen
osallistuvat Suomen ympäristökeskus, Salaojayhdistys ry, KVVY ry/Etelä-Suomen Salaojakeskus, BSAG
ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen tavoitteena on olla
edistämässä kokonaisvaltaisten valuma-alue- ja vesistökunnostusten toteuttamista laaja-alaisesti yhdessä eri sidosryhmien kanssa sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Hankkeessa kehitetään myös spatiaalisia työkaluja tukemaan kunnostuksia.
”On tärkeää pyrkiä luomaan valuma-alue- ja vesistökunnostuksiin järjestelmällinen, koordinoitu ja
kohdennettu toimintatapa, joka sovittaa yhteen tuotantotalouden, vesienhoidon ja kalatalouden tarpeet
sekä huomioi luonnon monimuotoisuuden”, Ortamala kertoo. WATERDRIVE -hanke jatkuu vuoden 2021
loppuun ja sitä koordinoi Ruotsin maatalousyliopisto
SLU.
Lisätietoa hankkeesta:
https://www.salaojayhdistys.fi/fi/waterdrive/

Loimijoen pelastusohjelma on konkreettinen työkalu, joka kokoaa yhteen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät ja vaikuttavimmat keinot vesien tilan parantamiseksi. Kuva: kvvy.fi/pelastusohjelma.
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Ilmastonmuutokseen

on jo varauduttu Savo-Karjalassa
Rehevöitymisen vaikutuksia on
mahdollista vähentää yhdistämällä hydrologiaan, valumaalueelle ja vesistöjen ekologiaan
kohdentuvat toimenpiteet.

Vuoksen pohjoisten reittivesien luonnonmukaisia vedenkorkeuksia ja virtaamia on
muutettu säännöstelyillä tulvasuojelun,
vesiliikenteen sekä voimatalouden tarpeisiin. Latvajärvillä vedenpinnat nousevat
tulvakorkeuksiin hyvin nopeasti. Alempana
vesistössä tulvien nousu- ja myös laskunopeus on hitaampaa. Esimerkiksi Kallavedellä
kevättulvahuippu on tyypillisesti noin kuukautta myöhemmin kuin Kiuruvedellä.
Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpötilat kohoavat, sademäärät kasvavat,
lumipeitteen määrä vähenee ja kesto lyhenee. Myös erilaisten ääri-ilmiöiden, kuten
rankkasateiden ja pitkien kuivakausien todennäköisyys kasvaa. Sääoloissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat valuntaan, jonka
seurauksena vedenkorkeuden vaihtelut lisääntyvät, talven virtaamat kasvavat, kevättulvat pienenevät ja aikaistuvat. Tämä
kehitys on jo osin nähtävissä muun muassa
Iisalmen reitillä. Alempana vesistössä olevalla Kallavedellä tulvahuippujen korkeus
ei muuttuisi, mutta aikaistuu. Sen sijaan
Saimaalla tulvat lisääntyvät sadannan seurauksena.
Vesiolojen muutokset vaikuttavat myös
vesistöjen säännöstelyjen toimivuuteen,
koska säännöstelyrajat on useimmiten sidottu kalenteriin. Suurimmat ongelmat
aiheutuvat yleensä vedenkorkeuden kevätalennuksesta, jonka tekeminen voi olla
mahdotonta talvivirtaamien kasvaessa.
Alennus voi myös lisätä kesän kuivuusriskiä.
Säännöstelyjen toimivuutta selvitetään ja
lupia on jo tarkistettu.
Savo-Karjalan alueen suurista reitti-

vesistä Pielinen on Euroopan suurimpia
säännöstelemättömiä järviä, mutta senkin
luonnonmukaiseen vedenkorkeuteen perustuvaan juoksutuskäytäntöön haetaan
muutosta kesäajan kuivuusriskin takia.
Siitä huolimatta, että alapuolista Pielisjokea on voimalaitosten myötä voimakkaasti muutettu, Pielistä ei kuitenkaan esitetä
säännösteltäväksi. Juoksutusmääräykset
on tarkoitus muuttaa sellaisiksi, että poikkeuksellisen vesitilanteen uhatessa voidaan
poiketa luonnonmukaisesta juoksutuksesta.
Selvitysten perusteella vähälumisina talvina
Koitereella ja Höytiäisellä ei ole perusteltua
tehdä nykyisen säännöstelykäytännön suuruista niin sanottua kevätkuoppaa, mikä on
mahdollista toteuttaa nykyisten säännöstelyrajojen mukaisesti.
Vuoksen läntisellä osalla Kallaveden
alueella säännöstelyn tavoitteena on alivedenkorkeuksien nostaminen vesiliikennettä
ja virkistyskäyttöä tyydyttävälle tasolle.
Tämä toteutuu vuonna 2016 käyttöönotetulla säännöstelykäytännöllä. Säännöstelyn
muutoksessa on varauduttu ilmastonmuutokseen poistamalla luvasta pakollinen kevätkuoppa. Yläpuolisia Juojärven ja Nilsiän
reittejä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten ja niissä on tunnistettu tarve
pienentää luvan mukaista vedenpinnan kevätalennusta, mikä edellyttää lupaehtojen
muuttamista.
Iisalmen reittiä säännöstellään pääosin
maatalouden tulvasuojelua varten. Onkija Poroveden säännöstelylupaa muutettiin
vuoden 2020 alussa. Luvan muutostarpeita
tarkasteltiin padotus- ja juoksutusselvityksessä, joka tehtiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Järvien säännöstelyrajoja
muutettiin siten, että pakollisesta kevätkuopasta luovutaan, mutta se voidaan tehdä, jos tulovirtaamaennusteet lupaavat
keskimääräistä tulvaa. Kiuruveden säännöstelylupaa on tarkistettu ja otetaan käyttöön,

kun Kiurujoelle suunnitellut perkaukset on
tehty. Perkausten tavoitteena on pienentää
rankkasateista johtuvaa kesätulvien riskiä.
Myös tarpeettomasta kevätalennuksesta
luovutaan.

Maatalouden toimenpiteet muuttuvassa ilmastossa

Iisalmen reitti on maaperältään luontaisesti rehevää ja ilmastoltaan nurmiviljelylle
sopivaa. Alueen maatalouden ja elintarviketuotannon tavoitteena onkin kehittyvä,
kustannustehokas ja kestävän tuotannon
mukainen elinkeinotoiminta vesistövaikutuksia alentaen. Onko ilmastonmuutos esteenä näille tavoitteille?
Luonnonvarakeskuksen (Luke Kuopio)
tutkimukset ovat kohdistaneet nurmiviljelyn
fosforikuormituksen (P) alentamistoimenpiteet kyntökerroksen P-luvun alentamisen
sijaan nurmen pintakerroksen tarkasteluun. Tämä tutkimuksen suuntaaminen on
ollut perustana lietelannan sijoittamiselle
kasvukaudella, P:n pintalannoituksen vähentämiselle, nurmiviljelylle jopa ilman Plannoitusta sekä lannoituksen optimoinnille. Ympäristövaikutusten tutkimuskohteena
ovat olleet tuotantovälineet eli pelto, maan
ominaisuudet ja viljelytekniikka sekä myös
eläinten dieetti. Tutkimustulosten perusteella valitut toimenpiteet ovatkin lisänneet
tuotannon kustannustehokkuutta alentaen
myös vesistövaikutuksia ja niiden laaja-alainen toteutuminen nurmi-Suomessa on vankalla tietopohjalla. Ilmastonmuutos ja sen
myötä valunnan lisääntyminen ja ajoittumisen muutokset luovat enenevässä määrin
uusia tietotarpeita karjatalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi.

Viime vuosien sääolojen vaihtelut
sekä hiilen sidonta

Kasvukauden piteneminen etenkin keväällä
vahvistaa nurmiviljelyn tuotantomahdolli-

Väisälänmäen kylä Onkiveden keskellä on yksi Suomen 27:stä kansallismaisemasta. Kuva: Morten Lund Tiirikainen.
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Onkiveden uuden
säännöstelyn
mukainen mediaanivedenkorkeus
vertailujaksolla 1985 - 2014versekä
Onkiveden
uuden
säännöstelyn
mukainen mediaanivedenkorkeus
ilmastomuutosennusteiden mukainen mediaanivedenkorkeus tulevaisuuden jaksoilla 2020 - 2049 ja 2050
tailujaksolla
1985-2014
sekä
ilmastomuutosennusteiden
mukainen
me-2079.
diaanivedenkorkeus tulevaisuuden jaksoilla 2020-2049 ja 2050–2079.

Iisalmen reitti purkaa vetensä Maaninkajärveen Viannankoskella, joka kuuluu
valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Kuva alivirtamakaudelta.
Kuva: Pohjois-Savon ELY-keskus.

suuksia ja lisääntyneen satomäärän vaikutuksesta peltojen fosforitasetta on jopa mahdollista parantaa. Satovarmuus edellyttää
kuitenkin peltomaan vesitalouden ja kasvukunnon parantamista
ja ylläpitoa etenkin ns. heikoimmilla lohkoilla. Hiilensidonnan ja
maan orgaanisen aineen lisääminen tukevat tätä tavoitetta. Siten
viljelyteknisten toimenpiteiden merkitys sadontuotossa sekä vesistökuormituksen alentamisessa korostuu muuttuvassa ilmastossa. Vastaavasti pellon hyvä ravinnetase ja kaltevien peltojen
talviajan kasvipeitteisyys alentavat kasvukauden ulkopuolella
vesistökuormitusta.
Leutojen talvien arvioidaan lisäävän maatalouden P-kuormitusta Iisalmen reitillä noin 5%, mutta kohdennettujen vesienhoidon toimenpiteiden vaikutuksesta kuormitusta voitaisiin kuitenkin alentaa 6-16% (VIHMA- ja NURMAP-malli). Vastaavasti
ilmastonmuutoksen keskiarvoskenaariossa VEMALA-mallin arvion perusteella vesienhoidon toimenpiteet alentaisivat peltoviljelyn P-kuormitusta 15%. Kustannustehokasta olisi kohdentaa toimenpiteet myös reitin yläosan hyvässä tilassa olevien vesistöjen
valuma-alueille (KUTOVA-malli).

