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PÄÄKIRJOITUS

Vesistökunnostuksen aalloilla puhaltavat uudet tuulet

V

esistöt ja niiden tila koskettaa ja yhdistää meitä
suomalaisia. Viihdymme vesistöjen äärellä ja
niitä on toisaalta vaikea välttää: kaikkiaan
tässä maassa on järvien, jokien ja Itämeren
muodostamaa rantaviivaa yhteensä 315 000 kilometriä.
Suomen ainutlaatuiset ja monimuotoiset vesistöt virtaavat
syvällä suomalaisten sydämissä. Siitä, ja hoito- ja kunnostustoimenpiteistä huolimatta vesistöjen tila on muuttunut. Monet vedet ovat muuttuneet reheviksi tai tummavetisiksi, ja jopa 20 % sisävesi- tai rantaluontotyypeistä on
arvioitu uhanalaisiksi.
Vesien tilan parantamiseksi tehdään paljon töitä ja siihen
panostetaan suuresti. Kansalliset ja kansainväliset strategiat antavat työlle suuntaviivoja, rahoitusinstrumentit
mahdollistavat laajamittaiset työt ja eri toimijat tekevät
pitkäjänteistä työtä vesistön tilan parantamiseksi niin
valuma-alueilla, järvissä kuin virtavesissä.
Vesistökunnostuksissa on kuitenkin herätty siihen, että
kunnostustoimet eivät itsessään riitä. Kunnostusten kokonaisvaltainen ja määrätietoinen suunnittelu edellyttää
laaja-alaista, monipuolista ja ennakkoluulotonta yhteistyötä, jossa monien eri tahojen osaamisen tarve korostuu.
Vesistöjen hoidossa on tärkeää tarkastella valuma-aluetta
ja toteuttaa toimenpiteitä ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi, jotta pysyviä muutoksia voidaan saada aikaan.
Näiden toimien merkitys on alettu ymmärtää yhä
paremmin ja tässä lehdessä aiheesta on neljä artikkelia.
On tärkeää myös seurata vesistön tilaa ennen ja jälkeen
kunnostustoimia, jotta toimenpiteitä voidaan suunnitella
ja kohdistaa kustannustehokkaasti oikein sekä arvioida
kunnostusten vaikuttavuutta.
Vaikutuksien näkyminen vesistössä on hidasta, ja
kunnostustoimenpiteiden vaikutukset vaativat pitkäkestoista seurantaa. Toisaalta pienemmissä hankkeissa,
kuten virtavesikunnostuksissa, voi havaita nopeampia
muutoksia. Talkootyöt ovat yhä suositumpia, sillä niitä
tekemällä vesistöjen tilaan voidaan vaikuttaa “omin käsin”.
Vesistökunnostuksissa hyväntekeminen, arvot ja työn
merkitys korostuvat. Yhä useampi haluaa konkreettisesti
vaikuttaa vesistöjen tilaan. Myös uudet valtion rahoitusinstrumentit, kuten vesiensuojelun tehostamisohjelma,
ovat mahdollistaneet kunnostustoimet ja seurantatiedon
keräämisen yhä useammissa kohteissa.
Vesistökunnostuksien toteuttaminen vaatii monenlaista
osaamista, lisää tekijöitä sekä yhteistyötä. Tarvitaan niin
substanssiosaamista, monialaisuutta kuin tiimityötaitoja,
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mikä voimistaa osaamis- ja koulutustarpeita. Osaamisen
vahvistamiseksi käynnistettiinkin kesäkuussa 2021 vesistökunnostuksen täydennyskoulutus osana laajempaa
vesialan osaamisen kehittämishanketta. Lisäksi vuonna
2020 alkoi Valonian ja Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön järjestämä virtavesikunnostuskoulutus. Tähän
numeroon on koottu tietoa meneillään olevista koulutuksista ja niiden roolista kunnostusten osaamisen ja yhteistyön kehittämisessä.
Vesistökunnostuksissa laaja-alaisen yhteistyön, verkostoitumisen, osaamisen vaihdon ja kehittämisen merkitys on
kasvanut, ja alueellisten yhteistyömallien kehittämistä on
tuettu julkisin varoin myös tehostamisohjelmasta. Uusia
vesistökunnostusverkostoja on perustettu ympäri maata,
ja 10-vuotiasta taivaltaan tänä vuonna juhliva valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto on kasvattanut jäsenmääräänsä tasaista tahtia. Vuoropuhelun merkitys korostuu,
jotta hankkeissa onnistutaan huomioimaan eri toimijoiden tarpeet ja toiveet, sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin ja näin edistetään yhdessä vesien tilan parantamista.
Avoimen keskustelun ja uusien toimijoiden myötä voi
löytyä uudenlaisia synergiahyötyjä eri toimijoiden sekä
hankkeiden välille.
Vesistökunnostukset on laaja ja entistä monipuolisempi
kenttä, kun mukaan tarkasteluun ovat tulleet rehevöitymisen haittojen ja esteellisyyden vähentämisen ohella
niin luonnon monimuotoisuuden suojelu, ilmastonmuutoksen kysymykset ja kulttuurihistorialliset arvot.
Käsissänne oleva vesistökunnostuksen teemanumero on
hyvä osoitus vesistökunnostuksen monipuolisuudesta ja
laajasta toimijakentästä. Toivomme, että rajat ylittävän,
monenlaisen yhteistyön merkitys välittyy artikkeleita lukiessanne ja löydätte teemanumerosta yhtymäkohtia omaan
niin työhönne kuin vapaa-ajan viettoonne. Tapoja ja
mahdollisuuksia vaikuttaa on todellakin monia!
Toivomme teille innostavia lukuhetkiä – antakoon tämä
Vesitalous-lehden vesistökunnostuksen teemanumero
teille uusia oivalluksia, uteliaisuutta oppia lisää ja innostusta yhteistyöhön!
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Hardombäckenin kalan kulun
mahdollistava ja viipymää
lisäävä pohjapato Loviisassa.
[Kuva: Mikko Ortamala].

Maatalouden vesienhallinnan
tulevaisuus
Vesiin ja maan kuivatukseen on Suomessa vaikutettu jo usean vuosisadan ajan. Jokien perkaukset aloitettiin 1700-luvulla, kun tarvittiin uusia kulkuväyliä ja pyrittiin ehkäisemään tulvavahinkoja. 1700-luvun loppupuolella käynnistettiin useita järvienlaskuhankkeita, joilla tavoiteltiin lisää viljelymaata ruuantuotantoon.
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ärvienlaskuhankkeita toteutettiin
runsaasti 1800-luvun puolivälissä.
Peltojen sarkaojitus vakiintui 1700luvulla ja salaojitustoiminta käynnistyi 1800-luvun puolivälissä. Suomen
Salaojitusyhdistys perustettiin 1917. Uittotoiminta aloitettiin 1800-luvun lopulla,
mikä vaati jokien ja jokien koskipaikkojen
perkauksia. Uittoperkaukset hyödyttivät
myös maan kuivattamista.
Ojitusyhteisöjä alettiin perustaa ja perkaushankkeita toteuttaa valtion maanviljelys-

insinööripiirien toimesta vuodesta 1883
alkaen ja sitä jatkettiin aina 1990-luvulle
saakka. Vuosina 1970–1986 hankkeista
vastasivat vesipiirit, 1986–1990 vesi- ja
ympäristöpiirit ja sittemmin ympäristökeskukset eli nykyiset ELY-keskukset.
Ojitusyhteisöt perustettiin vastaamaan
peruskuivatushankkeiden toteuttamisesta ja kunnossapidosta. Ne muodostuvat
hyötyalueen määrittämistä hyödynsaajista.
Ojitusyhteisöjen lukumäärää ei ole selvitetty tarkasti, mutta niitä on arvion mukaan
noin 20 000.
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VESISTÖKUNNOSTUKSET
Maatalouden vesienhallinnan nykytilanteen
haasteet

Maatalouden tuotannon ja vesiensuojelun
yhteensovittaminen

Nykyisin olemme tilanteessa, jossa maatalouden kuivatusrakenteet ovat ikääntyneet ja niihin on syntynyt
paljon korjausvelkaa. Pintavesien ekologinen tila on
paikoin heikentynyt ja hyvän tilan saavuttaminen taas
vaatii vesienhoidon jatkuvaa ja monipuolista edistämistä.
Vesienhoitoa ja maan kuivatusta tulee edistää nämä asiat
yhteensovittaen ja järjestelmällisesti. Tässä toimintatavassa
on Suomessa vielä paljon kehitettävää. Haasteensa tähän
tuo maatalouden rakennemuutos, tilakokojen kasvaminen, vuokaraviljelyn yleistyminen, ojitusyhteisöjen
aktiivisen toiminnan lakkaaminen sekä ilmaston muutos
lisääntyvine sateineen.

Maatalouden sektorilla tavoitteena on kotimainen
kestävin menetelmin toteutettu ruuantuotanto. Suomen
kasvuolosuhteissa tarvitsemme kuivatusta runsaan
sadannan vuoksi. Kokonaisvaltainen vesienhallinta pitää
sisällään perus- ja paikalliskuivatuksen sekä valumavesienhallinnan toimenpidekokonaisuuden huomioiden
luonnon monimuotoisuuden ja kalatalouden tarpeet.
Toiminnalla tähdätään peltotulvien ja märkyysongelmien poistoon sekä maanrakenteen ja kasvukunnon
parantamiseen ja tätä kautta kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähenemiseen. Kokonaisvaltaisessa toteuttamisessa tarvitaan luonnonmukaisia menetelmiä ja rakenteita lisäämään viipymää, monimuotoisuutta sekä ravinteiden ja kiintoaineksen pidättämistä valuma-alueella.
Samanaikaisesti tulee myös varmistaa ympäristökorvausjärjestelmän vesiensuojelutoimenpiteiden oikea
kohdentuminen.

Vesienhallinnan ja vesienhoidon edistämiseen tarvitaan
eri sektorit ylittävää hyvää yhteistyötä. Maa- ja metsätalouden tuotannon, yhdyskuntarakentamisen ja luonnonhoidon yhteensovittamiseksi vaaditaan edelleen uusia
toimintatapoja sekä niiden kehittämistä. Tehokas ruoantuotanto, puhtaammat vedet ja monimuotoinen ympäristö sekä ojitusyhteisöjen, suojeluyhdistysten, osakaskuntien sekä kuntien ja kaupunkien tarpeet ovat yhteensovitettavissa asiantuntevalla, monialaisella ja hyvin koordinoidulla työllä. Maaseudun ja kaupunkien rakenteiden
sekoittuminen sekä ilmastonmuutoksen tuomat haasteet
vaativat vesienhallinnan suunnittelulta aiempaa laajakatseisempaa näkemystä. Vedenlaatu, kalojen ja vesieliöstön
elinolosuhteet tulee huomioida jatkossa osana kokonaisvaltaista toimintatapaa vesitaloushankkeissa.
Ympäristövastuuta yhdessä

KVVY
Kumppanisi
vesistökunnostuksissa
Tutkimus
1/4

» Nykytilan kartoitus
» Kuormitusselvitykset
» Biologiset tutkimukset
» Kunnostus- ja hoitosuunnitelmat
KVVY Tutkimus Oy
Ota yhteyttä:
myynti@kvvy.fi,
03 246 1301
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Tutustu palveluihimme kvvy.fi

Maan rakenteen ja vesitalouden toimiessa hyvin vesi
imeytyy maahan ja ravinteet ovat kasvien käytössä.
Toimimaton kuivatus ja maaperän tiivistyminen lisäävät
ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoumaa. Märkien ja
tiivistyneiden peltojen viljely, muokkaus ja lannoittaminen ovat haitallisia sekä vedenlaadun että tuotannon
näkökulmista. Toimivan vesitalouden lisäksi maan kasvukunnon toimilla tavoitellaan maan rakenteen kunnostuksen, hiilensidonnan ja sadontuotannon optimointia
huomioiden maan kemialliset, fysikaaliset ja biologiset
ominaisuudet.
Järjestelmällinen ja riskialueille kohdennettu vaiheittainen vesienhallinnan ja kuivatuksen toteutus ja
neuvonta valuma-alueelta vesistöön takaa todennäköisesti
laadukkaimman lopputuloksen kuivatustilan parantamiseksi ja vesistökuormituksen vähentämiseksi. Erittäin
tärkeää on, että kuivatusrakenteita korjataan nyt ja tulevina vuosina suunnitelmallisesti ja asiantuntevasti vesistövaikutukset huomioiden. Laajemmin ajateltuna kyse
on myös maan arvosta, suomalaisen maataloustuotannon
elinkelpoisuudesta, mutta myös yhdyskuntarakenteiden
ylläpitämisestä.
Kokonaisvaltaista vesienhallinnan neuvontaa ja toteutusta tulee toteuttaa pitkäjänteisesti, kohdennetusti
ja paikallisten toimijoiden luottamusta herättävästi.
Neuvontaa on kohdennettava ensisijaisesti maa- ja
vesialueiden omistajien riskialueille. Neuvonnan tulee
olla pysyvää ja sen tulee aktivoida paikallisia toimijoita kuten viljelijöistä koostuvia ojitusyhteisöjä ja vesialueen omistajista koostuvia osakaskuntia sekä paikallisia
suojeluyhdistyksiä.

VESISTÖKUNNOSTUKSET
Käytännön esimerkkejä sektorit ylittävästä
yhteistyöstä
Sektorit ylittävää yhteistyötä on aloitettu käytännön
tasolla Hämeen ELY:n alueella Opitaan ojista- hankkeessa
ja Kaakkois-Suomen ELY:n alueella Sääski-hankkeessa.
Itämeren alueen WATERDRIVE-hankeen koostamia
pitkän tähtäimen tavoitteita koordinoinnin ja neuvonnan
suhteen ovat seuraavat:
• Aloittaa pitkäjänteinen sektorit ylittävä sidosryhmätyö
vesistökunnostuskohteiden toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi pitkällä tähtäimellä priorisoidusti ja kohdennetusti listatulla tavalla.
• Saattaa yhteen vesienhoidon ja -hallinnan suunnittelun
sidosryhmät paikallistasolla ja varmistaa eri tahojen
tarpeiden huomioiminen.
• Tunnistaa kunkin valuma-alueen olennaiset vesienhallintatoimet ja aloittaa lisäämään tietoisuutta vesienhallinnan merkityksestä.
• Vesienhoidon ja -hallinnan toimet priorisoidaan,
kohdennetaan ja toteutetaan tunnistettujen tarpeiden
mukaisesti kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivalla
tavalla kustannustehokkuus huomioiden.
• Kokonaisvaltaisen tuotantotalouden ja ympäristön
huomioivan neuvonnan jatkuvuuden mahdollistaminen.
• Toimivien yhteistyöryhmien luominen paikallistason
ja hallinnon välille, jolloin mahdollistetaan eri organisaatioiden tietotaidon ja resurssien hyödyntäminen.
Loviisanjoen kunnostaminen toimii käytännön esimerkkinä eri sektorien intressien yhteensovittamisesta vesienhallinnan hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ollut
Loviisanjoen ojitusyhteisön uoman kunnostaminen
luonnonarvot huomioon ottaen siten, että hyötyalueen
vaikutuspiirissä olevien alueiden kuivatusta parannetaan
mahdollisimman pitkävaikutteisesti sekä luodaan asianmukaiset edellytykset peltoviljelyn harjoittamiselle sekä
kiinteistöjen kunnossapidolle jokivarren alueella. Uoman
vedenjohtokyvyn paranemistoimenpiteillä pyritään
vähentämään alueella esiintyviä tulvahaittoja sekä parantamaan alavimpien maiden kuivatustilaa ottaen samanaikaisesti huomioon vesienhoidon, luonnon monimuotoisuuden ja kalatalouden sekä virkistys ja maisema-arvojen
tarpeet.
Loviisanjoen ojitusyhteisö haki 17.01.2017 lupaa
Loviisanjoen kunnostushankkeen toteuttamiseksi EteläSuomen aluehallintovirastosta. Lupahakemus oli eri
intressiryhmien kuultavana ja hakemusta täydennettiin
edellytetyin osin. Lupapäätöksen etuvertailussa todetaan seuraavaa: ”Lupamääräysten mukaisesti toteutettuna
hankkeessa sovitetaan luonnonmukaisen vesirakentamisen

keinoin yhteen luonnonmonimuotoisuuden edistäminen,
kalojen ja rapujen elinolosuhteiden parantamismahdollisuudet sekä maanviljelyn toimintaedellytykset. Hankkeen
alun perin laskettu kuivatushyöty ei välttämättä toteudu
täysimääräisenä, mutta eliöstölle ja luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvan haitan väheneminen kompensoi sitä.
Hankkeesta yleisille ja yksityisille eduille saatava hyöty on
huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille
koituviin menetyksiin. Näin ollen lupa voidaan myöntää.”
Kunnostettavan uomaston pituus on 15 100 m ja sisältää
peruskunnostuksen lisäksi kaksitasouomarakenteita, kalataloudellista alivesiuomastoa, luiskan loivennuksia ja elinympäristökunnostuksia. Lisäksi alueella huomioidaan
perinnemaisemaniityt, virkistysarvojen parantaminen,
puusto ja lintujen pesintä, metsälain mukaiset arvokkaat
elinympäristöt, kivikkopohjaiset virtapaikat ja arvokkaat
koskialueet, pohjavesialueet maanäytekairauksilla, infrarakenteet sekä suoritetaan velvoitetarkkailuna vedenlaadun ja biologian (kalasto, ravut, pohjaeläimet) tarkkailu. Kunnostustyöt jatkuvat edelleen.