Vesistön pitkäaikaismuutokset

Kuva xxx. Onkiveden kokonaisfosforin pitoisuus (Kok-P), kemiallinen hapenkulutus (CODMn
Onkiveden kokonaisfosforin
pitoisuus
(Kok-P),
kemiallinen
fosforipitoisuuden
suhde (Chl-a/Kok-P)
kesäaikana
vuosina
1985-2020.

hapenkulutus (CODMn) sekä klorofylli- ja fosforipitoisuuden
suhde (Chl-a/Kok-P) kesäaikana vuosina 1985-2020.

Iisalmen reitin keskusjärven Onkiveden kokonaisfosforipitoisuus (Kok-P) on pitkän ajan tarkastelun perusteella alentunut,
mutta kemiallinen hapenkulutus (CODMn) on kohonnut. Tämän
perusteella vesiensuojelutoimenpiteillä on pystytty alentamaan
ravinnekuormitusta, mutta ilmastonmuutos on lisännyt vesistön
humuspitoisuutta. Vastaavasti kasviplanktonin (Chl-a) määrä
verrattuna minimiravinteeseen fosforiin (Chl-a/Kok-P) on lisääntynyt, mikä ilmentää vesistön sisäisten mekanismien, ilmeisemmin sisäkuormituksen ja edelleen suuren kalabiomassan vaikutusta. On myös mahdollista, että ekosysteemin tasapainotila on
muuttumassa ilmastonmuutoksen seurauksena. Vesien tilan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi etenkin särkikalojen saalismäärää
tulee lisätä kohdealueen saalispotentiaalin mukaiseksi.
Ilmastonmuutos ei ole vain skenaarioita vuosikymmenten
ulottuvuudella vaan vahvasti tätä päivää. Iisalmen reitin selvitysten ja veden laadun kehityksen perusteella haitallisia rehevyyden
ja rehevöitymisen vaikutuksia on kuitenkin mahdollista vähentää
yhdistämällä
hydrologiaan, valuma-alueelle ja vesistöjen ekolo) sekä klorofyllija
giaan kohdentuvat toimenpiteet.
Jukka Koski-Vähälä, toiminnanjohtaja
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry.
Tuulikki Miettinen, johtava vesitalousasiantuntija
Pohjois-Savon ELY-keskus.
Perttu Virkajärvi, johtava tutkija
Luonnonvarakeskus, Luke Kuopio.
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”Olen keuruulaislähtöinen 42-vuotias limnologi, FM. Keskisuomalaisuus on siten veressä ja toimeni Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtajana onkin mieluinen
ja lähes kutsumustehtävä. Keski-Suomen vesistöt ovat tulleet etenkin nuorempana tutuiksi aktiivisen kalastusharrastuksen myötä
ja myöhemmin työni kautta. Siten vesistöjen
nykytila ja tulevaisuus ovat itselleni myös
henkilökohtaisesti tärkeitä asioita. Ammatillinen taustani kulminoituu vahvasti vesistökuormituksen ja vesistövaikutusten parissa
työskentelyyn.”

Tuomo Laitinen

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry

aloitti toimintansa

Keski-Suomeen perustetun alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen toiminta
starttasi käyntiin elokuussa 2020 kun yhdistykselle palkattu projektipäällikkö/toiminnanjohtaja FM, Tuomo Laitinen aloitti tehtävässään.
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry asemoitui ensimmäisestä päivästä lähtien KVVY
Tutkimus Oy:n sekä Savo-Karjalan Ympäristöntutkimus Oy:n kanssa samoihin toimitiloihin Jyväskylän Kuokkalan Palstatielle.
Aloittava yhdistys ei kuitenkaan ole vielä
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton
jäsen.
Yhdistyksen toiminta alkoi toimeliaasti,
kun toiminnanjohtaja osallistui talkootyön
merkeissä kahteen eri virtavesikunnostushankkeeseen. Yhdistys sai myös tarpeellista
paikallista näkyvyyttä Keskisuomalainenlehden lehtijutussa sekä radiohaastattelussa.
Yhdistyksen ylösajo on toki muutakin
kuin kivien kääntelyä ja haastatteluja. Korona-aika asetti kuitenkin heti alkuunsa omat
haasteet kuntasektorin kontaktoimisessa,
jolla on erittäin tärkeä merkitys niin jäsenhankinnassa kuin uuden toimijan tarjoamien
yhteistyömahdollisuuksien esille tuomisessa. TEAMS-palaverit ovat tulleet tutuksi ja
tätä kautta aluehallinnon näkemyksiä ja tarpeita on käyty läpi ja kirjattu ylös.
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Kiinnostus uutta vesistösektorin toimijaa
kohtaan vesienhoidon ja vesistötuntemuksen saralla on ollut kiitettävää. Tulevaisuudessa jäsenistöön tullaan toivon mukaan
saamaan uusia kuntajäseniä.

Kehittämisohjelmassa määritellään
suuntaviivat

Yhdistystoiminnan ensimmäisen vuoden
tehtävä kulminoituu toiminta-alueelle laadittavan Keski-Suomen vesienhoidon kehittämissuunnitelman laadintaan. Suunnitelmassa tarkennetaan Keski-Suomen
Ely-keskuksen laatimaa vesienhoidon
toimenpideohjelmaa (kausi 2.) keskittyen
maakunnan vesienhoidollisiin haasteisiin ja
painopistealueisiin sekä pyritään saamaan
konkreettisia hankeaihioita tulevaisuudessa
toteutettaviksi. Konkreettisten hankkeiden
listausta pyritään edistämään edellä mainittujen kuntakohtaisten kontaktointien avulla.
Kuntakierroksen jälkeen suunnitelmissa
on perustaa vesistöreittikohtaiset (kuusi
vesistöreittiä) neuvottelukunnat, joihin pyritään saamaan osallisiksi vesistöreitin kun-

tasektorin lisäksi alueen merkittävimmät
toimijat (teollisuus), merkittävimmät maanomistajat ja -käyttäjät (maa-, metsätalous,
turvetuotanto), suurimmat vesialueiden
omistajat (osakaskunnat) sekä aktiiviset
kansalaiset.
Neuvottelukunnissa käytäisiin läpi vesistöreitin kuntien näkemykset ja niiden perusteella tehdään tarkennuksia ja lisäyksiä
tulevaisuuden tarpeisiin/suunnitelmiin.
Kehityssuunnitelmassa
määritellään
Keski-Suomen vesienhoitoon ja suojeluun
liittyvät suuntaviivat. Suunnitelma toimii
Keski-Suomen yhdistyksen tulevaisuuden
toimintaa linjaavana ohjelmana.
Suunnitelmassa käsitellään vesienhoidolliset tavoitteet vesistöreittikohtaisesti
ja edelleen osa-alueittain, joita ovat: 1) vesistökuormitus ja sen hallinta 2) vesistöjen
ja valuma-alueiden kunnostushankkeet 3)
kalaston hoidon kehittäminen 4) vesistöjen
virkistyskäytön kehittäminen 5) rakennetun
ympäristön vaikutukset vesistöihin.

Vesistökunnostusverkostosta
tukea

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset ovat
merkittävässä asemassa toimialueidensa
vesistökunnostuksiin liittyvissä hankkeissa
ja toimenpiteissä. Näin on myös tarkoitus
olla Keski-Suomessa. Keski-Suomen vesi
ja ympäristö ry:n toimintaa ja tulevaisuuden
asemoitumista keskisuomalaisena vesienhoidon toimijana tukee alueellisen ELY-keskuksen vesistökunnostusverkosto-hanke,
jossa ELY-keskusvetoisesti rakennetaan
Keski-Suomeen aktiivista vesistökunnostajien verkostoa.
Hanketta vetää vesienhoidon asiantuntija Jouni Kivinen. Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry tekeekin tiivistä yhteistyötä ELY:n
kanssa. Jatkossa olisi tarkoitus, että alueellisen verkoston toimijat lähtevät viemään
kunnostushankkeita eteenpäin alueellisen
vesiensuojeluyhdistyksen opastuksella ja
tuella. Yhteistyöllä pyritään saamaan aikaan
konkreettisia tekoja!

Pieni mutta dynaaminen jäsenistö

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n jäsenistö koostuu vielä tällä hetkellä pienestä,
mutta dynaamisesta jäsenjoukosta. Mukana toiminnassa on Keski-Suomen suurin
jätevedenpuhdistamo, Jyväskylän kaupungin omistama erillisliikelaitos Jyväskylän
Seudun Puhdistamo Oy, toinen kaupungin
omistama erillisliikelaitos energia ja vesiyhtiö Alva Yhtiöt Oy sekä Petäjäveden kunta.
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy perustettiin vuonna 1971, ja ensimmäinen jätevesien puhdistamo valmistui Jyväskylän
Nenäinniemeen kaksi vuotta myöhemmin.
Nykyään Nenäinniemen ja Korpilahden puhdistamoilla käsitellään lähes 160 000 asukkaan jätevedet päivittäin. Toimitusjohtajana
toimii Petri Tuominen, joka on myös KeskiSuomen vesi ja ympäristö ry:n hallituksen
puheenjohtaja
Alva Yhtiöt Oy on Jyväskylän kaupungin
omistama energiayhtiö. Kaupunki perusti vuonna 1902 Sähkölaitoksen, joka tuotti

sähköä höyryvoimalla. Kaukolämmön tuotanto aloitettiin vuonna 1960. Lokakuussa
2019 Jyväskylän Energian nimi muutettiin
muotoon ”Alva-yhtiöt”. Alva tytäryhtiöineen tuottaa ja jakelee sähköä, vettä ja
lämpöä omistamissaan verkoissa. Alva Yhtiöt Oy:llä on edustus Keski-Suomen vesi ja
ympäristö ry:n hallituksessa.
Petäjäveden kunta on vajaan 4000 hengen kunta Jyväskylän kyljessä. Maaseutukunta edustaa Järvi-Suomea parhaimmillaan, sillä kunnan alueella on yhteensä 99
järveä. Petäjäveden kunnalla on edustus
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n hallituksessa.
Tuomo Laitinen
toiminnanjohtaja
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry
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Tarjoamme osaamistamme

Alueellisilla vesiensuojeluyhdistyksillä on yli 300 oman ammattinsa osaajaa, joiden työpanos on tarjolla ympäri maata. Tarjonta
vaihtelee alueittain, mutta yhteistyössä voimme palvella asiakkaita laajasti ja monipuolisesti.
Tutkimme pohja- ja pintavesiä pienistä puroista merialueelle.
Haemme näytteitä ympäri vuoden. Biologisiin tutkimuksiin kuuluvat
mm. pohjaeläintutkimukset, joilla selvitetään järvi- ja meriekosysteemien tilaa. Kalatutkimuksilla saadaan selville, miten kalakannat
kehittyvät tai miten niiden lisääntyminen tai vaellus onnistuvat.
Jätevedenpuhdistamoiden tarkkailulla selvitämme, miten puhdistamot täyttävät ympäristöluvassa vaaditut puhdistusvaatimukset.
Lisäksi voimme tukea käyttöhenkilökuntaa prosessin ohjauksessa.
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Piirrokset: Vappu Ormio

Biologia

Tutkimussuunnitelmien laatiminen ja erilaiset koulutuspalvelut
ovat osa asiantuntijatyötämme. Teemme myös kunnostussuunnitelmia ja osallistumme kunnostushankkeisiin asiantuntijoina. Meillä on
laaja alueellinen ja paikallinen ymmärrys vesien tilasta ja tarpeista.
Asukkaat voivat toimittaa meille kaivovetensä analysoitavaksi.
Samalla tuloksista saa lausunnon, jonka pohjalta voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
Tilaustutkimusten lisäksi toteutamme vesiensuojelua ja muuta
ympäristönsuojelua edistäviä hankkeita käyttäen laajasti hyväksi
valtion ja EU:n rahoitusinstrumentteja.
Jos mieleen tulee vielä muita tarpeita, aina kannattaa olla yhteydessä ja kysyä.