Lopuksi
Maatalouden vesienhallinnan ja vesiensuojelun edistämisessä eri tahojen yhteistyö on välttämätöntä intressiryhmien tarpeiden huomioimiseksi, haasteiden ratkaisemiseksi sekä oikeudellisten asemien turvaamiseksi.
Maatalouden kuivatusrakenteiden suuri korjaustarve
huomioiden, vesienhallintaan liittyvän neuvonnan jatkuvuus on varmistettava. Riskinä on, että muutoin kuivatusrakenteita korjataan hallitsemattomasti ilman ammattitaitoa. Rahoitusmekanismeilla ja niihin liittyvillä vaatimuksilla on myös keskeinen rooli siinä, miten vesienhallinta ja vesiensuojelu onnistutaan yhdistämään tulevissa
toteutuksissa.

Linkit hankkeisiin
https://kvvy.fi/yhdistys/waterdrive/
https://www.hamk.fi/projektit/oo-opitaan-ojista/#toteutus
https://www.proagria.fi/hankkeet/
saaski-maatalouden-ja-vesienhoidon-yhteistyo-15438
Kirjallisuus
Järvenpää L. ja Savolainen, M. (toim.). Helsinki 2015.
Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (2.painos). Suomen
ympäristökeskus. Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2016. 196 s.
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Rakennekalkkikäsittelyn vaikutukset
valumavesissä – lupaavia havaintoja
Eurajoen pilottialueilta
Eurajoella rakennekalkittiin lähes 200 hehtaaria savipeltoa, ja valumavesien laatua seurataan valtaojista vesinäyttein ja jatkuvatoimisin mittarein. Ensimmäisten tulosten perusteella käsittely on vähentänyt hiukkasmaisen fosforin kuormitusta vesistöihin. Rakennekalkitus ei ole lisännyt orgaanisen hiilen huuhtoutumista.

LAURI ANTTILA

asiantuntija,
Pyhäjärvi-instituutti
lauri.anttila@pji.fi

MARIA KÄMÄRI
erikoistutkija,
Suomen
ympäristökeskus
maria.kamari@syke.fi

PETRI EKHOLM
johtava tutkija,
Suomen
ympäristökeskus
petri.ekholm@syke.fi

ELISA MIKKILÄ

asiantuntija,
Pyhäjärvi-instituutti
elisa.mikkila@pji.fi
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ään ääri-ilmiöiden lisääntyminen
luo kasvavan haasteen maatalouden vesiensuojelulle. Nykytasolla vesiensuojelutoimet on
tiedostettu riittämättömäksi vesien hyvää
tilaa tavoiteltaessa, ja katseet ovatkin kääntyneet yhä enemmän peltolohkoilla toteutettaviin toimenpiteisiin. Maanparannusaineet kuten rakennekalkki, kipsi ja ravinnekuidut ovat herättäneet kiinnostusta osaratkaisuna maatalouden ravinnehuuhtoutumien hillinnässä. Mikä parasta, vesistöjen
lisäksi hyötyä voivat saada myös viljelijät.
Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona –tutkimushanke tuottaa lisätietoa
rakennekalkin potentiaalisesta tehosta.
Ruotsissa jo laajasti käytössä olevalla rakennekalkilla on vuosina 2010-2020 käsitelty noin 60 000 ha savivaltaista peltoa.
Suomessa rakennekalkin vesistövaikutuksia
on selvitetty aiemmin esimerkiksi Vihdissä
ja Kangasalalla (Valkama & Luodeslampi
2020, Kämäri ym. 2019). Rakennekalkin
on havaittu tehokkaasti vähentävän

www.vesitalous.fi

maahiukkasiin sitoutuneen fosforin kuormitusta (Valkama & Luodeslampi 2020,
Ulén & Etana 2014). Myös liuenneen
fosforin huuhtoutumista vähentävästä
vaikutuksesta on saatu viitteitä (Kämäri
ym. 2019, Ulén & Etana 2014).

Rakennekalkki ja
maaperävaikutukset
Rakennekalkin vaikutus maan rakenteeseen
ja vesitalouteen perustuu kalkkiseoksen
aktiiviseen ainesosaan, joka reagoi maahiukkasten kanssa. Rakennekalkkivalmisteet
sisältävät tyypillisesti 15-40 % aktiivista
kalkkia eli poltettua (CaO) tai sammutettua
kalkkia (Ca(OH)2) ja loppu on perinteistä
maatalouskalkkia (CaCO3). Tavoitteena
on, että kalkitus parantaa maan mururakennetta ja lisää kasvukerroksen vedenläpäisykykyä sekä kasvien mahdollisuuksia
sitoa ravinteita kasvuun. Kestävä mururakenne pienentää myös eroosioriskiä.
Rakennekalkitus nostaa maan johtolukua
(Kämäri ym. 2019), mikä lisää maahiuk-

VESISTÖKUNNOSTUKSET
kasten flokkuloitumista. Tämä taas vähentää eroosiota
ja hiukkasmaisen fosforin huuhtoumaa (Valkama &
Luodeslampi 2020). Rakennekalkitus nostaa myös pH:ta,
mikä tekee käsittelystä viljelijälle houkuttelevan vaihtoehdon. Toisaalta maan pH:n nousu voi lisätä orgaanisen
hiilen huuhtoutumista (Tavakkoli ym. 2015).
Luonnonvarakeskuksen laboratoriossa toteutetuissa
sadetuskokeissa rakennekalkkikäsittely pienensi maasta
irtoavaa kiintoaineskuormaa erityisesti korkean savespitoisuuden ja alhaisen johtoluvun maissa. Mitä alhaisempi
johtoluku ja mitä savisempi maa, sitä enemmän kiintoainesta irtoaa veteen ja sitä sameampaa valumavesi on. Jo
kohtalaisen pieni määrä, noin 1 000 kg/ha annos aktiivista kalkkia pienensi valumaveden sameutta huomattavasti. Sadetuskokeissa kalkkiannostuksen kasvattamisella
ei havaittu suurta vaikutusta ja 1 000 kg/ha annostus
toimi myös suurimmilla savesprosenteilla.

Valuma-aluetason pilottikokeet Eurajoella
Eurajoella rakennekalkin vesistövaikutuksia tutkitaan
kahdella pilottialueella sekä viereisellä vertailualueella
(Kuva 1). Rakennekalkilla käsiteltiin yhteensä 183 ha
peltoa, josta 154 ha sijoittui pilottialueille (Taulukko 1).
Kalkituksessa käytettiin Nordkalkin Fostop -tuotetta,
jossa aktiivisen kalkin osuus oli noin 18 %.

Valmistetta levitettiin noin 6 500 kg/ha ja näin ollen aktiivisen kalkin määräksi muodostui 1 200 kg/ha. Suurin osa
levitysalasta (160 ha) käsiteltiin syksyllä 2020 ja loput
myöhäisen sadon lohkot (23 ha) huhtikuussa 2021 ennen
kylvöjä. Rakennekalkki muokattiin 24 tunnin sisällä levityksestä kahteen kertaan kultivaattorilla ristiin ajaen. Näin
varmistettiin mahdollisimman suuri kontakti kalkin ja
Taulukko 1. Seuranta-alueiden ominaisuuksia selvitettiin kattavalla maanäytteenotolla projektin alussa. Savespitoisuus, johtoluku ja P-luku esitetty lohkojen pintaalapainotettuna keskiarvona.
Pilot
1

Pilot
2

Verrokki

Pinta-ala (ha)

110

267

95

Peltopinta-ala (ha)

95

88

89

Rakennekalkittu pinta-ala (ha)

85

69

0

Peltojen savespitoisuus (%)

34

28

40

Peltojen johtoluku (10 mS/cm)

1,2

1,4

1,1

Peltojen P-luku (mg/l)

17

9,4

14

Kuva 1. Tutkimusalueet sijaitsevat Eurajoen valuma-alueen alaosissa, Vähäjoen savivaltaisella osavaluma-alueella.
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maahiukkasten välillä. Rakennekalkituilla pelloilla viljelijät ovat toimineet normaalein viljelykäytännöin ilman
erityisiä rajoituksia, sillä tavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle käytännön näkökulmaa.

Jatkuvatoiminen mittaus
ojavesiseurannan tukena
Eurajoella ojavesien vedenlaatua seurataan vesinäytteillä
ja jatkuvatoimisilla vedenlaatumittareilla. Perinteistä
vesinäytteenottoa tarvitaan edelleen, sillä kaikkia tarpeellisia vedenlaatumuuttujia ei nykyisillä mittaritekniikoilla
pystytä mittaamaan. Oikea-aikaisesti kerätty ja riittävä
määrä vesinäytteitä jatkuvatoimisen mittarin vertailuaineistoksi on luotettavan mittauksen ja aineistonkäsittelyn
perusta (Tarvainen ym. 2017). Laadukas mittausaineisto
edellyttää myös säännöllisesti mittarien puhdistusta ja
huoltoa (Mikkilä & Kirkkala 2017).
Jatkuvatoimisten mittareiden sameus-, pH-, sähkönjohtavuus- ja lämpötilasensorit tekevät mittauksen 15 min
välein ympäri vuorokauden. Pilottialueen 1 ja verrokkialueen valtaojissa fluoresenssisensori mittaa lisäksi
liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) määrää. Kohteiden
virtaamaa on seurattu V-mittapadolla ja toisaalta myös
FlowTracker-mittauksilla ja purkautumiskäyrällä
(Kuva 2). Kussakin ojassa paineanturi rekisteröi vedenpinnankorkeutta 30 minuutin välein suhteessa kiinteään
vedenpinnankorkeusasteikkoon.

Mittarin sameusarvot muunnettiin lineaarisella regressiolla vastamaan vesinäytteistä määritettyä kiintoaineen ja
hiukkasmaisen fosforin (PP) pitoisuutta. Tavoitteenamme
oli tarkastella rakennekalkin vaikutusta pelto-ojavesien
sameuteen ja fosforipitoisuuteen tilanteissa, jolloin kiintoaineen kuormitus pelloilta ojiin on tyypillisesti suurinta.
Laskimme ojavesien valuntapainotteiset pitoisuudet
vedenlaatumuuttujille sensori- ja virtaama-aikasarjoista
kuvassa 3 esitettyinä periodeina. Ensimmäinen periodi oli
huhtikuussa 2020 ennen rakennekalkitusta ja käsittelyn
jälkeiset periodit olivat syksyllä 2020 sekä keväällä 2021.

Vaikutukset näkyvät valumavesissä
Rakennekalkkikäsittely vähensi sameutta pilottialueiden ojissa, sillä sameuden ja valunnan välinen suhde
laski rakennekalkkikäsittelyn jälkeisinä tarkastelujaksoina. Vertailualueella ei tapahtunut vastaavaa muutosta
(Kuva 4). Kiintoaineen ja hiukkasmaisen fosforin valuntapainotteiset pitoisuudet laskivat piloteissa rakennekalkituksen jälkeen (Kuva 5). Sen sijaan vertailualueella,
jonne rakennekalkkia ei levitetty, kiintoaineen ja hiukkasmaisen fosforin pitoisuudet nousivat korkeammiksi
syksyllä 2020 ja keväällä 2021 verrattuna kevään 2020
tilanteeseen. Tulos viittaa siihen, että rakennekalkki on
lisännyt peltomaan kykyä pidättää kiintoainetta ja saveshiukkasia pelloissa.
Rakennekalkituksen vaikutuksia maaperän prosesseihin ei
täysin tunneta. On mahdollista, että pH:ssa ja mikrobitoiminnassa tapahtuvat muutokset lisäävät maaperän hiilivarastojen liukoisuutta ja huuhtoutumista valumavesiin. Eurajoella
rakennekalkittujen valuma-alueiden DOC-pitoisuudet
ojavesissä nousivat syksyllä, mutta vastaava nousu tapahtui
myös vertailualueella (Kuva 6). DOC-pitoisuudet luonnonvesissä kohoavat tyypillisesti syksyllä, kun orgaaninen aines
hajoaa ja valunta kasvaa. Toistaiseksi rakennekalkitus ei siis
ole lisännyt DOC:n huuhtoumaa Eurajoella.

Tulosten arviointi

Kuva 2. Pilottialueen 1 vedenkorkeutta seurataan
V-mittapadolla valunnan määrittämiseksi.
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Vedenlaatumittarin antama sameus muunnettiin lineaarisella yhtälöllä PP-pitoisuuksiksi. Sensorin sameuksien
ja laboratoriossa määritettyjen PP-pitoisuuksien välinen
korrelaatio oli erinomainen verrokkialueella (R²= 0,96).
Pilotti 1 -alueella mallin (PP = 1,01*SAMEUS + 46) selitysaste oli alhaisempi (R²= 0,46). Näin ollen teimme sekä
sensoridataan että vesinäytteisiin ja virtaamaan perustuen lisätarkastelun rakennekalkin vaikutuksesta sameuteen ja PP-pitoisuuksiin pidemmältä jaksolta ennen ja
jälkeen rakennekalkituksen (Kuva 7). Valuntapainotettu
sameus sekä PP-pitoisuus osoittivat samaa kehitystä riippumatta siitä, oliko arvo laskettu 15 min välein kerä-

600

0
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20

400
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Valunta (L/ s km²)
PP (µg/L)
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40

300

60

200

80

100
0
30.3.2020

19.5.2020

8.7.2020

27.8.2020

Sademäärä vuorokaudessa

Valunta

16.10.2020

5.12.2020

PP-vesinäyte

24.1.2021
Rakennekalkitus

15.3.2021

4.5.2021

Periodit

100

PP-sensori

Kuva 3. Eurajoen pilottialueen 1 valunta, hiukkasmainen fosforin mittariaikasarja (PP-sensori) ja hiukkasmaisen fosforin
vesinäytteet (PP-vesinäyte). Intensiiviseurannan periodit merkitty keltaisella pohjalla ja syksyn rakennekalkitus harmaalla.
Sadehavainnot Rauman Pyynpään mittausasemalta esitetty oikeanpuoleisella akselilla. [Ilmatieteen laitos, Avoin data, hakuajankohta 4.6.2021]
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Kuva 5. Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden kiintoaineen ja hiukkasmaisen fosforin valuntapainotteiset
keskipitoisuudet ennen (periodi 1) ja jälkeen (periodit
2-5) rakennekalkkikäsittelyn.
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Kuva 4. Rakennekalkittujen pilottialueiden ja vertailualueen
sameushavainnot suhteessa ojien valuntaan. Periodi 1 kuvaa tilannetta ennen rakennekalkkikäsittelyä keväällä 2020.
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Kuva 6. Liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuuksia
valumavesissä on tutkittu fluoresenssisensoreilla ennen ja
jälkeen rakennekalkkikäsittelyn. Kuvassa pilottialueen 1 ja
vertailualueen valuntapainotteiset keskiarvot periodeittain.
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Käytännön opas kokoaa havainnot viljelijöiden
hyödynnettäväksi
Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona –
hanketta rahoittaa ympäristöministeriö Vesiensuojelun
tehostamisohjelmasta. Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Pyhäjärvi-instituutti,
Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Turun
kaupunki, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus ja ProAgria
Länsi-Suomi. Eurajoen pilottien lisäksi rakennekalkin
vaikutuksia vesistöihin, maaperään ja satotasoihin tutkitaan Turussa ja Paimiossa käytännön pilottijärjestelyissä.
Hankkeessa kootaan maanparannusaineiden käytöstä
viljelijöille suunnattu opas, joka julkaistaan joulukuussa
2021 yhteistyössä KIPSI (Kipsin levitys Saaristomeren
valuma-alueen pelloille) ja KUITU (Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona) -hankkeiden kanssa.
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Tuloksemme osoittavat rakennekalkituksen vähentäneen kiintoaineen ja hiukkasmaisen fosforin huuhtoumaa pelloilta valumavesiin. Havainto on yhteneväinen
Valkaman ja Luodeslammen (2020) tulosten kanssa.
Valkama ja Luodeslampi raportoivat rakennekalkkikäsittelyn vähentäneen maahiukkasiin sitoutuneen fosforin
huuhtoumaa yli neljän vuoden ajan. Eurajoella seurantaaineistoa kertyy edelleen, ja nyt esitetty vuoden pituinen
aineisto vahvistaa rakennekalkkikäsittelyn olevan tehokas
vesiensuojelukeino ainakin lyhyen aikavälin tarkastelussa. Pilottien jatkoseurantaa suunnitellaan parhaillaan ja
tavoitteena on rakennekalkkikäsittelyn pitkäaikaisvaikutuksien luotettava arviointi. Valumavesien laadun lisäksi
aineistoa kerätään myös viljelijöiltä, jotta viljelykäytäntöjen vaikutus tuloksiin voidaan ottaa huomioon.
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tystä sensoridatasta (n = 6 200 – 7 200) vai muutaman
kerran kuukaudessa kerätyistä vesinäytteistä (n = 9 – 30).
Valuntapainotteiset arvot olivat rakennekalkkikäsittelyn
jälkeen piloteissa huomattavasti matalammat kuin vertailualueella. Eroja valuntapainotteisiin keskiarvoihin aiheuttavat erot havaintojen määrässä, eri virtaamajakaumat
ja osittain mahdollisesti myös sensorin kyky kuvata
PP-pitoisuutta. Pilotti 1 osalta käytetyn PP-mallin vakiotermi on 46, jolloin PP-malli yliarvioi PP pitoisuuden
pienillä pitoisuuksilla, mikä havaitaan myös kuvassa 3.
Tiheällä aikaresoluutiolla mitattu sensoridata mahdollistaa kuitenkin valuntapainotteisten pitoisuuksien
laskennan lyhyehköissä periodeissa. Valuntapainotteinen
pitoisuus on kätevä tapa tarkastella valuma-alueella tehtävien toimien vesistövaikutusta, sillä havaintoja kerääntyy
runsaasti eri virtaamatilanteista.

jälkeen

Kuva 7. Valuntapainotteinen sameus ja hiukkasmainen
fosfori (PP) ennen ja jälkeen rakennekalkituksen vesinäytteistä sekä sensoriarvojen perusteella. Ennen-jakso on
1.4.2020-27.8.2020, ja jälkeen-jakso 5.10.2020-24.5.2021.
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Kuva 1. Suoniityn kosteikon pinta-ala on 12,5 ha, 8 % valuma-alueesta. Kosteikolla on toistakymmentä
saareketta. Suoniitty toimii moitteettomasti kaikkina tutkittuina vuodenaikoina: reduktiot
kokonaistypelle 34-50% ja kokonaisfosforille 60-74%. Kohteella on laavu ja lintutorni, ja paikkaan
kohdistuu merkittäviä virkistys- ja vesiluonnon monimuotoisuuteen liittyviä arvoja.

Vesiensuojelukosteikot tarvitsevat
nykyistä suuremman vesialan
Pien-Saimaan ja Kivijärven alueille on rakennettu yli 100 kosteikkoa, laskeutusallasta ja muuta vesiensuojelurakennetta. Paikallinen innostus on ollut poikkeuksellisen suurta ja voidaankin puhua kosteikkobuumista. Kivijärven Kuuksenenselällä välttävä tila on parantunut tyydyttäväksi ja Pien-Saimaan
ravinnetaso alentunut. Vesiensuojelullisessa toimivuudessa olisi paljon parannettavaa, mutta vesiluonnon monimuotoisuutta kosteikot edistävät.

M
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vesistökunnostusten edistäjänä
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Vesiensuojelukosteikoista
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aa- ja metsätalouden hajakuormituksen
vähentäminen on yksi vesienhoidon
tärkeimpiä tavoitteita. Kolmannella
vesienhoitokaudella tyydyttävien ja sitä
huonompien sisävesien lukumäärä on reilu viidennes
kaikista sisävesistä ja 87 % rannikkovesien pinta-alasta.
Merkittävin vesien alentuneen tilan aiheuttaja on rehevöityminen. Ravinnekuormituksen osuuksissa peltoviljelyn merkitys on yksittäisenä tekijänä selvästi suurin,
ja se korostuu koko eteläisessä Suomessa. Esimerkiksi
vuoden 2020 VEMALA aineiston mukaan peltoviljelyn
osuus typen kuormituksesta on 54% ja kokonaisfosforikuormituksesta 56%, kun metsätaloudella vastaavat
osuudet samana vuonna oli mallinnettu 19%:iin fosforista ja 27%:iin typestä (Hertta WSFS, 2020).
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Luonnonmukaisempaa vesitasetta ja ravinteiden hallintaa
edistävistä ratkaisuista toimivimpia voisivat olla suojakaistojen määrän lisääminen, talviaikainen kasvipeitteisyys sekä Pien-Saimaan ja Kivijärven kunnostushankkeissa
eniten käytetyt vesiensuojelukosteikot ja veden pidättäminen valuma-alueellaan. Kosteikkoihin alettiin toden
teolla panostaa 1990-luvun lopussa, jolloin perustettiin
muun muassa Vihdin Hovin kosteikko. Sen rohkaisevista
esimerkeistä voidaan katsoa alkaneen ”Karjalan kosteikkobuumin”, joka poiki toista sataa kosteikkoa pahoista leväesiintymisistä ja tyydyttävästä tilasta kärsineen Läntisen
Pien-Saimaan ja siihen yhteydessä olevien vesialueiden
rannoille. Pien-Saimaan kunnostushankkeiden kosteikoista valtaosa alkaa olla ylittänyt puolen vuosikymmenen iän ja niitä ei enää voi pitää nuorina kohteina.
Useisiin kosteikkoihin kohdistuu ajoittaista puhdistustehon seurantaa.

Koolla on väliä
Vihdin Hovin kosteikon jälkeen toteutetuissa erityisesti
maatalousalueiden vesiensuojelukosteikoissa eri puolilla
Suomea on havaittu ongelmaksi riittämätön pinta-ala ja
vesitilavuus. Tätä johtopäätöstä korostavat myös EteläKarjalan kosteikkojen mittaustulokset noin 30 kosteikkokohteelta. Jotta kosteikot toimisivat niille tarkoitetussa
tehtävässä eli ravinteiden ja kiintoaineen puhdistamisessa,
tulisi niiden täyttää jonkinlaiset vähimmäiskriteerit koon
ja viipymän suhteen. Vesiensuojelukosteikon vähimmäispinta-alaksi suositellaan kahta prosenttia yläpuoleisen
valuma-alueen koosta (Leonardson ym. 1994). Tämäkin

on selvästi riittämätön ala verrattuna Suomessa esitettyihin lukuihin (Koskiaho ja Puustinen, 2019). Hovin
kosteikon vesiala oli valmistuessaan vuonna 1998 5 %
valuma-alueensa koosta – 10 vuotta valmistumisensa
jälkeen se pidätti 74 % kiintoaineesta, 58 % fosforista ja
54 % typestä (Koskiaho ja Puustinen 2019).
Vastaavasti Rantamo-Seittelin kosteikko, jonka vesialaosuus on 1,3 % valuma-alueestaan, on pidättänyt 7 %
kiintoaineesta, 12 % fosforista ja 9 % typestä jaksolla
2010–2014 eli alkuvaiheessaan. Rantamo-Seittelin
kosteikko on vain yksi esimerkki, mutta Koskiahon (2008)
kuvaajan mukaan fosforinpidätys ja altaan pinta-alaosuus
ovat suorassa riippuvuussuhteessa ja vasta 4–5 % kohdalla
tapahtuu olennainen kohennus puhdistustehossa. On
huomioitava, että valtaosa, arviolta yli 90 % tiedossamme
olevista maa- ja metsätalousalueiden kosteikoista, ei yllä
yhteen prosenttiin valuma-alueestaan. Kenties paras ja
kattavin maatalousalueiden kosteikkojen suunnittelu-,
mitoitus- ja muu ohjeistus Suomen oloihin on Puustisen
ym. (2007) julkaisema.

Seurannalla tietoa toimivuudesta
Vuonna 2020 keväällä, kesällä ja syksyllä selvitettyjen
ravinne- ja kiintoainemittausten perusteella selvästi alle
puolet näistä ”alle yhden prosentin” kosteikoista toimi
moitteitta ravinteiden- ja kiintoaineen pidätystehtävässään, jonka vuoksi näin merkittävä määrä kosteikkoja
alun perin rakennettiin Pien-Saimaan kunnostushankkeessa. Erityisesti kiintoainetulokset ovat kuitenkin risti-
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riitaisia omaten −300 – +70 %:n reduktiotehon vaihteluvälin. Tässä yhteydessä näytteenottotavankaan virhelähteitä ei voi sulkea pois. Taajamien hulevesikosteikoissa näyttäisi olevan hieman parempi vesien puhdistusteho etenkin metsätalouskosteikoihin verrattuna,
mutta monet ko. kohteiden rakenteelliset erot selittävät
isoa vaihtelua. Kaiken kaikkiaan tämän noin kahdenkymmenen kosteikon aineisto kertoo omaa kieltään seuratun
alueen kosteikkojen toimivuudesta: alle kahden prosentin
valuma-alueensa alasta olevat kosteikot eivät toimi
minään vuodenaikana pullovesinäytteenotolla toteutetulla lähestymistavalla kummankaan pääravinteen poistamistarkoituksessa. Vain kolme prosenttia valuma-alueestaan ja sitä suuremmilla altailla tapahtuu ravinteiden
sitoutumista. Etelä-Karjalan kosteikoissa on tunnetusti
panostettu saarekkeiden määrään ja mutkaisuuteen,
joka sekin on vajaatehoista, mikäli altaiden jatkohoito,
kuten lietetyhjennys ja rantakasvillisuuden hoito jätetään
toteuttamatta.

Kuva 2. Pien-Saimaan ja Kuuksenenselän kosteikkojen
keskimääräiset ravinteiden pidätysprosentit huhtikuussa 2020. Negatiivinen arvo = altaalta lähtevässä mitattu suurempi pitoisuus kuin tulevassa, positiivinen arvo
= altaalta lähtevässä on tulevaa pienempi pitoisuus, eli
puhdistautumista tapahtuu. Fosforin osalta vaihteluväli
ilmoitettu sulkeissa pylväsparin yläpuolella.

Bonuksena monimuotoisuutta
Selvimmin näkyvä saavutus on vesiluonnon monimuotoisuuden tuntuva kasvu etenkin vesilinnuston osalta ja
useimmista kohteista saatu palaute järveen päätyvän lietteen määrän vähenemisestä. Etelä-Karjalan vesiensuojelukosteikoilla tai niiden liepeillä viihtyy tavallisten sinisorsien ja telkkien ohella muutto- tai pesimäaikaan lukuisia
harvinaistuneita vesilintuja kuten heinätaveja, tukka- ja
punasotkiakin (Tiira.fi havaintopalvelu). Useat kahlaajalinnut, ennen kaikkea viklot, kuuluvat kosteikkojen
”vakiolajistoon” myös pesimäaikana. Pien-Saimaan ja
Kuuksenenselän kosteikkojen akvaattista faunaa ei ole
systemaattisesti eikä vesiselkärangattomien osalta mitenkään kartoitettu, vaikka kosteikot tarjoavat potentiaalisen elinympäristön monelle uhanalaiselle korento- ja
sukeltajalajille.
Tärkein silmin havaittava biologinen osatekijä ravinteiden ja kiintoaineiden sitomistehtävässä on kuitenkin
kosteikkoon muodostuva vesikasvillisuus, josta etenkään ilmaversoiskasvillisuutta ei ole mielekästä poistaa
kosteikon alueelta jatkohoitotoimissa kuten lietteen
tyhjennyksen yhteydessä. Etenkin järviruoko ja ruokohelpi sitovat erityisesti typpeä ja kosteikon sedimenttiä
aloilleen ja tarjoavat kiinnittymispinnan alustaan kiinnittyville leville ja muulle biofilmille. Seikka, että ravinteiden sitoutumista tämän alueen kosteikoissa tapahtuu
selvästi enemmän vielä lokakuussa kuin huhtikuussa,
saattaa liittyä juuri vesi- ja kosteikkokasvillisuuden ravinteita itseensä sitovaan mekanismiin (Kuva 2 ja Kuva 3).
Huhtikuussa yksivuotinen vesikasvillisuus ei ole vielä
lainkaan kehittynyt.

Kuva 3. Pien-Saimaan ja Kuuksenenselän kosteikkojen
keskimääräiset ravinteiden pidätysprosentit lokakuussa 2020. Vain metsätalousmaavaltaisilla kosteikoilla ei
tapahtunut fosforin osalta ravinteiden sitoutumista, kokonaistypen osalta kaikilla kosteikkotyypeillä puhdistumista tapahtui. Fosforin osalta vaihteluväli ilmoitettu sulkeissa pylväsparin yläpuolella.

Kuva 4. Kosteikon pinta-alan (x-akseli) ja kokonaisfosforin reduktioprosentin (y-akseli) suhde lokakuussa 2020.
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Iloa ja yhteisöllisyyttä
Osa kohteista on pinta-alaltaan pieniä ja niiden vesiensuojelullinen merkitys vähäisempi. Mutta kosteikoilla on
paljon muutakin, paikallista vaikuttavuutta. Kosteikkorakentaminen on lisännyt alueella yhteisöllisyyttä, talkoohenkeä ja sitoutumista vesiensuojeluun. Kosteikot tunnetusti lisäävät monimuotoisuutta ja myös viihtyvyyttä.
Altaat tarjoavat juoma-, pesä- tai levähdyspaikan linnuille,
nisäkkäille ja selkärangattomille. Usealle kosteikolle on
rakennettu lintutorneja, laavuja ja nuotiopaikkoja.
Kosteikoilla järjestetään talkoita, kyläjuhlia ja kokouksia
ja niitä esitellään kernaasti vierailijoille. Taipalsaarella
on suunnitteilla pyöräilyreitti Pien-Saimaan kosteikkokohteita ja upeita järvimaisemia hyödyntäen. Kohteiden
rakentaminen on tuonut kylille työtä ja osaamista. Isännät
ovat ansaitusti ylpeitä kohteistaan.
Valuma-alueiden puskurikyky on heikentynyt
ojitusten, soiden, jopa järvien kuivatusten seurauksena.
Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän sään ääri-ilmiöitä, rankkasateita ja kuivia kausia. Rakennetut kosteikot
vastaavat tähän haasteeseen. Altaat varastoivat vettä ja
toimivat puskureina tasaamalla virtaamia.