Uusi vesistökunnostajan karttapalvelu
kokoaa tietoa ja lisää yhteistyötä
Lokakuussa julkaistu,
kaikkia vesienhoidon ja
-kunnostusten parissa
toimivia palveleva Vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa tietoa ja luo
pohjaa laajalle vesien tilaa
parantavalle yhteistyölle. Karttapalveluun on
koottu keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot, ja palveluun pystyy
jokainen alan toimija
helposti tallentamaan
omat kunnostustoimenpiteensä. Tallennettujen
toimenpiteiden kautta saa
myös selville eri puolilla
Suomea toimivia kunnostusten toteuttajatahoja,
joihin voi halutessaan
ottaa yhteyttä ja kysyä
lisätietoja.
Karttapalvelusta voi koota yhteenvetotietoja raportoinnin tai rahoituksen hakua varten

Vesistökunnostajan karttapalvelusta on
saatavissa myös monipuolisesti yhteenvetotietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa ja erilaisissa raportoinneissa. Yhteenvetotietojen pohjalta
saadaan kokonaiskuvaa vesistökunnostustoiminnan laajuudesta ja vaikuttavuudesta
ja tiedot palvelevat myös kunta- ja aluetason toimijoita. Karttapalveluun on koottu
myös perustietoa kunnostustoiminnasta
sekä ohjeita kunnostustoimijoille.

Helppokäyttöinen ja kaikille avoin
Vesistökunnostajan karttapalvelu

Karttapalvelu on helppokäyttöinen työkalu
kaikille vesienhoidon ja vesistökunnostusten parissa toimiville, ja erityisesti paikallisille toimijoille, kuten yhdistystoimijoille
sekä vesialueen omistajille. Karttapalvelun
kautta he saavat tietoa ja ohjeita kunnos-

Vesistökunnostajan karttapalvelu on laadittu tarinakarttamuotoon.

tustoimintaan ja sen suunnitteluun, tallennuspaikan toteuttamilleen kunnostustoimenpiteille sekä kanavan toimintansa
vaikuttavuuden esilletuomiseen. Lisäksi he
saavat karttapalvelun kautta tietoa muista
kunnostustoimijoista ja heidän toteuttamistaan kunnostuskohteista.
Karttapalvelun tarjoama toimenpiteiden
tallennusmahdollisuus kokoaa ensimmäistä
kertaa toteumatietoa eri toimijoilta. Mahdollisuus tarkastella tietoa kootusti edistää
kokonaisvaltaisten, sektorirajat ylittävien
kunnostushankkeiden sekä kunnostustoimintaan liittyvän seurannan suunnittelua.
Karttapalveluun tallennettua tietoa voidaan
hyödyntää myös tutkimustoiminnassa.
Karttapalveluun koottu suunnittelun tausta-aineisto palvelee laajasti myös asiantuntija-, suunnittelu- ja neuvontatyötä tekeviä
tahoja.

Karttapalvelusta kokonaiskuva
koko Suomen vesistökunnostustoimista ja niiden vaikuttavuudesta

Vesistökunnostajan karttapalveluun on
mahdollista lisätä niin uusia suunnitteilla
olevia kunnostuksia kuin aiemmin toteutettuja kunnostuksia. Kunnostuksien ja
toimenpiteiden havainnollistamiseksi ja lisätiedoiksi palveluun on mahdollista lisätä
linkkejä sekä kuvia. Jotta Vesistökunnostajan karttapalvelun avulla saadaan kattava
kokonaiskuva koko Suomen vesistökunnostustoimista ja niiden vaikuttavuudesta, on
tärkeää että toimijat aktiivisesti käyttävät
karttapalvelua ja tallentavat sinne omia
kunnostuskohteitaan.

Vesistökunnostajan karttapalvelun
tekemisessä moni mukana

Vesistökunnostajan karttapalvelu on kehitetty osana ympäristöministeriön rahoittamaa Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanketta. Hankeen päätoteuttaja on ProAgria
Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Oulun Kalatalouskeskus yhteistyökumppaneinaan Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry,
Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus
ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Karttapalvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä
Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman
Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa.
Teksti ja lisätietoa:
Projektipäällikkö Riina Rahkila,
ProAgria Oulu,
Maa- ja kotitalousnaiset,
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi,
puh. 045 6578 717
Tutkija Pinja Kasvio,
Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto,
Suomen ympäristökeskus,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,
+358 50 512 9400
Hankepäällikkö Maija Venäläinen,
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry,
etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi,
puh. 044 528 5019
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon
(Vesiverkostot-hanke), Pro Agria
Vesistökunnostajan karttapalvelu
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Ilmastonmuutos
vaikuttaa vesihuoltoon
Vesihuoltolaitokset tunnistavat ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat riskit. Osa riskeistä kohdistuu talousveden tuotantoon ja jakeluun, osa taas jätevesien
hallittuun viemäröintiin ja jäteveden puhdistukSääilmiöiden äärevöityminen vaikuttaa
merkittävästi vesihuoltoon. Vesihuoltolaitokset ovat tottuneet siihen, että välillä on
kuivaa ja välillä taas vettä tulee taivaalta
enemmän kuin tarpeeksi. Näiden tilanteiden
yleistyminen vaikeuttaa kuitenkin vesihuoltolaitosten toimintaa. On varauduttava
nykyistä paremmin monenlaisiin tilanteisiin,
jotta vältytään häiriöiltä.
Vesihuolto on osa kriittistä infrastruktuuria. Ilman vesihuollon palveluita moni
yhteiskunnan toiminto kärsii ja vaikutukset
ulottuvat asukkaiden lisäksi yritysten ja
elinkeinonharjoittajien arkeen. Katko vedenjakelussa, huonolaatuinen talousvesi ja
väärään paikkaan kulkeutuva jätevesi hankaloittavat normaalia elämää ja voivat pahimmillaan vaarantaa terveyden.

Pintaveden humuspitoisuus nousee

Noin puolet Suomessa tuotetusta talousvedestä on pohjavettä. Lisäksi pintavettä
imeytetään tekopohjavedeksi niin, että pohjaveden ja tekopohjaveden osuus talousvedestä on yhteensä 65 %. Pitkän vähäsateisen kauden seurauksena pohjaveden pinta
laskee ja esimerkiksi rauta ja mangaani va-

Kuvat: Risto Saarinen
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seen. Vesihuolto on investointivaltainen toimiala ja nopeita muutoksia ei ole odotettavissa.
Askel kerrallaan ala kuitenkin itse vähentää
riskejä.

pautuvat herkemmin. Sekä määrä että laatu
kärsivät. Naapurimaassamme Ruotsissa on
jo muutaman vuoden ajan kesäisin jouduttu
kuivuuden vuoksi rajoittamaan veden käyttöä niin, että nurmikoiden kastelu tai autojen pesu on kielletty. Meillä Suomessakin on
lounaissaaristossa jouduttu viemään tankkikuljetuksena vettä vesihuollon tarpeisiin.
Ne laitokset, jotka käyttävät pintavettä,
ovat jonkin aikaa seuranneet huolestuneina humuspitoisuuden nousua. Muissakin
Pohjoismaissa on havaittu sama ilmiö, joka
on seurausta lumettoman ja roudattoman
maan talviaikaisista valumista. Kun talousveden orgaanisen aineen jäännöspitoisuus
kasvaa, jakeluverkoston mikrobitoiminta
vilkastuu, jolloin veden laatu ei enää olekaan priimaa. Ison mittakaavan prosessiteollisuus käyttää valtaosin pintavettä ja
senkin prosessiveden käsittelylle on haittaa
korkeista humus- ja kiintoainepitoisuuksista. Prosessiveden huono laatu aiheuttaa
häiriöitä tuotantoprosessissa ja voi heikentää tuotteiden laatua.

Viemäriverkosto kovilla

Jätevesien viemäröinnissä pyritään nykyisin

pitämään varsinaiset jätevedet ja hulevedet
erillään. Vanhastaan monissa kaupungeissa on sekaviemäreitä, joita korvataan ajan
kanssa erillisviemäröinniksi. Myös erillisviemäreihin pääsee sadevettä tonttiviemäreistä silloin, kun kiinteistöillä ei ole erillistä
hulevesien hallintaa hoidettu kunnolla. Lisäksi erillisviemäreihin pääsee hulevesiä,
kun verkosto ikääntyy ja verkoston kunto
heikkenee.
Runsaiden sateiden ja lumensulamisen
takia viemäriverkossa johdettava vesimäärä
kasvaa ajoittain niin suureksi, että järjestelmän kapasiteetti ei riitä. Viemäriverkko
tulvii ja ylivuotoja tapahtuu, kun putki ei
vedä tai pumppaamon kapasiteetti ylittyy.
Lieventävänä asiana tällöin on se, että suuri
osa vedestä on puhdasta hulevettä. Tämä
ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että vesistökuormitus kasvaa. Pintaveden hygieenisen laadun huonontuminen ei milloinkaan
ole hyvä asia, vaikka isojen virtaamien aikana yleensä uiminen ei olisikaan suosittu
harrastus.
Jätevedenpuhdistamoilla suuret virtaamat aiheuttavat pulmia, sillä niitä ei
ole mitoitettu toimimaan täydellä teholla

Mustijokeen
tarvitaan lisävettä

kaikkein suurimmilla virtaamilla. Nykyisin pyritään siihen, että mekaaninen ja
kemiallinen käsittely saataisiin kaikelle
vesistöön johdettavalle vedelle. Ohitusvesien erilliskäsittely alkaa olla yleinen
toimenpide, kun prosesseja tehostetaan.
Biologisen käsittelyn ohittaminen suurten virtaamien takia heikentää kuitenkin orgaanisen aineen ja typen poistoa.
Myös hygieeninen tulos kärsii näissä tilanteissa.