Kehitystyötä ja innovaatioita
Kosteikkojen yhteydessä on myös kehitetty ja kokeiltu uusia
menetelmiä kosteikkojen puhdistustehon lisäämiseksi.
Yhteistyö Lappeenranta-Lahti LUT -yliopiston kanssa on
tuonut uusia menetelmiä vesien hallintaan ja käsittelyyn.
Sammonlahden hulevesikosteikolla Lappeenrannassa on
kokeiltu EM-teknologian eli nk. mutapallojen toimivuutta
ravinteiden pidättäjinä. Kosteikkoaltaiden vesi kirkastui ja
kosteikon fosforipidätys tehostui merkittävästi mutapallojen
ansioista. Samalla kohteella tutkitaan parhaillaan shungiittimineraalin käyttöä suodatinmateriaalina. Tutkimus on vielä
kesken ja tuloksia saadaan tulevan vuoden aikana.

Savitaipaleen kirkonkylän hulevesikosteikolla on
seurattu rankanippujen ja puuaineksen toimivuutta
kuormituksen pidättämiseen. Tujulan maaseutukosteikolla kokeiltiin ferrisulfaatin tehoa ravinteiden
pidättämiseen. Ferrisulfaatti sitoo tehokkaasti erityisesti fosforia, mutta vaatii suuria määriä kemikaaleja.
Lappeenrannan kaupungin uusi hulevesisuunnitelma
tuo myös uusia tapoja ja näkökulmia hulevesien hallintaan ja käsittelyyn.

Pinta-ala ja viipymä ratkaisevat
Etelä-Karjalan kosteikkobuumilla on toteutettu laaja
haitari erilaisia vesiensuojelurakenteita ja -kosteikoita,
joista on kertynyt kohtalaista käyttökokemusta ja mittaustietoa. Näiden perusteella voisi sanoa, että toimivuus
vesiensuojelussa on parhainta niissä kosteikoissa, joissa
pinta-alaosuuteen on voitu satsata eniten, kuten hulevesikosteikoissa. Kosteikoiden määrä ei korvaa laatua.
Artikkelissa käsiteltyjen kosteikoiden osalta nähdään myös
ilmakuvista, että saarekkeiden ja rikkonaisuuden määrässä
ei ole säästelty. Keskeisin asia tuntuisi siis olevan altaan
viipymä, ja aiempiin tutkimustuloksiin saatiin lisävahvistusta sille, että viiden prosentin pinta-alaosuus valumaalueesta kuuluisi olla tavoite silloin, kun vesiensuojelullista tehoa haetaan.
Vesiluonnon monimuotoisuutta ja alueen virkistyskäyttöä edistävät muunlaisetkin kosteikot. Mikäli
kosteikkojen ravinnepitoisuuksia seurataan, tulisi näytteenottoon panostaa ei-vähävetisinä aikoina ja minimoida näytteenoton virhelähteet kuten näytteenotto liian
läheltä penkereitä. Jatkuvatoiminen mittaus tärkeimpien
kosteikkojen lähtevässä ja tulevassa vedessä olisi kenties
yksi ratkaisu, mutta anturivalikoima rajoittuu suorien
mittausten osalta kaikkeen muuhun paitsi kokonaisravinteisiin.
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Ravintoketjukunnostus voi parantaa
elinympäristön tilaa myös lintuvesillä
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Suomen sisävesillä pesivien vesilintujen kannat ovat taantuneet voimakkaasti 2000-luvulla. Yhdeksi syyksi on tunnistettu rehevien järvien särkikalavaltainen kalasto. Se kilpailee pohjaeläinravinnosta sukeltajasorsien
kanssa ja voimistaa veden samenemista. Ympäristöministeriön Helmielinympäristöohjelmassa pilotoidaan hoitokalastusta lintuvesien kunnostuskeinona ainutlaatuisen laajassa mittakaavassa, valtakunnallisella tasolla.

S

uomen sisävesillä pesivät vesilintukannat ovat taantuneet
viimeisten 30 vuoden aikana ja
puolet vesilinnuista on arvioitu
uhanalaisiksi (Laaksonen ym. 2019).
Taustalla ovat paitsi metsästyspaine ja
vieraspetojen saalistus, erityisesti vesistöjen rehevöitymisen aiheuttama pesimäympäristöjen laadun heikentyminen
(Lehikoinen ym. 2016, Laaksonen ym.
2019). Vesilintujen kannalta olennaisia
rehevöitymisen aiheuttamia elinympäristömuutoksia ovat ravintovarojen väheneminen, vesistöjen ja rantaniittyjen

umpeenkasvu (Laaksonen ym. 2019)
sekä särkikalojen määrän kasvu (Sammalkorpi ym. 2014).
Rehevöityminen lisää perustuotantoa ja
samenemista. Samalla kalaston rakenne
särkikalavaltaistuu ja biomassa kasvaa
(Jeppesen ym. 2000, Olin ym. 2002).
Särkikalat voimistavat rehevöitymisen
vaikutuksia. Niiden ravinnonhaku
sekoittaa pohjaa ja samentaa vettä.
Lisäksi ne saalistavat eläinplanktonia ja
heikentävät kasviplanktoniin kohdistuvaa laidunnusta (Scheffer ym. 1993).
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Kuva 1. Punasotka (Aythya ferina) käyttää ravinnokseen pohjaeläimiä. Laji voi kärsiä
särkikalavaltaisen kalaston aiheuttamasta ravintokilpailusta.
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Pesiviä vesilintuja on kalastoltaan tasapainoisissa järvissä
särkikalavaltaisia järviä enemmän (Sammalkorpi ym.
2014, Kuva 2). Runsas särkikalakanta vähentää pohjaeläinten määrää (Haas ym. 2007). Sukeltajasorsista pohjaeläinravintoa käyttävät punasotka (Aythya ferina) ja tukkasotka (A. fuligula) ovat Suomessa äärimmäisen tai erittäin uhanalaisia (Hyvärinen ym. 2019). Särkikalaston
aiheuttama sameneminen vähentää uposkasvillisuutta,
millä voi olla välillisiä vaikutuksia kasvillisuutta ravinnokseen käyttävän nokikanan (Fulica atra) sekä kasvillisuusvyöhykkeillä ruokailevien puolisukeltajasorsien,
kuten haapanan (Mareca penelope) ja lapasorsan (Spatula
clypeata) esiintymiseen.

Ravintoketjukunnostusta hyödynnetty Suomen
lintuvesillä toistaiseksi vähän
Rehevissä järvissä on vähennetty sinileväkukintoja ravintoketjukunnostuksella (Sarvala ym. 2000, Jeppesen &
Sammalkorpi 2002, Søndergaard ym. 2007). Vaikka
hoitokalastus voi vähentää ravintokilpailua kalojen ja
pohjaeläimiä saalistavien vesilintujen välillä ja menetelmä
on nostettu esille mahdollisena lintuvesien hoitotoimenpiteenä (Sammalkorpi ym. 2014, Juvonen & Kurikka
2016), Suomen lintuvesillä sitä on hyödynnetty vähän.
Kangasalan Kirkkojärvellä puna- ja tukkasotkien määrät
ovat seurailleet särkikalaston runsautta (Sammalkorpi ym.
2020). 2000-luvun alussa esiintyneen happikatotalven
jälkeen särki- ja lahnakalakannat romahtivat, syysmuutolla levähtäviä sotkia oli paljon ja kalaa saalistavat isokoskelot vähenivät hieman. Sotkien määrä laski kalaston alkaessa palautua särkikalavaltaiseksi. Syksyllä 2017 alkaneen
hoitokalastuksen jälkeen sotkat ovat jälleen runsastuneet
(Kuva 3). Hoitokalastusta jatketaan vuosina 2020−2022
Helmi-rahoituksella.

Kuva 2. Särkikalavaltainen kalasto vähentää sisävesillä
pesivien vesilintujen biomassaa (muokattu julkaisusta
Sammalkorpi ym. 2014).
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Helmi-ohjelma käynnistää
ravintoketjukunnostukset Suomen lintuvesillä
Helmi-elinympäristöohjelmassa kunnostetaan 80 arvokkainta ja kiireellisintä lintuvesikohdetta vuoden 2023
loppuun mennessä. Muiden kunnostusmenetelmien
ohella pilotoidaan hoitokalastusta. Potentiaalisia hoitokalastuskohteita on tunnistettu eri puolilta Suomea lähes
40 kappaletta. Ne ovat pinta-alaltaan 42−669 ha matalia
järviä, joiden keskisyvyys vaihtelee välillä 1−3,6 m.
Helmi-ohjelman lintuvesillä hoitokalastustarpeen indikaatioita ovat seurannassa todettu vesilintukantojen taantuminen ja särkikalojen runsaus. Tyypillistä järville on
2000-luvun seurantatietojen perusteella korkea avovesikauden keskimääräinen kokonaisfosfori- (65 µg/l) ja
klorofyllipitoisuus (38 µg/l). Korkea klorofyllin ja kokonaisfosforin suhdeluku (n. 0,6) viittaa tiheään särkikalavaltaiseen kalastoon, joka heikentää vesikirppujen kykyä
säädellä kasviplanktonia (Sarvala ym. 2000).
Hoitokalastukset suunnitellaan vesilintuseurannan ja
koekalastusten perusteella. Monet vuonna 2020 koekalas-

Särkikalat voimistavat
rehevöitymisen vaikutuksia.

Kuva 3. Kangasalan Kirkkojärvellä syysmuutolla levähtävien sotkien ja isokoskeloiden lukumäärät vuosina
2003−2019 (muokattu julkaisusta Sammalkorpi ym. 2020).
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tetuista kohteista ovat valikoituneet hoitokalastettaviksi (Kuva 4)
tiheää särkikalavaltaista kalastoa indikoivien koekalastustulosten
perusteella. Valtalajeina ovat erityisesti särki (Rutilus rutilus) ja
lahna (Abramis brama), sekä joillakin kohteilla suutari (Tinca
tinca) ja ruutana (Carassius carassius). Tulokaslaji hopearuutana
(C. gibelio) on ongelmana Salossa sijaitsevan Viurilanlahden
Natura 2000 –alueeseen kuuluvalla Halikonlahden jätevedenpuhdistamon vara-altaalla (Sammalkorpi ym. 2014). Vuosina
2020−23 hoitokalastuksia tehdään ympäri Suomen Lappia
lukuun ottamatta.

Kohteiden erityispiirteet vaikuttavat
hoitokalastuksen toteutukseen
Lintuvesien mataluus, tiheä kasvillisuus sekä
ammattikalastajien saatavuus asettavat haasteita
hoitokalastukselle. Pyyntivälineinä voidaan käyttää
esimerkiksi nuottaa, avorysiä ja -paunetteja tai katiskoja. Syksyisiä tai keväisiä ojapyyntejä kokeillaan
kohteilla, joilla särkikalojen havaitaan parveutuvan
ojiin tai liikkuvan niissä talvehtimisvaelluksella.
Lähtökohtana lintuvesillä tulee olla, että kalastuksesta aiheutuu linnustolle mahdollisimman vähän
häirintää. Pyynnit ajoitetaan pesimäajan ulkopuolelle ja/tai minimoidaan pyyntivälineiden sijoittamisella linnuille aiheutuvaa häiriötä. Lisäksi on
huomioitava 20. elokuuta alkava sorsien metsästys,
etteivät linnut siirry kalastuksen aiheuttaman häiriön
seurauksena suojelualueilta sinne, missä metsästys
on sallittua.

Hoitokalastusten odotetaan parantavan
etenkin sukeltajasorsien tilannetta
Perinteiset lintuvesien kunnostusmenetelmät,
kuten niitto, laidunnus ja ruoppaus parantavat
osaltaan kahlaajien ja puolisukeltajien elinympäristöä, mutta sukeltajasorsiin ja kalansyöjälintuihin menetelmillä ei ole vaikutusta (Lehikoinen
ym. 2017). Särkikalojen puuttumisen tai niiden
vähentämisen ja veden kirkastumisen on sen
sijaan todettu lisäävän myös sukeltajasorsien lukumäärää ja tehostavan niiden pesinnän onnistumista
(Sammalkorpi ym. 2014, Fox ym. 2019).

Kuva 4. Helmi-elinympäristöohjelmassa pilotoidaan hoitokalastusta lintuvesien kunnostuskeinona. Monilla vuonna 2020
koekalastetuilla järvillä käynnistetään hoitokalastukset kesän
2021 aikana, jolloin osaa järvistä vielä koekalastetaan. Kuva
sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa, ladattu 4.5.2021.

Hoitokalastus voi vähentää ravintokilpailua kalojen
ja pohjaeläimiä saalistavien vesilintujen välillä.
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Matalilla järvillä voi vallita vaihtoehtoisena tasapainotilana joko kirkas vesi yhdistettynä tiheään uposkasvillisuuteen tai samea kasviplanktonvaltaisuus (Scheffer ym.
1993). Jos uposkasvillisuus runsastuu hoitokalastuksen
myötä, menetelmästä voivat hyötyä myös puolisukeltajasorsat ja nokikana.

Helmi-ohjelmassa toimenpiteitä laajalla rintamalla
Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn eli elinympäristöjen
vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelman toimet

auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme
uhanlaisista luontotyypeistä. Lintuvesillä kunnostustoimet
kohdennetaan ensisijaisesti Natura 2000-verkoston lintudirektiivin mukaisille erityisille suojelualueille. Ohjelman
edetessä kunnostustoimet laajenevat myös suojelualueverkoston ulkopuolelle. Kunnostustoimia ovat hoitokalastuksen ohella raivaus, ruoppaus, niitto, vedenpinnan
nosto, pesimäsaarten kunnostus, vieraspetopyynti sekä
laidunnus. Käytännön toimien ohella Helmi-ohjelman
pitkän aikavälin tavoitteet ulottuvat aina vuoteen 2030
saakka. Myös maa- ja metsätalousministeriön SOTKAhanke on osa Helmi-ohjelmaa.
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Siuntionjoella kuormitus
kuriin valuma-aluelähtöisesti

ANU SUONPÄÄ-ESPINOLA
projektipäällikkö,
vesistöasiantuntija
Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi

MIINA RAUTIAINEN

vesistö- ja viestintäasiantuntija
Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry
miina.rautiainen@luvy.fi

Suomesta päätyy Itämereen vuosittain lähes 4000 tonnia fosforia. Siitä
95 % on jokien kuljettamaa. Itämereen laskevia jokivesistöjä on Suomessa
92. Valuma-alueilla tehtävä työ on ensisijaisen tärkeää, jotta vesistöjen
tila paranee rannikkoa myöten. Siuntionjoella valuma-aluelähtöisyys on
kaiken A ja O.

I

tämeri on pahasti rehevöitynyt.
Siitä kertovat lähes jokakesäiset
runsaat leväkukinnat sekä rantojen
ja kalaverkkojen limoittuminen.
Rehevöitymistä pidetään Itämeren vakavimpana ja suurimpana uhkana. Pääsyy
rehevöitymiseen ovat ravinteet, joita

Enäjärvi

Karhujärvi
Hepari
å
rvs
Ha

Petäjärvi

Kuva 1. Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden
ekologinen tila.

Itämereen laskevat joet tuovat suuret
määrät merta neljä kertaa suuremmalta
valuma-alueelta.
Länsi-Uudenmaan rannikolla sijaitsevan Pikkalanlahden fosforikuormasta
noin 94 % ja typestä 98 % on peräisin
Siuntionjoesta. Siuntionjoen vesistö
(487 km², 48 km latvoilta merelle) on
yksi luonnontilaisimpina säilyneistä
jokivesistöistä eteläisellä rannikkoalueella. Merkittävä osa sen pääuomasta ja
osa sivu-uomista sisältyy kansalliseen
Natura-verkostoon. Vesistön pääuoma,
Siuntionjoki, alkaa Vihdistä Nummelan
taajaman tienoilta ja laskee Pikkalanjokena
Suomenlahteen Siuntiossa.
Siuntionjoen ympäristössä on ollut vakituista asutusta jo 5000 eaa. Joen ympäristössä on ollut viljavia peltoja ja vedet ovat
olleet kalaisia. Vesistöä on myöhemmin
muokattu patoamalla, perkaamalla ja
suoristamalla uomaa mm. tukinuittoa
varten.
Siuntionjoki oli huomionarvoinen meritaimenjoki vielä 1900-luvun alkupuolella. Uoman ja ympäröivän maan muokkaustoimet ja kasvanut kuormitus ovat
kuitenkin heikentäneet Siuntionjoen
vesistön tilaa ja sen kalakantoja. Alueen
kaikki luokittelun piirissä olevat joet
(Siuntionjoen pääuoma, Kirkkojoki ja
Harvså) ovat nykyään ekologiselta tilaltaan tyydyttäviä.
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Visio paremmasta
Vesipuitedirektiivi edellyttää vesistöjen saattamista hyvään
tilaan vuoteen 2027 mennessä. Siuntionjoen vesistön ja
sen purkualueen tilan parantaminen edellyttää määrätietoista ja suunnitelmallista kunnostustyötä vuosikymmenten ajan. Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki
2030 -vesistövisio tähtää tähän tavoitteeseen. Vesistövision
ja rahoitussopimuksen vuosille 2019-2024 ovat allekirjoittaneet kaikki valuma-alueen viisi kuntaa.
Vesistövision ohjelmassa esitetään keskeisimmät toimenpiteet, joihin Siuntionjoen vesistöalueella tulee ryhtyä
sen tilan parantamiseksi. Kunnostuksen päämääränä on
saavuttaa Siuntionjoen vesistön hyvä ekologinen tila,
turvata vaelluskalojen esteetön kulku ja luonnonmukainen lisääntyminen sekä parantaa alueen virkistyskäyttöä
alueen elinkeinotoiminta huomioiden. Vesiekosysteemin
hyvä ekologinen tila nostaa sekä vesistön että sitä ympäröivän maan virkistys- ja käyttöarvoa.

Kartoitusta ja suunnittelua
Siuntionjoki 2030 -vision toteuttamiseksi on käynnistetty Siuntionjoen kunnostus –hanke. Hankkeelle on

saatu vuosille 2019–2022 Uudenmaan ELY-keskuksen
myöntämää avustusta. Siuntionjoen vesistön pitkäaikainen kunnostustyö hankkeessa on aloitettu kokoamalla ja kartoittamalla tietoja valuma-alueesta ja sen
järvien tilasta. Niiden pohjalta on laadittu lyhyen ja
pitkän tähtäimen suunnitelmia tarvittavien tutkimusten,
kunnostusten ja seurannan toteuttamiseksi. Vision puitteissa tehtävien toimien vaikuttavuuden todentamiselle
on laadittu 10-vuotissuunnitelma, joka pitää sisällään
vedenlaadun seurantaa laboratorioanalyysien ja jatkuvatoimisen mittauksen avulla sekä biologista seurantaa
järvissä ja virtavesissä.

Ulkoinen kuormitus kuriin
Yhtenä hankkeen toimenpiteenä vesistön huonossa ja välttävässä tilassa oleville järville laaditaan kunnostussuunnitelmat. Työ aloitettiin Siuntionjoen yläosasta, koska
latvavesien tilan paraneminen vaikuttaa myös alapuolisten
vesistöjen tilaan. Kunnostussuunnitelmat on laadittu
tähän mennessä Enäjärvelle, Heparille, Petäjärvelle ja
Karhujärvelle. Poikkipuoliaisen sekä alempien pienten
läpivirtausjärvien, Tervalammen ja Huhmarjärven,
kunnostussuunnitelmat ilmestyvät tämän vuoden aikana.

Olemme suomalaisen vesi- ja ympäristötekniikan tukija ja uudistaja. Jaamme apurahoja vesi- ja
ympäristötekniikkaa uudistavaan tutkimukseen ja aloitteisiin, jotka ovat sovellettavissa laajasti niin
Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Apurahojen haku 2022

MVTT
apurahat
1/2

Apurahaa voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö. Tuettavia kohteita
ovat esimerkiksi alan tutkimus, opetus, opinnäytetyöt ja matkat,
kuten opiskelu ulkomailla tai kongressiin osallistuminen.

Kongressimatkoja koskevien
apurahojen hakuajat ovat:

Apurahaa haetaan apurahapalvelussa, johon on linkki
kotisivuillamme www.mvtt.fi.

• 1.9.– 28.2. välillä verkkopalvelussa
lähetetty hakemus käsitellään
30.4. mennessä.

Muuta kuin kongressimatkaa koskevan hakemuksen tulee olla
lähetetty apurahapalvelussa viimeistään 30.9.2021 ja se
käsitellään 30.11.2021 mennessä.

• 1.3.–31.8. välillä verkkopalvelussa
lähetetty hakemus käsitellään
31.10. mennessä.

Tiedustelut:
puh. 09 694 0622, email: tuki@mvtt.fi.
22 www.vesitalous.fi

Matkan tulee olla hakuajan jälkeen.

VESISTÖKUNNOSTUKSET
Järvien kunnostussuunnitelmissa kullekin järven valumaalueelle esitetään sinne soveltuvat ja tarvittavat toimenpiteet ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Järvien
valuma-alueella tehdyillä ojakuormitustutkimuksilla ja
paikkatietoaineiston sekä olemassa olevan muun tiedon
avulla on voitu tunnistaa alueita, missä ulkoinen kuormitus on suurinta. Näistä aloittamalla hajakuormitusta
voidaan vähentää kustannustehokkaasti tulevina vuosina.

tarkoituksena oli tuoda talleille lisätietoa ympäristöasioiden huomioimisesta ja muistuttaa nitraattiasetuksen
(Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta) sekä
muun lainsäädännön vaatimuksista. Tallien ympäristöhaasteet liittyivät valtaosin lantaan ja sen käsittelyyn.
Talleilla, joilla ei ole omia peltoja, on ollut haastavaa löytää
lannalle lopullinen sijoituspaikka.
Hajakuormituksen vähentämiseksi Kirkkojoen valumaalueella on käsitelty soveltuvia peltolohkoja rakennekalkilla vuonna 2020. Kirkkojoen valuma-alueelta tulee
eniten ravinnekuormitusta Siuntionjokeen. Lisäksi
Siuntionjoen valuma-alueella on kartoitettu metsätaloudesta peräisin olevaa kuormitusta paikkatietoaineistojen
avulla.

Tilaa taimenelle

Kuva 2. Järvien kunnostussuunnitelmia varten tutkitaan
vedenlaadun lisäksi järven biologisia tekijöitä. Kuva Heparin koekalastuksista. [LUVY ry]

Hajakuormitus haltuun
Työ hajakuormituksen vähentämiseksi Siuntionjoen
vesistössä on aloitettu mm. rakentamalla kosteikoita.
Kosteikoiden suunnittelun pohjana on ollut Siuntionjoen
valuma-alueen yleissuunnitelma (Nyqvist ja Vuorinen
2014). Vuonna 2020 valmistui Heparin kosteikko
Hepariin laskevaan Tammenojaan. Hepari on Siuntionjoen
itäosan haaran latvajärvi. Toinen hankkeen kosteikkokokonaisuus on suunniteltu Risupakkajokeen, joka laskee
Karhujärveen. Risupakkajoki tulvii alaville pelloille ja tuo
noin kolmasosan Karhujärveen päätyvästä ravinnekuormituksesta. Kosteikkoja on kolme, jotka kokonaisuutena vastaavat yli 0,1 % Risupakkajoen valuma-alueesta.
Pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa kosteikkopintaalaa 0,5 %: iin. Kosteikoissa huomioidaan vesiensuojelun
lisäksi erilaiset elinympäristöt, esim. lintusaari ja sammakkoaltaat. Kosteikoista on tänä vuonna toteutettu kaksi ja
kolmas, alin kosteikko on tarkoitus toteuttaa ensi talvena
yhteistyössä WWF:n kanssa.
Siuntionjoen kunnostus -hankkeessa pilotoitiin syksyllä
2020 myös hevostallien ympäristöneuvontaa. Neuvonnan

Siuntionjoen kunnostus -hankkeessa on aloitettu potentiaalisten taimenelle hyvin soveltuvien uomien kartoitukset ja sen mukaiset kunnostukset. Hankkeessa on
selvitetty Siuntionjoen vesistöalueen Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisia kohteita, niiden
kunnostustarvetta ja kelpoisuutta. Uomakartoituksia on
tehty vuosina 2019–2020 tähän mennessä 33 uomassa ja
kunnostuksia seitsemässä uomassa.
Hankkeessa on poistettu vaellusesteitä ja luotu lisää elintilaa eri-ikäisille taimenille. Myös hankkeen hajakuormituksen vähentämistoimet tulevat hyödyttämään taimenia
ja muita vesieliöitä, kun vedenlaatu paranee ja pohjien
liettyminen, toivottavasti tulevaisuudessa vähenee.

Kuva 3. Taimenen elinympäristökunnostuksia on toteutettu koneellisesti ja talkoina kohteesta riippuen. Kuva
Kvarnbybäckeniltä, jossa toteutettiin kutusoraikkojen rakentaminen puron keskijuoksulle talkoovoimin vuonna
2019. [LUVY ry]
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Pelastetaan Itämeri pala kerrallaan. Pilottina
Siuntionjoki 2030
Siuntionjoki 2030 on pilotti, joka on toistettavissa
kaikissa Itämereen laskevissa vesistöissä. Tavoitteena
on pelastaa Itämeri pala kerrallaan ja vesistö kerrallaan
aloittamalla Pikkalanlahteen laskevasta Siuntionjoesta.
Kunnostustoimet aloitetaan valuma-alueen latvoilta
Enäjärvestä ja Poikkipuoliaisesta. Enäjärven ja
Poikkipuoliaisen pilotin jälkeen edetään kunnostuksessa
jokea alaspäin lopulta Pikkalanlahteen asti.

Kokonaisfosforikuorma (kg P/v)

Siuntionjoen latvajärvien Enäjärven ja Poikkipuoliaisen
kunnostussuunnitelmat herättivät ilmestyttyään alueella
valtavasti kiinnostusta ja halun ryhtyä kunnostussuunnitelmissa esitettyihin toimenpiteisiin. Näiden järvien
kunnostus vaatii noin 6,5 miljoonaa euroa seuraavien yhdeksän vuoden aikana. Enäjärvi tarvitsee järeitä
toimia: kolme vuotta tehokalastusta rysin, nuotalla,
katiskoin ja ojapyynnein sekä maltillisen kemikaalikäsittelyn järven tilaa hallitsevan sisäisen kuormituksen
vähentämiseksi sekä mm. kosteikkojen ja laskeutusaltaiden kunnostuksen ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Poikkipuoliaisen kannalta tärkeintä on vähentää
järveen päätyvää ulkoista ravinnekuormitusta, josta yli
puolet tulee Enäjärvestä.

Viestintä on tärkeä osa hanketta ja sen avulla on tehty
Siuntionjoen luontoarvoja ja kunnostustyötä tunnetuksi. Hankkeen tapahtumissa on muun muassa perehdytty maatalouden vesitalouteen ja maan kasvukuntoon
sekä etsitty ratkaisuja parempiin satoihin ja ilmastonmuutokseen. Lisäksi on kerätty yleisöltä tietoa vesiin liittyvistä virkistyskäyttökohteista, arvoista ja huolista sekä
tehdyistä vesistökunnostuksista. Siuntionjoen kunnostus
-hankkeen toimenpiteistä tiedotetaan hankkeen nettisivuilla Siuntionjoki.fi. Kunnostuskohteet on myös viety
Vesientila.fi -karttapalveluun.

Kiitokset

4000

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–
2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi,
sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö
ry. Lisäksi visiota ovat rahoittaneet UUVI ry ja Lohjan seudun
ympäristöklusteri. Ympäristöministeriö on rahoittanut Siuntionjoen
kunnostus -hanketta 50 % hankkeen toteutuneista kustannuksista
vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2019–2022. Hanke
edistää Siuntionjoki 2030 -vesistövision toteutumista.

2000

Kirjallisuus

8000

Enäjärvi
muu kuormitus
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45%

38%

14%

Kuva 4. Ravinnekuormitus kulkeutuu Vihdin Enäjärveltä
Siuntionjokea pitkin Poikkipuoliaiseen sekä edelleen
muihin alapuolisiin vesistöihin – ja lopulta Itämereen.
Kuvassa fosforikuormitus Enäjärvestä Karhujärveen asti.
[Lähde SYKE:n Vemala-kuormitusmalli]
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Rahoituksen hankintaan on paikallisten aktiivien
ja Latvajärvien suojeluyhdistyksen toimesta perustettu erillinen työryhmä, jonka avulla kerätään resursseja Siuntionjoen latvavesien kunnostamiseen. Alueen
kunnat sekä useat järjestöt ja yritykset ovat lähteneet
vahvasti mukaan Siuntionjoki-hankkeeseen. Siuntionjoki
2030 -pilotin toteutuminen edellyttää myös koko
Siuntionjoen valuma-alueen ihmisten aktivoitumista ja
heräämistä. Tämän tavoitteen saavuttamisessa viestintä on
avainasemassa.

www.vesitalous.fi

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 – vesistövisio.
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. https://www.luvy.
fi/wp-content/uploads/2019/06/Elinvoimainen_ja_esteeton_
siuntionjoki_-_VESIST%C3%96VISIO_2030.pdf
Nyqvist, P. ja Vuorinen, E. 2014. Siuntionjoen valuma-alueen
yleissuunnitelma: – suojavyöhykkeet, kosteikot ja luonnon
monimuotoisuus. Raportti. Uudenmaan ELY-keskus. http://urn.
fi/URN:ISBN:978-952-314-140-7
Siuntionjoki 2030 –verkkosivut. https://www.luvy.
fi/hankkeet/siuntionjoki/
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Verkostoitumisen voima
vesistökunnostuksissa
Verkostot ovat kasvattaneet merkitystään entistä tärkeämpinä
menestystekijöinä. Verkostoituminen on arkea tämän päivän työelämässä ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti kohti tulevaisuutta. Kaikki me
olemme jollain tavoin verkostoituneet, osin jopa huomaamattamme.
Nyt verkostoituminen kiinnostaa ja siihen panostetaan monin tavoin
myös vesistökunnostusten vauhdittajana.
PINJA KASVIO

FM, tutkija
Suomen ympäristökeskus
pinja.kasvio@syke.fi
Kirjoittaja on valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston koordinaattori,
jonka työhön kuuluu vesien hoitoon ja
kunnostuksen sekä hulevesiin liittyvät
tutkimus- ja kehitystehtävät.

RIINA RAHKILA

agrologi (YAMK), ympäristöasiantuntija
Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/
ProAgria Oulu ry.
riina.rahkila@proagria.fi

V

erkostoitumisen merkitys
on kasvanut huomattavasti viimeisen vuosikymmenen ajan. Tämä
näkyy myös vesistökunnostuksen
virrassa, sillä viime vuosien aikana
on perustettu monia vesistökunnostusta edistäviä verkostoja. Vesistöjen
muuttunut tila, ilmastonmuutos sekä
ongelmien monimutkaiset kytkökset
vaativat vaikuttavaa yhteistyötä vesistöjen tilan parantamiseksi. Yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista
on alettu edistää vesistöjen tilan
parantamiseksi myös verkostotoiminnan keinoin.

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto perustettiin kymmenen
vuotta sitten. Pohjois-Pohjanmaalle
perustettiin alueellinen vesistökunnostusverkosto vuonna 2016 ja
näiden lisäksi viime vuosina on perustettu seitsemän alueellista vesistökunnostusverkostoa. Näiden rinnalle on
luotu temaattisia verkostoja ja lisää
on lähivuosina tulossa.
Suuri osa vesistökunnostusverkostoista on niin sanottuja vuorovaikutusverkostoja, joissa vaihdetaan
tietoa eli asiantuntijuutta sekä kokemuksia. Valtakunnallinen vesistö-

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan
laajuisen VYYHTI-verkoston koordinaattori, jolla on vahva kokemus laajaalaisista ympäristön- ja vesienhoidon
hankkeista.