Toimintaa kehitetään

Vesihuoltolaitokset investoivat vedenhankinnan turvaamiseksi, viemäröinnin
parantamiseksi ja jätevedenkäsittelyn
tehostamiseksi kukin omalla tahdillaan.
Alalla myös tehdään monia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Energian
kulutusta vähennetään, energiaa otetaan talteen ja energiaa tuotetaan niin,
että vesihuollon kehitys kulkee kohti hiilineutraaliutta. Parantamisen varaa toki
on, mutta suunta on selvä.

Pääkaupunkiseudun vedenhankinnan turvaamiseksi on 40 vuotta sitten rakennettu tunneli raakaveden johtamiseksi Päijänteestä Helsinkiin. Pääkaupunkiseudun vesi Oy:n tunneli otettiin käyttöön 1982 ja yhtiön osakkaaksi
päätyi myös Porvoon maalaiskunta, joka on nykyisin kuntaliitoksen myötä
osa Porvoon kaupunkia.
Porvoon maalaiskunnan tarkoituksena oli turvata Kilpilahden teollisuusalueen yrityksille raakaveden saanti myös sellaisina kuivina aikoina, jolloin
raakavesilähteenä käytetyn Mustijoen virtaama ei riitä. Veden pumppaamista Päijännetunnelista Mustijoen latvoille on jouduttu käyttämään ajoittain. Ilmastonmuutoksen myötä kuivat kaudet ja tarve pumpata lisävettä
ovat entistä todennäköisempiä.

Investointitarpeet
tuplaantuvat
Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälä toteaa, että vesihuoltolaitokset ovat viime vuosina alkaneet kiinnittää enemmän huomiota
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja myös sen hillintään.
Vesilaitosyhdistyksen tekemän selvityksen mukaan vesihuollon vuotuiset investointitarpeet jopa kaksinkertaistuvat nykyiseen tasoon verrattuna seuraavan parinkymmenen vuoden ajan. Verkostojen saneeraustarpeet
muodostavat tästä ylivoimaisesti suurimman osuuden.
”Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi vesihuoltolaitosten varautumiseen ja investointikustannusten kasvaessa myös vesihuollon asiakasmaksujen korotustarpeeseen”, Seppälä toteaa.

Risto Saarinen, toiminnanjohtaja
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten
Liitto ry
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Yhdistysten uutiset

Vesiensuojeluyhdistykset yhteistyössä
metsätalouden vesiensuojelun puolesta
Metsätalouden vesiensuojelu on noussut
viime vuosina entistä enemmän otsikoihin.
Syksyllä 2019 alkoi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen, Länsi-Uudenmaan
vesi ja ympäristö ry:n ja Metsäkeskuksen
yhteinen Huomio metsien vesienhoitoon Fokus på skogsbrukets vattenvård -hanke,
jonka toteutusaika on 2019 – 2021.
Arvokkaat, lähes luonnontilaiset ja hyväkuntoiset vesistöt sijaitsevat monesti
metsävaltaisilla valuma-alueilla ja niiden
latvaosilla. Hankkeessa keskitytään näihin
Uudenmaan ja eteläisen Kanta-Hämeen

alueen vesistöihin, joihin kohdistuvia riskejä voidaan pienentää toteuttamalla vesiensuojelutoimia valuma-alueiden metsätaloudessa. Hankkeen tarkoituksena on levittää
tietoa ja käytäntöjä, kuinka metsiä voidaan
hoitaa ja taloudellisesti hyödyntää vesistöt
huomioiden, kummankaan siitä kärsimättä.
Hankkeessa laaditaan kolmelle järvelle vesiensuojelun yleissuunnitelmat, joissa
esimerkkien avulla havainnollistetaan kustannustehokkaita toimenpiteitä kuormitusriskien vähentämiseksi. Suunnitelmat ovat
metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden
käytettävissä metsäsuunnitelmia tehtäessä. Yleissuunnitelmien lisäksi hankkeessa

tehdään hieman suppeammat selvitykset
kuudesta muusta järvestä, tiedotetaan ja
koulutetaan metsänomistajia ja metsäammattilaisia vesiensuojelutoimenpiteistä ja
niiden merkityksestä sekä kehitetään metsäalan toimijoiden ja vesiasiantuntijoiden
yhteistyötä. Tiedotus toteutetaan järjestämällä koulutustapahtumia, kyläiltoja ja
maastoretkeilyjä Uudellamaalla ja KantaHämeessä. Tilaisuudet järjestetään vuosien
2020 ja 2021 aikana. Hankkeen tavoitteena
on tuoda nykyaikaiset vesiensuojelumenetelmät pysyvästi osaksi metsätaloustoimenpiteitä ja säilyttää valuma-alueeltaan metsävaltaisten latvavesien hyvä veden laatu.

Riihimäen Hirvijärvellä pidettiin koulutus metsäalan toimijoille 21.9.2020. Tässä huomataan, kuinka rinteeseen tehty avohakkuu, rinteen suuntainen muokkaus ja voimakkaat ajourat ovat kasvattaneet eroosioriskiä. Kuva: Paula Luodeslampi.

Saimaalle uusi
johtajakaksikko
Hieman yli neljä vuotta Saimaan Vesi- ja
Ympäristötutkimus Oy:tä ja Saimaan vesiensuojeluyhdistystä luotsannut Saara
Tähtinen lähtee kohti uusia haasteita. Diplomi-insinööri Arja Piironen aloitti Saimaan
Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n toimitusjohtajana ja limnologi Mikael Kraft Saimaan
vesiensuojeluyhdistys ry:n osa-aikaisena
toiminnanjohtajana 1.7.2020 alkaen. Kraft
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toimii myös Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n asiantuntijan tehtävässä.
Arja Piironen tuo Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:lle vahvaa johtajakokemusta, jota hän on saanut eri teollisuusorganisaatioiden johtotehtävistä. Saimaan
vesiensuojeluyhdistyksen johtoon nouseva
Mikael Kraft on toiminut yhdistyksen ja yhtiön asiantuntijatehtävissä vastaten vesistö-

Yhdistysten uutiset

Suuret pienet puhdistamot

erityistarkkailussa

Koulun maasuodatuskenttä. Kuva: Paula Luodeslampi

Jätevesijärjestelmien uudistaminen hajaasutusalueilla on ollut ajankohtainen aihe
viime vuosina. Joulukuussa 2019 päättyneessä Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistyksen ”Pienet puhdistamot Vantaanjoella -hankkeessa” tarjottiin neuvontaa kiinteistökohtaisia järjestelmiä suurempien, asukasvastineluvultaan
20 - 99 henkilön jätevedenpuhdistamoiden
hoitajille. Kuormitukseltaan omakotitalojen
ja ympäristöluvan edellyttämien puhdistamoiden väliin jääviä jätevesijärjestelmiä on
esimerkiksi haja-asutusalueilla sijaitsevissa
leiri- ja kurssikeskuksissa sekä kouluissa
ja kahviloissa. Tällaiset puhdistamot voivat
olla puutteellisesti toimiessaan huomattava
kuormitusriski ympäristölle, erityisesti jos
ne sijaitsevat pohjavesialueella tai pienen
järven rannalla.
Neuvontakäynneillä selvitettiin kohteiden jätevesijärjestelmien toimivuutta ja
neuvottiin puhdistamonhoitajia järjestelmien huollossa. Vuosina 2018 - 2019 neuvontaa
annettiin 34 kohteessa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja
Mäntsälässä. Näistä kohteista jätevesien
käsittely oli kunnossa alun perin noin kolmanneksella. Neuvontakäynnin jälkeen jätevesijärjestelmää korjattiin noin 15 %:ssa
kohteista ja noin puolet kohteista vaatii

jatkossa uudistamista tai lisäselvityksiä. Tulokset olivat samankaltaisia kuin Vantaanjoen valuma-alueen haja-asutusalueiden
omakotitalokiinteistöillä. Koska osa käynneistä tehtiin yhdessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa, kyseessä
olivat niin sanotut neuvonnalliset valvontakäynnit.
Ympäristön pilaantumista ei havaittu millään kiinteistöillä, mutta huoltoa tuli tehostaa useimmissa kohteissa. Kohteissa, joissa jätevettä muodostuu epäsäännöllisesti
tai kausittaisesti, puhdistamon hoito vaatii
erityisen paljon huolellisuutta. Jos huoltohenkilöstö vaihtui usein ja uutta henkilöä ei
perehdytetty jätevesijärjestelmän toimintaan, jätevesijärjestelmä ei toiminut asiallisesti. Puhdistamonhoitajat olivat halukkaita
oppimaan lisää ja hankkeessa he saivat tarvitsemaansa tietoa. Tietoa pienten puhdistamoiden aiheuttamasta kuormitusriskistä
viedään eteenpäin myös kiinteistönomistajille, viranomaisille ja kuntapäättäjille, jotta
asiaan kiinnitettäisiin jatkossa enemmän
huomiota.
Suurin osa puhdistamoilla havaituista
ongelmista oli korjattavissa suhteellisen
helposti panostamalla hyvään ohjeistukseen ja puhdistamon huolelliseen hoitoon.
Hankkeessa saatiin paljon hyviä kokemuksia