JARKKO LEKA

FM, vesiasiantuntija
Valonia/ Varsinais-Suomen liitto
jarkko.leka@valonia.fi
Kirjoittaja on Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston vastuuhenkilö.

Kuva 1. Verkostoitumista vesistön äärellä. [Kuva: Riina Rahkila]
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kunnostusverkosto on vesistökunnostuksesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden, ympäristöhallinnon, tutkimuslaitosten, yritysten, yhdistysten, kuntien ja monien
muiden toimijoiden yhteistyön kohtaamispaikka.
Vesistökunnostusverkosto jakaa tietoa ja järjestää erilaisia
tapahtumia. Alueellisten vesistökunnostusverkostojen
tavoitteena on saada alueen toimijat tekemään yhteistyötä sekä jakamaan tietoa ja kokemuksia. Temaattisten
verkostojen, kuten rannikkokunnostusverkoston, Helmiohjelman pienvesiverkoston ja metsä- ja maatalousvesien
hallinnan verkoston tavoitteena on keskustella ja tehdä
yhteistyötä tiettyyn teemaan liittyvistä aiheista.

Miksi verkostoituminen kannattaa?
Verkostoituminen on eri toimijoiden yhteenliittymistä
yhteistyöhön. Verkostoituminen voidaan nähdä myös
prosessina, jossa tieto, osaaminen ja arvot yhdistyvät
lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi. Yhdistämällä eri
alojen ihmisiä ja linkittämällä eri ryhmien jäseniä voidaan
luoda uusia mahdollisuuksia ja lisäarvoa toiminnalle sekä
kehittyä itse samalla. Verkostojen vahvuus on myös se,
että ne ovat avoimia yhteisöjä, joissa toimijat ovat vapaita
valitsemaan toimintatapansa sekä tekemään päätöksensä.
Olennaista on, että verkosto ja yhteistoiminta hyödyttävät jokaista osapuolta, sillä tekemällä yhdessä voidaan
saavuttaa haluttu päämäärä paremmin kuin osapuolet
pystyisivät erikseen. Kontaktiverkoston voiman on
huomannut moni hankkeiden pyörittäjä, sillä verkostojen ansiosta puuttuva linkki on löytynyt ja moni asia
on onnistunut. Vahva verkostoituminen on voinut
auttaa saavuttamaan mahdottomiltakin tuntuvia asioita,

ja apu oikeilta henkilöiltä on ollut kultaakin arvokkaampaa. Verkostoituminen luo myös mahdollisuuden
saavuttaa resursseja, joihin muuten ei olisi mahdollisuutta.
Esimerkiksi pienellä toimijalla, kuten vesiensuojeluyhdistyksellä, verkostossa toimiminen voi parantaa sen sisäistä
suorituskykyä ja tehokkuutta. Verkosto voi myös edistää
toiminnan kasvua, sillä olemassa olevat verkostot voivat
auttaa uusia toimijoita mahdollistamalla pääsyn uusille
markkinoille.
Verkostoituminen kehittyy pikkuhiljaa tutustumisvaiheesta, luottamuksen rakentamiseen ja yhteisten tavoitteiden asettamisesta sitoutumiseen. Vesistökunnostajilta
verkostoituminen on onnistunut hienosti, sillä kyse
ei ole small talkista vaan pitkäjänteisestä ja aidosta
vuorovaikutuksesta.

Verkostoitumisella on saatu aikaan laajempia
hankkeita
Eri puolilla Suomea toimivat alueelliset ja paikalliset verkostot edistävät merkittävästi vesienhoidon
tavoitteita. Pohjois-Pohjanmaan VYYHTI -verkoston
toiminnan tuloksena vähintään 22 erilaista vesistökunnostuskohdetta on edennyt rahoitus- ja toteutusvaiheeseen vuosien 2016–2020 aikana ja useita kunnostuskohteita on työn alla. Verkostotoiminta tuottaa myös
laajempia hankekokonaisuuksia, joista hyvä esimerkki
on Pohjois-Pohjanmaalla käynnissä oleva Ympäristöviisas
viljelijä -hanke, jossa kehitetään kestäviä, vesistökuormitusriskejä pienentäviä toimintatapoja pohjoiseen ruuantuotantoon. Vastaavia esimerkkejä on löydettävissä useita
eri puolilta maata.

Hajun ja korroosion hallintaa
viemäriverkostoissa

Kemira 1/3
vaaka

KEMIRA KEMCONNECT OCC ON AUTOMAATTINEN
HALLINTAJÄRJESTELMÄ, JOKA AUTTAA TORJUMAAN
RIKKIVETY- JA KORROOSIO-ONGELMAT VIEMÄRIERKOSTOISSA.
TUTUSTU KEMCONNECT OCC JÄRJESTELMÄÄN KATSOMALLA
WEBINAARIMME.
>> WWW.KEMIRA.COM/OCC
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Verkostoissa on tärkeää kasvattaa luottamusta
Verkostoituminen on vuorovaikutusta monien erilaisten
ihmisten kanssa ja se tarjoaa mahdollisuuden luoda ja
kehittää luottamusta sekä sitoutumista. Luottamuksen
rakentaminen verkoston jäsenten kanssa on tärkeää
onnistuneelle verkostoitumiselle. Yhteiset huvit ja
yhdessä vietetyt hetket auttavat parantamaan luottamusta. Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto
järjestää säännöllisesti avoimia tapahtumia, joissa on
tilaa vapaalle keskustelulle esimerkiksi kahvikupin
tai vesistön äärellä. Näin luodaan myös tilaisuuksia,
joissa yksilöt voivat tuoda esille omat osaamisalueet ja
vahvuudet.
Verkostotoiminnan keskiössä on erilaisten yksilöiden
välinen vuorovaikutus eli sosiaalinen kanssakäyminen.
Onnistunut verkostoituja tarvitsee hyviä verkostoitumistaitoja sekä tahtoa ja ymmärrystä verkostoissa
toimimiseen. Pitää tunnistaa ja ymmärtää että ihmiset
ovat erilaisia ja toimivat eri tavoin. Yhdelle luonteva
ja mieluisa rooli saattaa olla toiselle hyvinkin vaikea ja
vastenmielinen. Muutoinkin on hyvä säilyttää vuorovaikutuksellinen ote verkostoitumisessa, sillä yksin ei
tarvitse pärjätä ja kaikkia meitä tarvitaan. Tärkeää on
kuunnella aidosti ja tulla kuulluksi sekä kunnioittaa
toinen toistaan. Toisinaan on hyvä luoda myös pelisääntöjä osapuolten kesken, jotta saadaan toimijat sitoutumaan aktiiviseen toimintaan.
Verkostotoiminta ei ole kuitenkaan pelkkää auvoa ja
ideoita vaan myös konflikteja. Luottamuksen ilmapiiri
sekä vähentää konflikteja että auttaa ratkaisemaan niitä.
Toisaalta konfliktit myös auttavat löytämään ongelmakohtia, joten ne ovat myös kehittymismahdollisuuksia.
Hyvin hoidettu konflikti voi lisätä luottamusta jopa
enemmän kuin tasaisesti soljuva yhteistyö.

Verkosto perustetaan tavoitteille
Verkoston rakennusvaiheessa on mietittävä verkoston
perustehtävät ja toiminnan tavoitteet: mitä vaikutuksia verkostoitumalla voidaan saavuttaa sekä verkostossa toimivien että verkoston eri sidosryhmien näkökulmasta? Verkostoitumisen alkutaipaleella on tärkeää
tunnistaa sidosryhmät ja selvittää hankkeen tai
toiminnan kannalta hyödylliset verkostot sekä toimijat.
Rakentuuko verkostosi tutkimuslaitoksista, osakaskunnista, suojeluyhdistyksistä, ympäristöhallinnon organisaatioista, maanomistajista, alueellisista verkostoista vai
mistä?
Hyvä ensi askel oman verkoston rakentamisessa on
tutustua olemassa oleviin verkostoihin ja osallistua alueel-

lisen tai valtakunnallisen verkoston toimintaan, jossa
tapaat vesistökunnostuksen asiantuntijoita ja toimijoita.
Vesistökunnostuksiin liittyvää tietoa jaetaan myös sosiaalisen median kanavissa, joita käyttämällä on myös
mahdollista laajentaa omia verkostoja. Yhtä oikeaa tapaa
toimia ei ole, sillä verkostoitumisen tavoitteet määrittelevät toimintatavat.

Sidosryhmäanalyysi avain yhteistyötahojen
tunnistamiseen
Verkostoa perustettaessa on tärkeää olla avoimin mielin,
innovoida ja tutkia mitkä sidosryhmät olisivat hyviä
yhteistyötahoja. Sidosryhmät voivat olla eri hankkeessa ja
verkostoissa eri sidosryhmiä. Sidosryhmäanalyysin tekeminen auttaa hahmottamaan oikeat toimijat, esimerkiksi jonkun tietyn tiedon keräämiseen, sekä molemminpuoliset hyödyt ja kulmakivet. Analyysi on hyvä tehdä
projektin alussa ja se helpottaa myös viestinnässä, jotta
voi viestiä kohdennetusti ja oikealla tavalla eri toimijoiden tavoitteiden suhteen. Kommunikointi eri toimijoiden kanssa on helpompaa, kun ymmärtää keiden
kanssa toimitaan ja mitä ja millaista viestiä halutaan
viedä. Verkostoa kannattaa myös hyödyntää toiminnan
kehittämiseen pyytämällä sidosryhmiltä palautetta sekä
toiveita toiminnasta ja toimenpiteistä.
Verkostoa kuvaa kasvava, tasapuolinen, toisiinsa sidoksissa oleva verkko. Verkosto on avoin, ja se voi olla
ääretönkin, riippuen kuinka iso verkosto on kyseessä.
Verkostossa kaikki ovat tasavertaisia. Kaikki verkoston
sidosryhmät eivät kuitenkaan ole yhtä aktiivisia, vaan osa
on passiivisempia tarkkailijoita. Toimivassa verkostossa
voi miettiä kuinka sidosryhmiä voisi vielä enemmän aktivoida, ja onko se tarpeen. Aktiivisten toimijoiden kanssa
voi tehdä yhteistyötä enemmän. Passiiviset ovat ehkä
mukana saamassa tietoa, mutta heille merkityksellisen
asian suhteen he ovat aktiivisemmin mukana.

Verkostotapahtumissa satoja osallistujia
Vesistökunnostus on itsessään hyvin laaja ja monipuolinen kahluuallas, jonka hallitsemiseksi on tarjolla järkälemäisesti tietoa. Todellisuudessa kaikilla meistä on
hallussa palanen tästä tiedosta, ja siksi asiantuntijoiden
vuorovaikutus on verkostoitumisessa tärkeää. Verkostot
myös luovat oppimisen ja uuden tiedon hankkimisen
mahdollisuuksia.
Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston seminaarit
keräävät säännöllisesti vesistökunnostajat yhteen. Tänä
vuonna vuosiseminaari järjestetään jo kymmenennen
kerran. Tämä tilaisuus on kehittynyt tärkeäksi paikaksi
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kuulla ajankohtaisia hankkeista, vaihtaa kuulumisia ja
verkostoitua valtakunnallisesti alan asiantuntijoiden
kanssa (ks. Kuva 2). Seminaareissa asiantuntijat, tutkijat ja
kunnostajat jakavat uusinta tutkimustietoa, kokemuksia
ja käytännön vinkkejä vesistökunnostushankkeiden
toteuttamiseen. Siellä myös aidosti tutustutaan toisiin ja
luodaan uusia suhteita alan toimijoiden kanssa kahvikeskusteluiden ja iltatilaisuuksien aikana.
Verkostoituminen on osoittautunut monin tavoin hedelmälliseksi, mukavaksi ja tärkeäksi. Esimerkiksi vesistökunnostajien vuosiseminaarin osallistujamäärä oli alussa
hieman yli sadan ja viime vuosina osallistujia on ollut
200–350. Myös verkoston uutiskirjeen tilaajamäärä on
kasvanut vuosittain ollen nyt yli 800 ja sosiaalisen median
seuraajien määrä on yli 2 000. Näin ollen verkostojen
määrän lisäksi myös itse verkostot ovat kasvaneet paljon
viime vuosina. Yhä useampi toimija on mukana valtakunnallisessa, alueellisessa tai temaattisessa verkostossa ja osa
useammassakin.

Verkostoitumisen toiminnan jatkuvuus
Verkostoituminen vie myös paljon aikaa ja tarvitsee
resursseja, kun virta kuljettaa yhä isommille vesille.
Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö
ovat rahoittaneet vesistökunnostusverkostojen toimintaa ja
tähän on panostettu viime vuosina vielä enemmän osana
vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Myös ELY-keskuksiin
on palkattu vesistökunnostuksen verkostokoordinaattoreita.
Kunnat ovat sitoutuneet vesistökunnostusverkostojen
toimintaan muun muassa Varsinais-Suomessa ja PohjoisPohjanmaalla. Monilla kunnilla on tarvetta ja mielenkiintoa
vesiensuojelutyön edistämiseen, mutta usein niukat resurssit
neuvontaan, viestintään, hankkeistamiseen ja kunnostusten
tekemiseen. Verkostotyön kautta aktiiviset kunnat voivat
saada merkittävää vetoapua alueensa vesienhoitoon.
Hanketoiminnalla alkuun saadut verkostot tarvitsevat
resursseja verkostojen johtamiseen, ylläpitämiseen sekä
kehittämiseen pystyäkseen tavoitteelliseen ja pitkäjäntei-

Kuva 2. Vesistökunnostajien verkoston sidosryhmiä. [Kaavio: Pinja Kasvio]
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seen toimintaan. Verkostotoiminta tähtää yleishyödylliseen vesienhoidon edistämiseen, joten sille olisi tavoitteellista saada pysyvä julkinen rahoitus. Valtion rooli rahoituksen myöntämisessä on ollut keskeistä ja tulevaisuudessa
kunnat, yhteisöt, yhdistykset ja yritykset voisivat myös
tuoda oman panostuksensa verkostojen rahoitukseen.

Vesistökunnostusverkostot
Valtakunnallista vesistökunnostusverkostoa
koordinoi Suomen ympäristökeskus:
www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
Valtakunnallista vesistökunnostusverkostoa voi
seurata myös sosiaalisessa mediassa:
• Facebook: https://www.facebook.
com/vesistokunnostusverkosto
• Instagram: https://www.instagram.
com/vesistokunnostusverkosto/
Alueelliset toimijat ja vesiensuojeluyhdistykset
koordinoivat alueellisten vesistökunnostusverkostojen toimintaa. Alueellisia vesistökunnostusverkostoja on perustettu seitsemän:
• Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta (https://ikaalistenreitti.com/)

Suunnitelmat
vesihuollon
koko
elinkaarelle.
fcg.fi/vesihuolto

FCG

• KAIPO-verkko Kainuu ja Pohjois-Karjala
(https://www.proagria.fi/hankkeet/kaipo)
• Karvianjoen ja Kokemäenjoen vesistökunnostusverkosto (https://www.vesientila.
fi/vesistokunnostusverkosto/)
• Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto (https://www.vesientila.
fi/vesistokunnostusverkosto/)
• Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto (https://www.valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-vesistokunnostusverkosto/)
• VERTIKA-verkosto, Saimaa (https://www.svsy.
fi/hankkeet/vertika-hanke/)
• VESKU-hanke, Lappi (Ranua, Rovaniemi ja
Simo) (https://virtatiimi.fi/vesku/)
• VYYHTI-verkosto, Oulu, Pro Agria
(https://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti-ii/)

Kirjallisuus
• Verkostot pienyrittäjän tukena, Työterveyslaitos
• Verkostojen johtaminen – Opi ja etene yhdessä, Timo Järvensivu
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Lintuvesiä, pienvesiä ja rantaluontoa
aletaan ennallistamaan ja hoitamaan
suunnitelmallisesti
JARI ILMONEN ja ANTTON KETO , kirjoittajat toimivat Helmi-elinympäristöohjelmassa pienvesi- ja rantaluonnon teemavastaavina.