puhdistamoista, joilla oli vapaaehtoinen tai
kunnan vaatima seuranta ja näytteenotto
1-4 kertaa vuodessa. Samoin hyväksi havaittiin ”Nurmijärven toimintamalli”, jossa
pienpuhdistamoiden huoltoon erikoistunut
jätehuoltoyhtiö vastasi kunnan koulujen
jätevedenpuhdistamoiden säännöllisestä
huollosta ja toiminnan seurannasta. Hankkeessa tehtyjen käyntien perusteella laadittiin toimenpidesuositukset puhdistamoille
sekä valvonnasta vastaaville alueen kunnille. Näitä kokemuksia voidaan hyödyntää
koko maassa ja on toivottavaa, että samantyyppisiä hankkeita toteutetaan muuallakin
Suomessa. Tällä tavoin voidaan vähentää
haja-asutuksesta aiheutuvaa ravinnekuormitusta vesistöihin ja pohjaveteen.
Tutustu oppaaseen täällä:
http://www.vhvsy.fi/files/upload_
pdf/8946/Julkaisu%2079_2019_Pienet%20
AVL%2020-99-puhdistamot.pdf

ja kalastotutkimuksista, muista biologisista
tutkimuksista sekä vesistöjen kunnostushankkeista. Näin hänellä on hyvät lähtökohdat ottaa myös yhdistyksen toiminta ja sen
kehittäminen vastuulleen.
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
ja Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry ovat
vakiinnuttaneet paikkansa Etelä-Karjalan
johtavina vesistö- ja ympäristöasiantun-

tijoina. Saimaan vesiensuojeluyhdistys on
toiminut vuodesta 1964 ja yhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää vesiensuojelua toiminta-alueellaan. Yhdistyksen liiketoiminta siirrettiin vuonna 2008 Saimaan
Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:lle, jossa yhdistys on pääosakkaana yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Saimaan Vesi- ja
Ympäristötutkimus Oy:n toimintaan kuuluu

koko tutkimusketju näytteenotosta
laboratoriomäärityksiin ja asiantuntijapalveluihin.
Uuden johtajakaksikon voimin toimintaa tullaan jatkamaan vuosikymmenien saatossa rakennetuilla vakailla raiteilla, mutta myös sopeutuen toimialan
ja toimintaympäristön aina kiihtyviin
muutoksiin.

Vanha pienpuhdistamo.
Kuva: Asko Särkelä
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Siuntionjoella mitattiin vuoden
2019 leudon talven aikana
korkeita kuormituslukuja.

Asukkaat
roskapoliiseina
Vantaanjoen
vesistöalueella

Jatkuvatoimisella vedenlaadun
mittaamisella voidaan arvioida pitkän
aikavälin trendejä – tapaus Siuntionjoki
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n
toimeenpanema Siuntionjoki 2030 -hanke
tähtää Siuntionjoen vesistön saattamiseen
hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2027
mennessä. Siuntionjoen vesistö kuuluu Uudenmaan maakunnan alueen erityislaatuisimpiin jokivesistöihin, ja huomattava osa
siitä on liitetty osaksi Natura 2000 -aluetta.
Siuntionjoen vesistön alaosaan on asennettu jatkuvatoiminen vedenlaadun mittausasema, joka mittaa sameutta, sähkönjohtavuutta, pH-arvoa sekä leväpitoisuuksia.
Sameuden avulla on mahdollista arvioida
myös ravinteiden määrää, sillä sameuden
sekä typpi- ja fosforipitoisuuksien välillä
on havaittu selvä yhteys savisilla valumaalueilla. Koska virtaaman määrä uomassa
on tiedossa, myös absoluuttisen kuormituksen määrittäminen on jatkuvatoimisesta
mittauksesta saatujen tietojen perusteella
mahdollista.
Joulukuussa 2019 mittausasemalla havaittiin ajoittain erittäin korkeita vuorokautisia kuormia. Tuolloin keskimääräinen
vuorokautinen fosforikuorma oli 247 kg ja
typpikuorma 3405 kg. Talvi 2019–2020 olikin

poikkeuksellisen lämmin, ja ilmastonmuutoksen myötä kuormitushuiput saattavatkin tulevaisuudessa yhä enemmän sijoittua
lumien sulamisajan sijaan keskitalveen tai
myöhäissyksyyn. Jatkuvatoimisen mittarin
avulla on mahdollista tarkastella myös ilmastonmuutoksen myötä yleistyvien rankkasateiden kuormitusvaikutuksia eri vuodenaikoina. Lisäksi uoman levätietoja voi
käyttää indikaationa valuma-alueen järvien
veden laadusta ja niidenkin perusteella on
nähtävissä, että Siuntionjoen vesi on peräisin hyvin rehevistä järvistä.
Siuntionjoen ja muiden LUVY:n seurantapisteiden vedenlaatutulokset ovat nähtävillä verkkosivustolla: www.vesientila.fi/
vesistokunnostus/seuranta/.
Siuntionjoki 2030 -hankkeen rahoittajia
ovat valuma-alueen kunnat Siuntio, Vihti,
Kirkkonummi, Lohja ja Inkoo, sekä Rosk’n
roll Oy Ab, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Vuosina 2019–2022 Ympäristöministeriö on
rahoittanut hanketta yhteensä 557 000 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys järjesti kesän aikana haastekilpailun, jossa
kannustettiin ihmisiä keräämään
roskia Vantaanjoen vesistöalueelta
ja lähettämään kuvat roskista yhdistyksen facebook-sivulle. Osallistujat olivat siivonneet joista ja
puroista mitä erikoisimpia tavaroita: polkupyöriä, motocross-pyörä,
uistimia, hella, puhelimia, pressuja, rakennusjätettä ja satoja tupakantumppeja. Mielenkiintoisimmat
saaliit olivat laskettelusuksi, 45 kg
golfpalloja ja drone! Surullisin löytö
oli kuollut saukko luvattomasta ja
hylätystä katiskasta. Kilpailun lopuksi arvottiin kolme voittajaa, joille lähetettiin #meidänmeri- juomapullot. Kilpailun lisäksi yhdistyksen
työntekijät siistivät rantoja ja koskia
myös osana omaa työtään.

Itämereen suuntautuva fosforikuorma
(kg/vrk) Siuntionjoen mittauspisteellä
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1.12.2019

20.1.2020

Siuntionjoen mittauspisteellä mitattu
fosforikuorma (kg/
vrk) seuranta-aikana
26.4.–31.12.2019
Erkka Laitinen &
Katja Pellikka

Siuntionjoen mittauspisteellä mitattu fosforikuorma (kg/vrk) seuranta-aikana 26.4.–31.12.2019

Yksi osallistujista keräsi 45 kg golfpalloja
Vantaanjoen Vaiveronkoskesta golfkentän vierestä. Kuva: Veikko Piiroinen
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Toiminnanjohtaja Jaana Pönni, palkittu Nina
Långstedt sekä palkitsemisen ehdottaja
WWF:n Jenni Jyrkänkallio-Mikkola.

LUVY valitsi
vuoden vesiensuojelijan

Kuva: Joona Clegeaud 27.8.2020

Maanläjitystoiminnan
vaikutuksia Vantaanjoen
valuma-alueen vesiin tutkitaan
Meneillään on hanke, jossa selvitetään pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitys- ja
käsittelyalueiden vaikutuksia pienvesien,
virtavesien ja pohjavesien laatuun. Hankkeessa selvitetään myös läjitysalueilta kulkeutuvan sedimenttikuorman kertymistä
lohikalojen kutusoraikkoihin sekä puusuisteilla tehtävän täsmäkunnostuksen soveltuvuutta soraikkoihin tapahtuvan lisäsedimentaation estämiseksi. Vesien laadun
seuranta jatkuu vuoden 2020 loppuun asti,

ja tulokset raportoidaan kevään 2021 aikana.
Hanke edistää vesien- ja ympäristönhoidon
toimenpiteiden toteutumista ja se on osa
ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Hanketta rahoittavat yhdistyksen lisäksi Uudenmaan ELY-keskus,
ympäristöministeriö ja Maa- ja vesitekniikan
tuki ry.
Lisätietoja antavat Anna-Liisa Kivimäki
ja Joona Clergeaud, VHVSY ry

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on
nimennyt vuoden 2020 vesiensuojelijaksi
Nina Långstedtin Inkoosta. Hän pitää Ingaskilajoen valuma-alueella Krämarsin tilaa.
LUVY sai vuoden vesiensuojelijaksi hyviä
esityksiä ehdokkaiksi aikaisempien vuosien
tapaan. Perusteluina Långstedtin valinnalle on hänen monivuotinen ympäristöystävällinen lähestymistapansa maanviljelyyn,
vesiensuojeluun ja monimuotoisuuden
ylläpitämiseen. Hän myös levittää tietoa
ympäristöystävällisestä viljelystä aina kun
mahdollista.
Vuoden vesien-/ympäristönsuojelijan
nimeämisellä pyritään nostamaan esiin
erityisesti sellaisia tahoja, jotka toimivat
merkittävästi vesien-/ympäristönsuojelun
edistämiseksi, mutta jotka eivät muuten saa
toiminnastaan ansaitsemaansa julkisuutta.

Vesientila.fi esittelee kartalla
Länsi-Uudenmaan vesistöt ja kunnostukset
Vesientilaan on koottu tutkimustietoja Länsi-Uudellamaalla
sijaitsevista vesistä; järvistä, virtavesistä, rannikkovesistä ja
pohjavesistä. ”Uudistettu sivusto palvelee entistä paremmin
vesitiedon etsijöitä, sillä tietoa on koottu sivustolle kartoille ja
graafeina”, kertoo LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni.
Uutena kokonaisuutena sivustolla ovat vesistökunnostukset,
joita on toteutettu alueella laajamittaisesti. Vesistökunnostuksia

ovat muun muassa kosteikot, virtavesien kunnostukset ja hoitokalastukset. Lisäksi kartalla näkyvät myös järvet, joille on laadittu kunnostussuunnitelmat.
Vesientila-sivusto kokoaa alueen järviyhdistykset, osakaskunnat ja muut kunnostuksia vetävät tahot yhdelle kartalle.
Tarkoituksena on auttaa alueen vesistöjen kunnostustyöstä
kiinnostuneita ja vesistökunnostajia löytämään toisensa.
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Toiminnanjohtaja vaihtui
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:ssä

Heli Jutila (vas) ja Eeva-Kaarina Aaltonen

Filosofian tohtori Heli Jutila aloitti Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtajana 1.2.2019. Jutila on aiemmin toiminut muun muassa Hämeenlinnan
kaupungin ympäristöasiantuntijana. Aiempi toiminnanjohtaja Eeva-Kaarina
Aaltonen siirtyi ensin limnologin tehtävään, kunnes jäi loppuvuodesta 2019
eläkkeelle. Aaltonen toimi Vaasan läänin vesiensuojeluyhdistyksen perustamisesta (v. 1980) lähtien toiminnanjohtajana nykyisin Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:nä
tunnetussa vesiensuojeluyhdistyksessä.
Kuntien, teollisuuslaitosten ja muiden vedenkäyttäjien muodostama asiantuntija- ja yhteistyöorganisaatio toimii pohjanmaalaisten jokien valuma-alueella
Lapväärtin-Isojoen ja Lestijoen välillä ja Pohjanmaan rannikon alueella. Yhdistys
edistää vesien- ja ympäristönsuojelua ja -hoitoa tiedotuksen, koulutuksen ja neuvonnan avulla sekä kokoamalla, tuottamalla ja levittämällä tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta ja luontoarvoista. Yhdistys toimii neljän jokirahaston hallinnoijana.
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry. tekee toimeksiantoina vesistöjen, pohjavesien
ja kaatopaikkojen velvoitetarkkailuja ja tarkkailuohjelmia. Lisäksi tehdään ympäristöön ja luontoon liittyviä selvityksiä. Kaksikielinen yhdistys koordinoi vuoden 2021
loppuun jatkuvia Ravinneratas- ja VETO (Vedet kuntoon ja tutuiksi) -hankkeita.
Vuonna 2012 alkanut haja-asutuksen jätevesien kartoitus- ja neuvontahanke Pohjanmaan JÄSSI saatiin päätökseen kesäkuussa 2020. Pohjanmaan vesi ja ympäristö
ry on Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton jäsen.
Heli Jutila

Ravinnerattaan tilaisuuksissa ja retkillä ovat olleet esillä niin maan
kasvukunto kuin valumavesien käsittelykin. Satu Järvenpää.

VETO-hankkeessa on kartoitettu rantaluontoa Fäbodassa. Kuva: Heli Jutila.

Ravinneratas pyörii Pohjanmaalla

Ravinneratas -hanke (2018–2020) toimii
kaksikielisenä Etelä-Pohjanmaan, KeskiPohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa
sekä Pohjois-Pohjanmaalla Kalajokilaaksossa. Hankealueella on useita yhteisiä erityispiirteitä, kuten runsaasti happamia sulfaattimaita, soita ja suometsiä sekä intensiivistä
jokilaaksoihin keskittynyttä kotieläin- ja
turkistuotantoa. Hankkeen päätavoitteina on tehostaa lantojen ja ravinnevirtojen
hyödyntämistä sekä vähentää vesistökuormitusta ja siten parantaa hankealueen vesistöjen tilaa. Tavoitteena on myös lisätä
tietämystä valuma-alueiden painetekijöistä
ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyk38

sestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä tuoda yrittäjille ideoita ja
virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Ekosysteemipalveluiden
kehittyminen lisää alueen vetovoimaisuutta
ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hankkeen
kohderyhmänä ovat valuma-alueen maanomistajat, maaseutuyrittäjät ja muut toimijat.
Työpajoissa ja infotilaisuuksissa edistetään sähköisten vesiensuojelutyökalujen ja
datapankkien käyttöä sekä kehitetään yhteistyömalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hot spot -analyysin pohjalta on valittu
kustakin hankemaakunnasta kuormitetuimmat valuma-alueet, joille suunnitellaan

toimenpiteitä. Demonstraatiot ja kokeilut
havainnollistavat erilaisia käsittelymenetelmiä. Monikanavaiset tiedotustoimet, webinarit, maastoretkeilyt ja oppilaitosvierailut
levittävät tietoa ja edistävät uusien toimintatapojen käyttöönottoa hankealueella.
Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, osatoteuttajina
ovat Metsäkeskus, GTK, Luke, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, ProAgria Keski- Pohjanmaa ry ja Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. Seuraa hankkeen toimintaa
www.facebook.com/Pohjanmaan-Ravinneratas ja www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/
ravinneratas

Yhdistysten uutiset

Vedet kuntoon ja tutuiksi VETO-hankkeessa
Vedet kuntoon ja tutuiksi eli VETO-hanke
on Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n vetämä vesiensuojelu- ja kunnostushanke,
joka sai rahoitusta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta kesällä 2019. Hanke jatkuu
vuoden 2021 loppuun saakka. VETO-hankkeessa parannetaan vesistöjen tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hankkeessa
tavoitellaan maa- ja metsätalouden, turkisja turvetuotannon sekä hulevesien kuormituksen vähentämistä. Siinä lisätään tietoa
valuma-alueen jokien, järvien ja meren vesija rantaluonnosta ympäristökasvatuksen ja
tiedotuksen keinoin.
Hankealueena on Etelä- ja Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Neuvontaa ja paikallistoimijoiden aktivointia ja koulutusta on tehty koko alueella järjestämällä suomen- ja
ruotsinkielisiä vesistöinfotilaisuuksia muun
muassa Vimpelissä, Pedersöressä ja Kauhajoella. Hankkeen aikana on ilmestynyt
kolme tiedotuslehteä kaksikielisenä ja materiaalia Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n
nettivisuille.
Hanketoimintojen alueena on LuodonÖjanjärveen laskevien vesistöjen valumaalue sekä vähäisemmältä osin Perhonjoen
valuma-alue, missä selvitettiin Patananjoen
Pihlajanmaan voimalaitoksen ohitusuoman
vesimäärää ja saatiin lisättyä sitä kalan ku-

lun mahdollistamiseksi.
VETO-hankkeessa kilpailutettiin ja rakennettiin Evijärven Mansikkapellon tulvatasanne. Vimpelin Pokelan ja Pietarsaaren Lappfjärdsdiketin kosteikkokohteiden
suunnittelu ja toteutuksen valmistelu ovat
työllistäneet hanketta. Kaikilla kosteikkokohteilta on niiden toimivuuden selvittämiseksi otettu ennakkonäytteet. Tavoitteena
on saada myös nämä kosteikot ja yksi kohde
Pedersörestä toteutettua.
Kesäkuun 2020 alussa tutustuttiin rantojen ja vesien lintuihin Sandsundsfjärdenin
lintutornilla. Perheet pääsivät tutustumaan
meriluontoon toimintarastien kautta Pietarsaaren Fäbodassa 29.6.2020. Pietarsaaren Itälän ja Pedersören Edsevön koululaiset tutkivat lähirantansa luontoa yhdessä
asiantuntijoiden opastuksella 18-21.8.2020.
VETO-hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa
vesi- ja rantaluonnosta ja innostaa toimijoita vesiensuojeluun. Hankkeessa on tehty
vesi- ja rantakohteiden luontotarkastuksia,
etsitty valumavesikohteita ja hankittu YSIEXO-vedenlaatumittari.
Seuraa hankkeen toimintaa: https://
www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa/vetohanke/ ja www.facebook.com/Pohjanmaanvesi-ja-ymparisto

Taimenet viihtyvät Patananjoessa ja tulvakynnyksen aukon kautta johdetaan vettä
luonnonmukaiseen, kalatienä toimivaan
uomaan. Kuva: Heli Jutila.

KVVY Tutkimus Oy:n
analytiikkapalveluissa
kehitetään uutta

Laura Hurtig ja Mari Jaakamo.

Viimeisen vuoden aikana KVVY Tutkimus
Oy:n analytiikkapalveluissa on panostettu
vahvasti uuteen osaamiseen ja kehitystyöhön. Taloon on vuoden sisällä palkattu kaksi kehityskemistiä kehittämään uutta analytiikkaa ja menetelmiä.
Orgaanisen kemian kehityskemisti Mari
Jaakamo on ehtinyt tutustua taloon jo lähes vuoden ajan. Mari on viihtynyt mainiosti, ja päässyt kehitystyössään hyvään
vauhtiin. Ensimmäisenä työn alla ovat olleet
mm. torjunta-aineet. ”Orgaanisessa analytiikassa haasteena on erilaisten yhdisteiden

suuri määrä, ja tarve päästä kiinni hyvinkin pieniin
pitoisuuksiin. Kehitystyö
on pitkäjänteistä ja kärsivällisyyttä vaativaa, mutta
myös palkitsevaa,” Mari
tiivistää.
Myös metalli- ja alkuaineanalytiikkaa on vahvistettu kevään aikana. Kehityskemisti Laura
Hurtig on päässyt työskentelemään uuden
ICP-MS-laitteen käyttöönoton ja menetelmäkehityksen parissa. ”Uuden laitteen
myötä toimitusaikoja voidaan nopeuttaa ja
toimitusvarmuus lisääntyy. Olemme myös
saaneet sujuvoitettua työtä ja prosesseja
tehostettua”, Laura kertoo.
Työnsä parhaana puolena KVVY:n uudet
kemistit näkevät ongelmanratkaisun ja uuden kehittämisen. He kokevat, että KVVY:n
ajanmukainen laitekanta, toimivat prosessit ja osaavan työyhteisön tuki takaavat

parhaat mahdolliset edellytykset onnistua
omassa työssä. Kehitystyön päämääränä on
löytää mahdollisimman laadukas ja tehokas
tapa toteuttaa analytiikkaa.
”Asiakkaiden tarpeet ohjaavat sitä, millaisia uusia analyysejä lähdetään kehittämään. Koska kehitystyö on aikaa vievää,
täytyy katse olla jo pitkällä tulevaisuudessa. Tulevaisuuden tarpeiden ennakointi ja
alan kehityksen seuraaminen ovat menestymisen edellytys. Panostamalla osaamiseen
voimme olla vahvoja myös tulevaisuudessa”, sanoo asiakkuuspäällikkö Jorma Nordlund.
Lisätietoja:
Analytiikkapalvelut-osaston johtaja
Riikka Mattsson,
riikka.mattsson@kvvy.fi, 03-246 1243
Asiakkuuspäällikkö Jorma Nordlund,
jorma.nordlund@kvvy.fi, 03- 246 1240
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Uudella kalatiellä on havaittu
kalojen laskuriseurannalla vilkasta
liikennettä.