Valtioneuvosto hyväksyi 27.5.2021 periaatepäätöksen Helmi -elinympäristöohjelmasta, jossa panostetaan merkittävästi suomalaisen luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen ja heikentyneiden elinympäristöjen tilan parantamiseen.

H

elmi -ohjelmassa on asetettu määrälliset
tavoitteet soiden suojelulle ja ennallistamiselle, lintuvesien ja -kosteikkojen kunnostukselle, perinnebiotooppien kunnostukselle ja
hoidolle, metsien suojelulle, ennallistamiselle ja luonnonhoidolle, sekä pienvesi- ja rantaluonnon kunnostukselle.
Elinympäristöohjelmaa toteutetaan sekä suojelualueilla
että niiden ulkopuolella, missä toimeenpano perustuu

Lintuvesien ja -kosteikkojen kunnostus ja
hoito -teemassa panostetaan uhanalaisten ja taantuneiden vesi- ja rantalintujen kantojen vahvistamiseen
hoitamalla niiden elinympäristöjä, parantamalla pesimärauhaa, sekä tarjoamalla muuttolinnuille ruokailu- ja
levähtämismahdollisuuksia. Teemassa

vapaaehtoisuuteen. Toteuttajina ovat Metsähallitus ja
ELY-keskukset, mutta myös kunnat ja syksyllä 2021
avataan mahdollisuus järjestöille hakea rahoitusta
Helmi-toimenpiteisiin.
Helmi -ohjelmassa on kaksi vesiin painottuvaa teemaa (ks.
infolaatikot alla), joissa panostetaan sellaisiin vesielinympäristöihin, jotka jäävät vesienhoidossa ja muussa vesiensuojelutyössä usein vähemmälle huomiolle.

Pienvesi- ja rantaluonnon hoito -teemassa
turvataan pienvesi- ja rantaluonnon uhanalaista lajistoa
ja luontotyyppejä valuma-aluevaikutukset huomioiden.
Teemassa
• Kunnostetaan tai ennallistetaan suojelualueilla 350 kpl
lähteitä, 200 km puroja ja 40 kpl fladoja ja kluuveja

• Kunnostetaan 200 kpl suojelualueverkoston
arvokkaita lintukohteita

• Kunnostetaan suojelualueiden ulkopuolella 700 kpl
lähteitä, 400 km puroja ja 40 kpl fladoja ja kluuveja

• Perustetaan ja kunnostetaan 500 kpl suojelualueverkoston ulkopuolisia lintukosteikkoja

• Palautetaan vaellusyhteyksiä 700 pienvesikohteella

• Lisäksi huolehditaan 100 alueen jatkohoidosta,
pyydetään vieraspetoja 70 kohteella, sekä täydennetään rauhoitus- ja levähdysalueverkostoa 150
kohteella.
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• Poistetaan 970 pienvesien vaellusestettä valtion
monikäyttömetsissä
• Kunnostetaan 200 kpl avoimia rantaluontotyyppejä
suojelualueilla ja niiden ulkopuolella
• Lisäksi perustetaan valtakunnallinen pienvesien
hoidon koordinaatioryhmä ja selvitetään rantaluonnon tilaa toimenpiteiden kohdentamiseksi.
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Vesistökunnostusten seurannalla
kohti parempaa vaikuttavuutta
Ainoastaan hyvin suunnitellulla ja toteutetulla seurannalla saadaan tietoa kunnostusten vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta sekä lisätään yhteistä ymmärrystä vesien tilasta. Meneillään oleva
Vesiensuojelun tehostamisohjelma on ottanut toimenpiteiden vaikuttavuuden lisäämisen yhdeksi tarkasteltavaksi tekijäksi ja sen myötä hankkeiden seurantaan tullaan panostamaan aiempaa enemmän.

V

esien kunnostamiseen on
Suomessa vahvat perinteet ja vankka historia:
vesistöjä on kunnostettu
1960-luvun lopulta alkaen (Ulvi &
Lakso toim. 2005, Muotka & Syrjänen
SAIJA KOLJONEN

FT, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
saija.koljonen@syke.fi
Kirjoittajan työhön kuuluvat tutkimus- ja kehityshankkeet erityisesti
virtavesien kunnostamiseen, tilan
parantamiseen ja seurantaan liittyen.

PINJA KASVIO

FM, tutkija
Suomen ympäristökeskus
pinja.kasvio@syke.fi

2007). Olemme todistaneet menestystarinoita, kun puron luontainen
taimenkanta on palautunut (Louhi
ym. 2019, Kuva 1) tai järven sinileväkukinnat ovat vähentyneet (Ventelä
ym. 2009, Sarvala ym. 2020).

Vesiensuojelun tehostamisohjelma lukuina
Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on vuosina 2019–2021 käynnistetty yli 300 kunnostushanketta eri puolella maata. Hankkeiden budjetit
ovat vaihdelleet muutamasta sadasta eurosta satoihin tuhansiin euroihin.
Tehostamisohjelmassa kunnostuksiin tullaan käyttämään yhteensä noin
15 miljoonaa euroa. Hankkeiden suunnittelua ja laajempaa yhteistyötä
edistetään myös avustamalla alueellisten yhteistyöverkostojen toimintaa.
Ohjelmassa panostetaan suuresti myös maatalouden toimenpiteisiin,
vesienhallintaan ja kaupunkivesiin, jotka tukevat osaltaan vesienhoidon
kokonaisuutta.

LAURA H. HÄRKÖNEN

FT, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
laura.harkonen@syke.fi

JOUNI KIVINEN

FM, vesienhoidon asiantuntija
Keski-Suomen ELY-keskus
jouni.kivinen@ely-keskus.fi

RIKU PALO

FM, Vesienhoidon asiantuntija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
riku.palo@ely-keskus.fi

TIINA KÄKI

Vesistöasiantuntija
Pohjois-Karjalan ELY-keskus,
tiina.kaki@ely-keskus.fi

Kuva 1. Yhdeksi tunnetuimmaksi esimerkiksi taimenkannan palautumisesta on
noussut Helsingin Longinoja kunnostusten jälkeen.
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Toisaalta on tehty myös paljon sellaista työtä ja toimenpiteitä, joiden vaikutukset eivät vesien tilassa ole lopulta
näkyneet tai joiden vaikutuksia ei ole tarkasteltu. Tietoa,
tarpeita ja kykyä tehdä kunnostustoimenpiteitä meillä
jo on, mutta haasteeksi on jäänyt vesien tilan seurannan
toteutus, jota tarvitaan niin toimenpiteiden valintaan,
mitoitukseen kuin vaikutusten arviointiin.
Tällä hetkellä järviemme pinta-alasta 87 prosenttia ja
jokivesistämme 68 prosenttia on luokiteltu hyvään tai
erinomaiseen ekologiseen tilaan (Suomen vesien tilaarvio 2019). Rannikkovesistämme vain 13 prosenttia
on hyvässä tilassa, erinomaisessa tilassa niitä ei ole lainkaan. Luokittelun perusteella yli 10 000 km virtavesiä,
noin 3 500 km² järviä (735 kpl) sekä yli 28 000 km²
rannikkovesialueista kaipaavat kunnostustoimia.
Vesipuitedirektiivin mukaisen luokittelun ulkopuolella on lisäksi useita pienempiä virtavesiä ja alle 50 ha
kokoisia järviä, joiden tilan parantaminen kaipaisi monin
paikoin toimenpiteitä. Myös hyvässä tai erinomaisessa
tilassa olevien vesistöjen tilan turvaaminen on tärkeää.
Ilmastonmuutoksen edetessä hyvässäkin tilassa olevien
vesistöjen riski tilan heikentymiseen voi tapahtua odottamattomasti, mutta muutoksiin tulisi osata varautua.

Kunnostusten historiassa menestystarinoita ja
harjoittelua
Tehokas vesistöjen kunnostaminen tarvitsee tuekseen
huolellista vesien tilan seurantaa. Eri puolilla Suomea
kunnostetaan tälläkin hetkellä useita järviä, virtavesiä ja

lintuvesiä, mutta toimenpiteiden vaikutusten arviointiin
ei usein ole panostettu ja resursoitu sillä tarkkuudella, kuin
olisi syytä. Seurantatiedon kokoamista ei välttämättä ole
myöskään koordinoitu, ja tiedon kokoaminen eri lähteistä
jälkikäteen voi olla vaikeaa, ellei mahdotonta.
Seurannan tärkeyden ja hyödyllisyyden osoittaa se, että
Suomessa parhaita tuloksia on saatu tai toimenpiteitä on
pystytty muovaamaan vaikuttavammiksi kohteilla, joihin
on kohdistunut joko perusteellinen velvoitetarkkailu tai
esimerkiksi ympäristöhallinnon, yliopistojen tai alueellisten vesiensuojeluyhdistysten pitkäaikainen intensiiviseuranta. Tällöin toimenpiteet on pystytty kohdentamaan ja mitoittamaan oikein. Hyviä esimerkkejä pitkäkestoisen seurannan kunnostuskohteista ovat Lahden
Vesijärvi, Säkylän Pyhäjärvi, Tuusulanjärvi sekä Kaarinan
Littoistenjärvi. Niiden kunnostushankkeisiin on tosin
panostettu huomattavan paljon myös rahallisesti.
Viime vuosina myös rannikkovesien kunnostukseen on kiinnitetty suurempaa huomiota. Rannikkovesialueillamme
käynnistyy jatkuvasti uusia kunnostushankkeita ja eri
toimenpiteiden vaikuttavuudesta tässä ympäristössä ei ole
vielä riittävästi tietoa.

Seuranta osaksi suunnitteluvaihetta
Vesistökunnostushankkeen seurantaohjelman suunnittelu
kannattaa aloittaa samalla, kun mietitään kunnostuksen
tavoitteita ja suunnitellaan toteutettavia kunnostustoimenpiteitä. Vesistökunnostus alkaa ongelman määritte-

Kuva 2. Rehevöityneen järven kunnostus on pitkäkestoinen prosessi, joka vaatii toimenpiteitä niin valuma-alueella
kuin järvessä. Ainoastaan kattavan seurannan avulla toimenpiteet pystytään mitoittamaan ja kohdentamaan oikein.
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lystä, minkä jälkeen laaditaan tavoitteet, tehdään kunnostussuunnitelma ja valitaan kunnostustoimenpiteet. Ne
ovat aina riippuvaisia kunnostettavan kohteen ominaispiirteistä ja kunnostuksen tavoitteista. Järvikunnostuksissa
esimerkiksi hoitokalastuksen kohdelajit ja saalistavoite
suunnitellaan koekalastustulosten ja kokonaisfosforipitoisuuden perusteella (Jeppesen & Sammalkorpi 2002, MäkiPetäys ym. 2019) ja hapetusten toteuttamiseksi tarvitaan
tietoa järven kerrostuneisuudesta ja alusveden happitilanteesta (Lappalainen & Lakso 2005). Seurantatietoa tarvitaan siten jo ennen kunnostustoimenpiteitä.
Vesistökunnostuksen toteuttaminen on yleensä pitkäkestoinen ja monitahoinen prosessi, jossa yhdellä toimenpiteellä ei välttämättä päästä lopulliseen päämäärään.
Seurantatietojen avulla pystytään valitsemaan oikeat
toimenpiteet ja niiden mitoitus sekä arvioimaan saavutettua tulosta ja ylläpitävien tai parantavien toimenpiteiden tarvetta (Palmer ym. 2014).

Seurannasta saatava tieto on rahanarvoista
Seurantatulosten avulla voidaan jakaa kokemuksia
hyvistä ja vältettävistä käytännöistä sekä kehittää
toimintaa vaikuttavammaksi ja kustannustehokkaammaksi. Parhaimmassa tapauksessa seurantatiedon avulla
voidaan ennustaa toimenpiteiden tuloksia jatkotarpeita
ajatellen. On todettu, että seurantaan sijoitettu raha ei
mene hukkaan, vaan tulee moninkertaisena takaisin, kun
tarkemman tiedon pohjalta voidaan tehdä kustannustehokkaita päätöksiä (Koski ym. 2020).
Vesistökunnostushankkeiden seuranta kannattaa
kohdistaa sekä itse kunnostustoimenpiteisiin, että
niiden vaikutuksien arviointiin. Vesiensuojelun tehostamisohjelman myötä hankekokonaisuudet voivat olla
jatkossa entistä laajempia ja kattaa vesistökunnostusten
ohella maa- ja metsätalouden kuormitusta vähentäviä
toimenpiteitä myös valuma-alueella. Eri hankkeiden ja
toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan koordinointi
ja seurantatietojen kokoaminen nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Vesistöihin kohdistuvien kunnostustoimenpiteiden seurantaan on julkaistu ohjeistus (Koljonen
ym. 2020).
Kunnostus- ja seurantatietojen tulisi olla kaikkien vesistökunnostajien saatavilla, sillä se hyödyttää myös tulevien
kunnostushankkeiden suunnittelua, toteutusta, seurantaa
ja arviointia. Etenkin tutkimuksen ja kehitystyön kannalta
on ensiarvoisen tärkeää, että seurannasta ja erityyppisistä
hankkeista on käytössä mahdollisimman paljon aineistoa.
Tieto onnistumisista ja hyvistä toimintamalleista on yhtä
tärkeää kuin tieto epäonnistuneista projekteista.

Seurantasuunnitelma ja sen resursointi mukaan
jo hankkeiden rahoitusvaiheessa
Kunnostusseurantojen vakiintuminen yleiseksi käytännöksi vaatii tiettyjen periaatteiden noudattamista.
Kaikenkokoisiin kunnostushankkeisiin tulisi jatkossa
liittää vaikutuksia arvioiva seurantasuunnitelma.
Pienissäkin talkookunnostuksissa saadut tulokset kartuttavat yhteistä kokemusta ja voivat auttaa seuraavien vastaavien hankkeiden toteutuksessa. Seuranta ja sen toteutus
varsinaisen kunnostuksen toimenpidevaiheen jälkeen
tulisi jatkossa ottaa selkeästi huomioon rahoituspäätöksissä etenkin merkittävien julkista rahoitusta saavien
hankkeiden osalta. Jo rahoitushakemuksissa tulisi ilmetä,
miten voidaan varmistaa rahoitus riittävän pitkäaikaiselle
seurannalle. Lyhytkestoisten, muutamaan vuoteen rajautuvien kunnostushankkeiden haasteena on useimmissa
tapauksissa se, ettei seurantaa pystytä saman hankkeen
rahoituksella toteuttamaan.