Vaelluskalakantojen elvyttäminen on
rakentamista, purkamista, kunnostamista,
säätämistä ja vaikutusten seurantaa
Läntisellä Uudellamaalla vaelluskalakantojen
elvyttäminen etenee vauhdilla
Padottujen jokiemme palauttaminen takaisin vaelluskalavesistöksi vaatii usein hieman
kaikkea mahdollista ja joskus etukäteen
jopa mahdottomaltakin tuntuvia toimia;
rakentamista, purkamista, kunnostamista ja säätämistä. Tehtyjen toimenpiteiden
vaikutusten seuranta on yhtä tärkeää kuin
itse tekeminen. Erityisesti suurinvestointien onnistumista on syytä arvioida samalla
kun seuraavia toimenpiteitä suunnitellaan.
Toteutettujen toimenpiteiden onnistumisen todentaminen voi olla ratkaisevaa

myös rahoituksen saamiseksi seuraaviin
toimenpiteisiin. Vaelluskalojen elvyttämiseen kytkeytyy usein myös hyvin mitoitettu
säännöstely, jossa tulee huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset.
Läntisellä Uudellamaalla vaelluskalakantojen elvyttäminen etenee nyt vauhdilla, ja
alueen vesistöihin on viime vuosien aikana
rakennettu useita kalateitä, purettu ja kunnostettu pienempiä patoja ja vaellusesteitä,
sekä kehitetty järvien säännöstelykäytäntöjä. Viimeaikaisista vesiensuojeluinvestoin-

neista suurimmat, Karjaanjoen alimmaisen
osan Mustionjoen kalatiet, avattiin toukokuussa. Kalateiden rakentaminen oli alueella merkittävä satsaus ja laajapohjaisen,
pitkäaikaisen kuntien, valtion, yrityksien ja
vesiensuojeluyhdistyksen yhteistyön tulos.
Kalatiet rakennettiin osana FRESHABIT
LIFE –hanketta, ja siten rahoitusta saatiin
ihan Brysselistä asti.
Kalateiden toimivuudesta ollaankin nyt
erityisen kiinnostuneita, kun uutta hankekautta valmistellaan ja kunnat joutuvat
pohtimaan sitoutumista ”Lohikalat Karjaanjokeen” -vision jatkamiseen ja kahden
vielä puuttuvan Mustionjoen kalatien rakentamiseen.
Mustionjoella kalatieseuranta on toteutettu vesiensuojeluyhdistysten yhteistyönä, kun Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö
toteuttaa seurantaa yhteistyössä Kymijoen
vesiensuojeluyhdistyksen avulla. Aluksi
seurantaa tehdään vain alimmaisessa kalatiessä, mutta tuloksista riippuen seurantaa
on tarkoitus laajentaa myös ylempiin kalateihin.
Kalojen kulkua on toukokuusta lähtien seurattu VAKI-laskurilla, ja elokuun
lopussa saatiin laskurin rinnalle myös videokameraseuranta. Touko-kesäkuussa
havaittiin Åminneforsin kalatiessä runsaasti
liikennettä, kun laskuri tallensi jopa toistasataa ylöspäin vaeltavaa kalaa vuorokaudessa. Elokuun lopussa käyttöönotetun
videokameraseurannan perusteella on voitu
todentaa myös lohien löytäneen kalatien.
Mustionjoen kalatie siis toimii ja mahdollistaa vaelluskalojen, ainakin vimpan ja lohen,
nousun jokeen. Mustionjoen kalatieseuranta jatkuu vuonna 2020 marraskuun loppuun
asti. Seurannan päätyttyä on yhteenvedon
aika, ja silloin selviää mitkä kaikki lajit ovat
kalatien löytäneet.

Lohjanjärven säännöstelyn kehittäminen
Lohikalat Karjaanjokeen –vesistövisioon sisältyy myös Lohjanjärven säännöstelyn kehittäminen. Mustionkosken voimalaitospadolla säännellään Lohjanjärven vedenkorkeutta sekä
Mustionjokeen virtaavan veden määrää. Säännöstely on nykyisellään sidottu kalenteriin eivätkä säännöstelyluvan lupamääräykset nykyisellään mahdollista kaikissa vesitilanteissa
järkevää säännöstelyä. Määräysten muuttamisella voi olla
mahdollista tasoittaa virtaamavaihteluita Mustionjoessa sekä
turvata paremmin Lohjanjärven virkistyskäytön kannalta sopivat vedenkorkeudet.
Hankkeessa selvitettiin Lohjanjärven nykyisten säännöstelymääräysten toimivuutta erilaisissa vesitilanteissa. Las-
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kennassa on otettu huomioon myös ilmastonmuutoksen
vaikutukset. Selvityksessä tarkasteltiin Lohjanjärven lisäksi
Hiidenveden, Punelian ja Vaskijärven säännöstelykäytäntöjä. Tarkastelun pohjalta päädyttiin hakemaan säännöstelyyn
muutosta. Lupahakemus on jätetty Aluehallintovirastoon keväällä 2019. Lisätietoa: https://www.luvy.fi/hankkeet/lohikalat-karjaanjokeen/
Juha-Pekka Vähä,hankepäällikkö
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Jaana Pönni,toiminnanjohtaja
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
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Meritaimen ja siika radiotarkkailussa
VHVSY:n uudessa hankkeessa seurataan meritaimenen ja siian sen. Muut rahoittajat ovat Helsingin ja Keravan kaupungit sekä
vaelluskäyttäytymistä 2020-2023 kaloihin kiinnitettävien radio- Vantaanjoen ja HKI-Espoon kalatalousalueet. Hankkeen toteulähettimien avulla. Motivaationa toimivat vesistössä käynnis- tetaan yhteistyössä Kala- ja vesitutkimus Oy:n kanssa. Lisäksi
sä olevat useat patojen purut ja muut kalankulkua parantavat mukana on LUKE.
toimenpiteet. Tutkimus on saanut MMM:n NOUSU -rahoitukTutkimuskysymykset:
- Miten taimenet ja siiat käyttäytyvät Vanhankaupunginkoskella ennen ja jälkeen itähaaran kunnostuksen?
- Haittaavatko Kirkonkylän- ja Vantaankoskien padot kalojen nousua?
- Toimiiko Kellokosken kalaporras?
- Toimiiko Haarajoen padon ohitus?
- Kuinka paljon meritaimenia nousee Keravanjokeen?
- Minne meritaimenet kutevat?

Savo-Karjalaan uutta
laboratoriaoanalytiikkaa

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n henkilökuntaa vieraili lokakuussa 2020 tutustumassa Vapo Oy:n Ilomantsin tehtaan tuotantoprosessiin. Tehdas käyttää raaka-aineena turvetta ja prosessoi siitä
aktiivihiiltä. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy toteuttaa tehtaan
käyttötarkkailun ja vastaa prosessin eri vaiheessa otettavien raakaaine- ja tuotenäytteiden analysoinnista. Uuden tyyppinen analytiikka
on edellyttänyt laite- ja henkilöstöinvestointeja ja tuo merkittävän
lisän yhtiön palveluvalikoimaan tarjoten jatkossa mahdollisuuden
myös asiakaskunnan laajentamiseen.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n vesistötutkija vakinaistettiin
Biologi, FM Henna Nakari vakinaistettiin
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:ssä vesistötutkijaksi vuoden 2019 lopulla. Henna toimii
hydrologisten seurantojen koordinoijana ja
erityisesti merialueen vesistötarkkailujen
vastuuhenkilönä. Aiemmin Henna oli useana
vuonna töissä Metsähallituksen Luontopalveluissa vedenalaisissa luontokartoituksissa, joten erityisesti Itäinen Suomenlahti on
tullut tutuksi merellä liikkuessa. ”Yhdistyksessä työskentely on ollut mieluista, sillä
vesistötutkijan työssä pääsee perehtymään
monipuolisesti erilaisiin tarkkailuihin ja
hankkeisiin, jotka tähtäävät vesiensuojeluun”, Henna toteaa.
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Suomen vesistösäätiö –
monimuotoisten sisävesien
puolestapuhuja
den summa, joista useimmat liittyvät vesiä ympäröivän maan käyttöön. Maan- ja
vesienkäyttöä ei voida lopettaa, mutta se
voidaan tehdä ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Maaliskuussa 2020 toimintansa aloittaneen Suomen vesistösäätiön
keskeisiä teemoja ovat kestävän maan- ja
vesienkäytön edistäminen, arvokkaimpien vesi- ja ranta-alueiden suojelun tehostaminen ja heikentyneiden vesistöjen
kunnostamisen lisääminen. Toimintamme
on voittoa tavoittelematonta ja olemme
poliittisesti sitoutumattomia.”

Mitä aiotte tehdä tavoittei-denne saavuttamiseksi?
Suomen vesistösäätiön perustaja Auri Sarvilinna,
viestintäasiantuntija Tomi Räsänen ja toiminnanjohtaja Liisa Hämäläinen.

Maaliskuussa 2020 toimintansa on
aloittanut Suomen vesistösäätiö.
Säätiön toiminnanjohtaja Liisa Hämäläinen, mihin tarpeeseen säätiö
on perustettu?
”Maailmanlaajuinen
biodiversiteettikato
kohdistuu myös vesistöihin. Vesiluontotyyppien uhanalaistuminen on monien syi-

”Säätiön pyrkimyksenä on tiedon ja tietoisuuden lisääminen sekä laaja-alaisen
yhteistyön luominen – asioiden esiintuominen ja edistäminen tiedottamisen,
vaikuttamisen ja laajojen yhteistyöhankkeiden avulla. Säätiö nostaa vesisasiat
näkyväksi osaksi yhteiskunnallista keskustelua muun muassa tekemällä mediayhteistyötä sekä kokoamalla ja julkaisemalla Suomen vesistöasiantuntijoista
koostuvan Vesistöpaneelin näkemyksiä.
Tavoitteenamme on myös yhdistää aiemmin ympäristöhallinnossa saamaamme
osaamista uudenlaiseen ajatteluun ja luoda toimintatapoja, joilla yritykset, yhteisöt ja kansalaiset osallistuvat vesistöistä
huolehtimiseen nykyistä enemmän.”

Miten toiminta on lähtenyt
käyntiin ja ketkä ovat
yhteistyökumppaneitanne?
”Säätiön toimintaa on suunniteltu alusta
saakka yhdessä eri sidosryhmien kanssa.
Säätiö on otettu vastaan avosylin ja tarve
valtakunnalliselle sisävesien parissa toimivalle säätiölle on ollut jopa suurempi, kuin
alun perin tiedostimme. Säätiö tekee yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa ja
tavoitteenamme on toimia linkkinä sektorirajat ylittävän yhteistyön luomisessa.
Säätiön taival on vasta alussa ja tulevaisuuden toimintaa suunnitellaan yhdessä tekijöiden kanssa. Pohjimmainen päämäärämme on kuitenkin selvä: haluamme
tehdä osamme turvataksemme Suomen
ainutlaatuisen vesiluonnon säilymisen
tuleville sukupolville. Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton kanssa olisi luontevaa tehdä yhteistyötä.”

Lisätietoja:
Liisa Hämäläinen
Toiminnanjohtaja
liisa.hamalainen@vesistosaatio.fi,
p. 0445373398
www.vesistosaatio.fi

Etelä-Suomen Salaojakeskus siirtyi osaksi KVVY:tä
ProAgria Etelä-Suomen yhteydessä toimineen Etelä-Suomen salaojakeskuksen
vesitaloussuunnittelu henkilöstöineen
siirtyi 1.10.2020 Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistyksen omistamalle
KVVY Tutkimus Oy:lle.
Siirto vahvistaa KVVY:n ympäristöön
ja vesitalouteen liittyvää suunnitteluja kehittämisosaamista. Kaupan myötä
varmistetaan myös alueellisesti merkittävät peltosalaojasuunnitteluun liittyvät
palvelut Etelä-Suomessa. Myös maaseutu- ja viherympäristöön sekä vesistöihin liittyvä osaaminen vahvistuu entisestään laajenevan yhteistyön kautta.
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”Etelä-Suomen
salaojakeskuksen
liiketoimintojen myynti KVVY Tutkimus Oy:lle oli tärkeä ja harkittu askel.
Ytimessä on vesiosaamisen keskittäminen. Samalla varmistamme ProAgria
Etelä-Suomen asiakkaille kustannustehokkaat ja entistä monipuolisemmat
palvelut myös tulevaisuudessa”, toteaa
Pro-Agria Etelä-Suomen toimitusjohtaja
Ari Toivonen.
”Etelä-Suomen
salaojakeskuksen
korkealaatuinen tietotaito sekä osaaminen vesienhallintaan liittyvissä töissä
on vakuuttanut viime vuosien yhteisissä
projekteissa. Kauppa tuo KVVY:n toi-

mintaan aivan uuden ja tärkeän osaamisalueen, jonka avulla voidaan asiakkaita palvella entistä paremmin sekä
vaikuttaa muun muassa hajakuormituksen vesistövaikutuksiin, sanoo KVVY:n
toimitusjohtaja Jukka Mattila.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Toivonen,
ProAgria Etelä-Suomi
puhelin 0400 461 701,
ari.toivonen@proagria.fi
Toimitusjohtaja Jukka Mattila,
KVVY Tutkimus Oy,
puhelin 040 595 1886
jukka.mattila@kvvy.fi
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Yhdistykset ympäristöhallinnon
hydrologisen seurannan toteuttajina
Alueellisten Vesiensuojeluyhdistysten organisaatiot jatkavat Suomen Ympäristökeskuksen ja ELY-keskusten valtakunnallisen hydrologisen seurannan toteuttajana.
Itäisellä hankinta-alueella Kymijoen vesi ja
ympäristö ry:n, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n sekä Länsi-Uudenmaan vesi
ja ympäristö ry:n muodostama yhteistyö-

verkosto hoitaa hydrologisiin seurantoihin
kuuluvat vedenkorkeusasemien ylläpitotyöt
sekä virtaamamittaukset. Lisäksi KVVYtutkimus hoitaa läntisen hankinta-alueen
vedenkorkeusasemien ylläpitotyöt ja Lounais-Suomen Ympäristötutkimus Oy pohjoisen hankinta-alueen virtaamamittaukset.
Seurantaa tehdään vesistöjen käytön ja
vesistöennusteiden tarpeisiin, ja esimerkik-

si tulvaseurantaa varten ajantasainen tieto
vesivaroista on tärkeää. Vuosina 2021–2023
tarkkailussa on satoja vedenkorkeusasemia
ja jokikohteiden virtaamia. Hydrologinen
seuranta on lisännyt yhteistyötä vesiensuojeluyhdistysten ja ympäristöhallinnon välillä
ja tuonut uutta tietoa ja palvelutarjontaa
vesistötutkimuksiin.

VIRTA-hanke, virtavesien ja taimenkantojen puolesta

Virtavesi-hankkeiden kuulumisia KVVY:ltä

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ympäristöasiantuntijalla
Heikki Holstilla ja kalastotutkija Sami
Ojalalla on ollut taas kiireinen vuosi virtavesi-hankkeiden parissa. Holsti vetää
KVVY ry:ssä kolmea virtavesiin ja taimeniin keskittyvää hanketta, joiden päätavoitteet ovat samoja, vaikka hankkeiden
painotuksissa on eroja.
Nelivuotinen Virta-hanke aloitettiin
vuonna 2018, ja menestyksekäs hanke jatkuu ainakin vuoden 2021 loppuun
saakka. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on saada kuntia ja yrityksiä sitoutumaan pitkäjännitteiseen virtavesityöhön. Virtavesien ja taimenkannan
suotuisalla kehityksellä on vaikutusta

moniin alueellisiin viihtyvyystekijöihin
kuin myös elinkeinoihinkin.
Pohjavesivaikutteiset purot- hankkeessa kartoitettiin näitä arvokkaita
pienvesistöjä, ja kerättiin tietoa siitä,
millaisia elinympäristöjä ne tarjoavat
taimenelle, ja mikä on niiden merkitys
taimenen esiintymiseen.
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Virtavesikunnostusverkoston
kehittämishankeen verkostotyön tarkoitus on laajentaa kunnostusverkostoa
Kokemäenjoen vesistöalueella ja innostaa paikallisia asukkaita omaehtoiseen
virtavesityöhön.
Verkostohankkeen
kautta KVVY ry oli yhdessä valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston ja
Tampereen kaupungin kanssa järjestämässä valtakunnallista pienvesisemi-

naaria Tampereella syyskuussa.
Kuluneen vuoden ehdoton ykkösjuttu on kuitenkin ollut KVVY:n ja Näsijärven kalatalousalueen pitkäaikaisen
yhteistyön tuloksena saatu työvoitto.
”Olemme tehneet taimenen kotiutusistutuksia mätirasiamenetelmällä Peräjokeen vuosina 2012–18, ja tänä vuonna
saimme koekalastuksilla ensimmäisen
todisteen taimenen luontaisen lisääntymisen käynnistymisestä Peräjoessa.
Tämä kertoo siitä, että menetelmä toimii ja pitkäjänteisellä työllä saadaan tuloksia aikaiseksi”, Heikki Holsti toteaa
tyytyväisenä.
KVVY:n työ virtavesien hyväksi jatkuu myös tulevina vuosina, ja yhdistys
pyrkii käynnistämään uusia hankkeita
kuntien, kalatalousalueiden ja yritysten
tuella. KVVY haluaa kiittää kaikkia talkookunnostajia, taimenen kutuhavainnoitsijoita sekä yhteistyötahoja vuoden
2020 toimenpiteistä ja kannustaa liittymään mukaan verkostoon yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
Ratamestarinkatu 7b (3. krs), 00520 Helsinki

Suomen vesiensuojeluyhdistykset: www.vesiensuojelu.fi

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
Puh 050 571 0335, www.vesi-ilma.fi

Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry (ei liiton jäsen)

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry /
Västra Nylands vatten och miljö rf

Palstatie 2 D46, 40520 Jyväskylä
Puh 0400 614 273
www.k-svy.fi

Länsi-Louhenkatu 31 / Västra-Louhigatan 31
PL/PB 51, 08101 Lohja/Lojo
Puh 019 323 623

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
www.kvvy.fi
Tampereen toimipiste
Patamäenkatu 24, 33900 Tampere
Puh 03 2461 111
Porin toimipiste
Tiedepuisto 4, A-rakennus, 3. krs, 28600 Pori
Puh 03 2461 277
Rauman toimipiste
Lensunkatu 9, 26100 Rauma
Puh 03 2461 276
Hämeenlinnan toimipiste
Visamäentie 33, Visatalo, 13100 Hämeenlinna
Puh 03 2461 233
Sastamalan toimipiste
Tampereentie 7 A, 38200 Sastamala
Puh 03 2461 275
Vaasan toimipiste
Yliopistonranta 1, 65200 Vaasa
Puh 06 312 0020
Jyväskylän toimipiste
Palstatie 2 D 46, 40520 Jyväskylä
Puh. 03 246 1267

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry /
Österbottens vatten och miljö rf

Strengberginkatu 1 / Strengbergsgatan 1, PL/PB 87
68601 Pietarsaari / Jakobstad
Puh 06 724 4848
www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa

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

Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry /
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Kymijoen vesi ja ympäristö ry
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Telekatu 16, 20360 Turku
Puh 02 274 0200
www.lsvsy.fi
Scanlab Oy
Tutkijantie 4 F
90590 Oulu

Urakkatie 7, 96440 Rovaniemi
Puh 0400 312266

Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola
www.kymijoenvesijaymparisto.fi
Kymen Ympäristölaboratorio Oy
Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski
Puh. 05 544 3300
www.kymlab.fi
Porvoon palvelupiste
Tekniikankaari 1A
Kotkan palvelupiste
Kotkantie 6

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry /
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

siensuoj
Suomen Ve

eluyhdisty

usle
ry:n tiedot
sten Liitto

hti

202 0-2 021

Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio
Puh 017 264 7200
www.skvsy.fi
www.ymparistotutkimus.fi
Joensuun toimipiste
Jokikatu 8, 80220 Joensuu
Kajaanin toimipiste
Tehdaskatu 11, 87100 Kajaani
Jyväskylän toimipiste
Palstatie 2 D 46, 40520 Jyväskylä
Puh. 03 246 1267

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy ry
Ratamestarinkatu 7b (3. krs), 00520 Helsinki
Puh 044 742 0647
www.vantaanjoki.fi

Ilmastonmuuto

s

on täällä

Tilaa Aquarius lähimmästä
vesiensuojeluyhdistyksestä

Eikö Aquarius tule vielä sinulle? Voit tilata lehden lähimmästä
vesiensuojeluyhdistyksestä tai Suomen Vesiensuojeluyhdistysten
Liitto ry:stä.Yhteystiedot näet tältä sivulta.