Seuranta käytäntöön
Kunnostamistarvetta aiheuttavien ongelmien syyt selvitetään jo ennen kunnostustoimenpiteitä alkutilan arvioinnin yhteydessä. Sopivat kunnostusmenetelmät valitaan vasta sen jälkeen. Koko vesistö on otettava huomioon
harkittaessa yksittäisiä kunnostustoimia. Jos vedenlaadun
parantamisen ongelmana on liian suuri ulkoinen kuormitus, pelkästään vastaanottavassa vesistössä tehtävät
toimenpiteet eivät vaikuta syihin eivätkä riitä vesistön
tilan parantamiseen.
Toisinaan kunnostustoimenpiteissä tarkasteltavat muuttujat kannattaa aluksi liittää tehtyyn toimenpiteeseen,
ei niinkään lopulliseen tavoitteeseen. Esimerkiksi vaelluskalojen palauttamiseen tähtäävien kunnostustoimien
seuranta kannattaa ensin keskittää soveltuvan elinym-

Vesistökunnostajan
karttapalvelu
Kaikille avoin Vesistökunnostajan karttapalvelu*
on oivallinen työkalu tallentaa omat kunnostuskohteet kartalle. Helppokäyttöisen karttapalvelun avulla voi tarkastella myös jo toteutettuja
kunnostustoimenpiteitä, jolloin oman hankkeen
kokonaisvaltainen suunnittelu voi helpottua.
Karttapalveluun on koottu vesistökunnostusten
suunnittelua tukevia tausta-aineistoja. Lisäksi
karttapalvelusta löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet
toimenpiteiden ilmoittamista varten.
* https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostajankarttapalvelu
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päristön määrän lisääntymiseen tai vaellusyhteyden avaamiseen, ja vasta myöhemmin taimenen
poikastiheyksiin. Näin toimenpiteen onnistumista
voidaan paremmin arvioida ja määritellä samalla
lisätoimenpiteiden tarve.
Vesistökunnostushankkeiden vaikuttavuuden arvioimiseksi järjestelmällistä seurantaa on jatkettava
mahdollisuuksien mukaan useiden vuosien ajan,
samoilla menetelmillä ja tarkasteltavilla muuttujilla.
Näin ollen luontaisen, esimerkiksi sääolosuhteista
johtuvan vuosienvälisen vaihtelun vaikutukset
voidaan erottaa kunnostuksen vaikutuksista. Vain
riittävän pitkä seurantajakso sekä tarkoituksenmukaiset näytteenotot ja havainnoinnit mahdollistavat luotettavan arvion siitä, onko kunnostushankkeen tavoitteet saavutettu. Kunnollisen seurantaaineiston avulla voidaan tarvittaessa tehdä johtopäätöksiä myös lisätoimenpiteiden tarpeesta.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma
tähtää koordinoidumpaan seurantatiedon kokoamiseen
Osana valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston työtä
laaditaan vesistökunnostushankkeiden seurantalomaketta, jonka tavoitteena on koota tiedot erityisesti vesiensuojelun tehostamisohjelman hankkeissa toteutetuista
seurannoista. Seurantatiedon koordinoitua keruuta tarvitaan kunnostusten vaikutusten arviointiin sekä toimenpiteiden mitoitukseen ja jatkotoimenpiteiden valintaan.
Lomaketta kannattaa täyttää kaikissa hankkeissa, vaikkei
rahoittaja sitä erikseen vielä vaatisi. Toimenpidettä kuvaavien tietojen avulla kunnostuksen tilaaja pystyy tarkastelemaan hanketta kokonaisuutena ja myös raportoimaan
seurannasta ja tuloksista. Seurantaan liittyvä materiaali
tulee Vesiensuojelun tehostamisohjelman ohjeistuksiin
https://ym.fi/vedenvuoro nettisivulle käyttöön tulevia
hankkeita varten syksyllä 2021.
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Vesistökunnostuksella on
rajat ylittäviä vaikutuksia
Suomen alueella sijaitsee useita vesistöjä, jotka ulottuvat myös naapurimaiden alueelle. Näin ollen on
ilmeistä, että myös erilaiset vesistöihin kohdistuvat vaikutukset ulottuvat helposti useamman maan
alueelle. Kuten muidenkin vesistöjen kohdalla, myös rajavesistöjen tila voi vaihdella huomattavasti,
aina erinomaisesta heikkokuntoiseen. Myös rajavesistöjen tilaa täytyy tarvittaessa yrittää parantaa
erilaisin soveltuvin toimenpitein. Eräänä esimerkkinä pyrkimyksestä etsiä keinoja rajavesistön tilan
parantamiseen voidaan esittää tällä hetkellä käynnissä oleva TohmaKoita-hanke Tohma- ja Koitajokien
alueella Itä-Suomessa ja Karjalan Tasavallan alueella.

Y

JAAKKO GUSTAFSSON

HTM, ympäristöoikeuden
asiantuntija
jaakko.gustafsson@gmail.com
Kirjoittaja on Suomen
ympäristökeskuksessa
osallistunut TohmaKoitahankkeen valmisteluun sekä
laatinut hankkeen eräänä
osa-alueena toteutetun
vedenlaatuun ja sen
luokittelemiseen liittyvän
selvityksen, jossa on mm.
vertailtu Suomessa sekä
Venäjällä sovellettavia
vedenlaadun standardeja ja
viranomaismääräyksiä sekä
niiden juridista perustaa.

leisesti rajavesistönä voidaan pitää
sellaista avopintaista vesistöä,
joka sijaintinsa puolesta sijoittuu
vähintään kahden eri valtion
alueelle. Suomen osalta rajavesistöjä sijaitsee
kaikkien niiden naapurimaiden kohdalla,
joiden kanssa Suomella on yhteistä maarajaa.
Osa näistä vesistöistä voi olla laajuutensa
puolesta huomattavia, kuten Tornionjoen ja Tenojoen vesistöt Pohjois-Suomessa
sekä Vuoksen vesistö Itä-Suomessa, osa voi
puolestaan olla verraten pieniä.
Tyypillisesti rajavesistöihin kohdistuu
intressejä kaikkien asianosaisten valtioiden
taholta, joten niihin liittyvistä asioista on
yleensä pyritty laatimaan rajavesistösopimuksia, joiden mukaisesti valvotaan
asianosaisvaltioiden oikeuksien, velvollisuuksien ja etujen toteutumista sekä
ratkaistaan mahdollisia kiistakysymyksiä.

Suomella on voimassa olevat rajavesistösopimukset Ruotsin, Norjan sekä Venäjän
Federaation kanssa. Viimeksi mainitun
osalta sen erityispiirteenä on myös erillisen
Suomalais-venäläisen rajavesistökomission
huomattavan keskeinen rooli sopimuksen
toimeenpanoon liittyviä asiakysymyksiä
hoitavana instrumenttina.
Rajavesistöjen käyttöön liittyvät perusintressit eivät yleensä merkittävästi poikkea
muiden vesistöjen käyttöön liittyvistä vastaavista tarpeista ja tavoitteista. Tyypillisimmin
nämä intressit liittyvät esim. vesistössä liikkumiseen, vesivoiman hyödyntämiseen,
kalastukseen ja (nykyään harvemmin)
puutavaran uittoon. Toisaalta kaikilla
merkityksellisillä käyttömuodoilla saattaa
olla suoranaista tai vähintään epäsuoraa
vaikutusta myös toisen valtion/valtioiden
alueelle ulottuen, joten näihin asiakysy-

Koitajoki virtaa osin Venäjän puolella ja laskee Pieliseen. Yläjuoksulla joki on lähes luonnontilainen, mutta Suomen puolella siihen kohdistuu kuormitusta metsätaloudesta ja
turvetuotannosta.
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myksiin on kiinnitettävä asianmukaista huomiota. Samoin
erilaisten luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvien kysymysten merkitys on viimeksi kuluneina vuosikymmeninä
lisääntynyt huomattavasti. Erityisesti erilaisten vesistöihin
kohdistuvien päästöjen mahdolliset haittavaikutukset myös
alajuoksun valtioissa tulisi asianmukaisesti huomioida.
Rajavesistöihin, kuten muihinkin vesistöihin kohdistuu
erilaisia ihmisen toiminnoista peräisin olevia haittavaikutuksia, jotka heikentävät vedenlaatua ja vesiympäristön
tilaa. Tällaisia haittoja tulee pyrkiä vähentämään, mutta
haasteena on tällöin näiden pyrkimysten koordinointi eri
valtioiden välillä. Perusperiaatteena on, että kukin asianosaisvaltio soveltaa vesistössä omaa lainsäädäntöään aina
rajalinjalle saakka, mikäli muusta menettelystä ei ole
sovittu, mutta valtioilla ei ole sellaisenaan suoranaista
toimivaltaa toisen valtakunnan alueelle ulottuen. Mikäli
rajat ylittävää yhteistyötä valtioiden välillä tarvitaan, on
sen sisällöstä ja laadusta sovittava erikseen. Mikäli tällaiseen sopimukseen päädytään, kyseistä sopimusta tulkitaan
käytännössä ns. erityislain tavoin (lex specialis), jota sovelletaan kokonaisuudessaan tai osittain kansallisten lainsäädäntöjen sijaan sopimuksessa tarkoitetun vesistön tai sen
osan alueella. Sopimuksen sisältö, sen alueellinen kattavuus ja ajallinen kesto sekä erilaiset sen täytäntöönpanoon
liittyvät toimivalta- ja muut asiakysymykset sekä riidanratkaisumekanismit tulee määritellä täsmällisesti. Aihepiirin
huomattavasta laajuudesta johtuen rajavesistösopimusten
sisältöä ei tässä yhteydessä käsitellä yksityiskohtaisemmin.

Vesistökunnostusta voidaan toteuttaa monin tavoin
Mikäli vesistön tila on merkittävästi huonontunut ihmisen
toiminnan seurauksena, on perusteltua ryhtyä toimenpiteisiin, joiden toteuttamisen tuloksena vesistön tila alkaa
jälleen parantua. Vesistökunnostusta voidaan toteuttaa
sekä aktiivisin että passiivisin toimenpitein. Aktiivisella
vesistönkunnostamisella tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joiden seurauksena vesistössä tai sen välittömällä
lähialueella tapahtuu suoranaisia rakenteellisia muutoksia.
Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. ruoppaus ja vesikasvillisuuden niitto sekä keskimääräisen vedenkorkeuden muuttaminen. Tällaisille toimenpiteille on tyypillistä, että ne edellyttävät yleensä vesioikeudellista lupaa. Aktiivisia toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi tarvitaan myös silloin,
jos vesistöön kohdistuu merkittävästi ns. pistekuormitusta
(esim. asutuskeskus tai teollisuuslaitosten keskittymä).
Vesistön tilaa voidaan parantaa myös ns. passiivisten
kunnostustoimenpiteiden avulla. Tällöin huomiota
kiinnitetään erityisesti erilaisiin hajakuormituslähteisiin, joita saattaa sijaita hyvinkin laajalti kyseisen vesistön
valuma-alueella. Tyypillisimpiä hajakuormitusta aiheuttavia toimintoja ovat esim. maa- ja metsätalous, turvetuotanto sekä asutuksen jätevedet, joiltakin osin myös
kaivostoiminta. Näiden toimintojen seurauksena vesistöihin voi kulkeutua haitallisia määriä esim. ravinteita,
kiintoainesta (humus) sekä raskasmetalleja, joiden kumuloituva kertyminen vesistöön aiheuttaa vesistön yleistilan
heikentymistä mm. vedenlaadun heikentymisen ja vesi-
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kasvillisuuden liiallisen runsastumisen
seurauksena. Vedenlaadun heikentyminen voi aiheuttaa myös terveysriskejä esim. ulosteperäisten bakteerien
ja sinilevän runsastumisen seurauksena. Keskeinen passiivisen vesistönkunnostamisen tavoite on pyrkimys
vähentää vesistöön kohdistuvaa hajakuormitusta, ja edistää tätä tavoitetta
palvelevien toimenpiteiden toteuttamista vesistön valuma-alueella.
Kuormituksen vähentyessä vesistön tila
usein paranee ajan myötä. Passiivisista
kunnostustoimenpiteistä useimmat
ovat sen laatuisia, että ympäristöoikeudellisen tai muun tyyppisen toimenpideluvan hakeminen niiden toteuttamista varten ei ole välttämätöntä.
Olennaista on myös valistustoiminta,
jonka puitteissa voidaan esittää yleisölle erilaisia tavoitteiden toteutumista
edistäviä neuvoja ja kehotuksia.

TohmaKoita - vesistökunnostus
rajat ylittävänä hankkeena
Valtioiden välinen yhteistyö on välttämätöntä rajavesistöjen käytön ja
hoidon yleisten puitteiden luomisessa,
mutta myös muun tyyppinen, rajat ylittävä yhteistyö on tarpeellista. Suomessa
on viime vuosien aikana toteutettu
lukuisia hankkeita, joiden tavoitteena
on ollut hankkeen kohteeksi valitun
vesistön tai sen osan tilan parantaminen. Myös pyrkimykset parantaa
rajavesistöjen tilaa ovat vahvistuneet.
Mielenkiintoisena esimerkkinä rajat
ylittävästä vesistökunnostushankkeesta
voi mainita Pohjois-Karjalassa käynnissä olevan TohmaKoita-hankkeen,
joka kuuluu osana Karelia ENI
CBC-hankeohjelmakokonaisuuteen
(Euroopan Unionin, Suomen ja
Venäjän rahoittama, raja-alueyhteistyön kehittämistä palveleva
hankeohjelmakokonaisuus).
Hankkeen tavoitteena on etsiä
keinoja Tohmajoen ja Koitajoen sekä
Laatokan veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Hankkeen
pääyhteistyökumppanit ovat Suomen

osalta Suomen ympäristökeskus
(SYKE) sekä Karjalan Tasavallan
osalta ANO Energy Efficiency Centre
sekä LLC Karelvodokanal. ANO
Energy Efficiency Centre on autonominen voittoa tavoittelematon organisaatio, päätoimipaikka Petroskoi. LLC
Karelvodokanal on yksityinen yritys,
jonka päätoimialana on vesihuolto
ja siihen liittyvät erityiskysymykset,
toimipaikka Sortavala.
Tohmajoki saa alkunsa Tohmajärvestä,
josta se virtaa nykyisen valtakunnanrajan yli Ruskealan kautta ja
laskee vetensä Laatokan Hiidenselälle
Sortavalan pohjoispuolelle. Suomessa
merkittävimmät kyseiseen jokivesistöön kohdistuvat kuormituksen
lähteet ovat maa- ja metsätalous sekä
turvetuotanto. Venäjän puolella jokea
kuormittavat erityisesti Helylän kylän
jätevedet, sillä paikallisen vedenpuhdistamon teho on riittämätön.
Jokivesistössä olevat epäpuhtaudet
päätyvät Laatokkaan, jossa ne osaltaan
lisäävät järveen kohdistuvaa kuormitusta ja aiheuttavat ongelmia myös
Sortavalan kaupungin vesihuollon
kannalta. Tärkeimpiä tavoitteita jokeen
kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi ovat hajakuormituksen vähentäminen Suomen puolella sekä Helylän
huonokuntoisen vedenpuhdistamon
korvaaminen johtamalla kyläkeskuksen jätevedet Sortavalan nykyaikaiset vaatimukset paremmin täyttävälle vedenpuhdistamolle.

Pssst....
Löydät meidät
tänäkin vuonna
Yhdyskuntatekniikka
2021 -näyttelystä ja
Vesihuoltopäiviltä!

AFRY
1/3

Koitajoki lähtee Alisesta Aittojärvestä,
joka on rajajärvi. Aluksi se virtaa länteen
päin, kunnes kääntyy etelää kohti,
kiertää noin 50 kilometrin matkan
Karjalan Tasavallan puolella ja palaa
takaisin Suomen puolelle Anninkosken
alueella. Koitajokeen laskevat myös
Koitereen vedet Haapajokea pitkin,
ja lopulta Koitajoki laskee vetensä
Pielisen Rahkeenveteen (joka on myös
Pielisjoen luusua), ja edelleen Pielisjoen
kautta Saimaan vesistöön, joten viime
kädessä myös Koitajoen vedet päätyvät
lopulta Laatokkaan. Koitajoen yleis-

Vesitalous 4/2021

37

VESISTÖKUNNOSTUKSET
tila on keskimäärin Tohmajokea parempi, sillä huolimatta siihen Suomen puolelta kohdistuvasta hajakuormituksesta (erityisesti turvetuotanto ja metsätalous), sen
Karjalan Tasavallan alueella sijaitsevat osat ovat käytännössä luonnontilaisia.
Molemmat jokivesistöt täyttävät rajavesistön määritelmän
niin kulku-uomiensa kuin valuma-alueidensakin perusteella. Kyseiset vesistöt ovat valikoituneet tutkimushankkeen kohteiksi tästä johtuen, ja kyseisen tutkimushankkeen
tavoitteena on tuottaa sellaista tietoa, jota voitaisiin yleistää
myös muihin samantyyppisiin pienehköihin ja keskikokoisiin rajavesistöihin niiden yleistilan parantamiseen
tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. TohmaKoita-hanke on siis luonteeltaan ensisijaisesti
tutkimus- ja kehittämishanke, eikä sen puitteissa ole tavoitteena toteuttaa laajamittaisempaa aktiivista vesistökunnostusta tai muita ympäristöluvan varaisia toimenpiteitä.
TohmaKoita-hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on
toteuttaa tutkimuksen kohteena olevien jokivesistöjen
vesi- sekä kala-analyysit, joiden avulla on mahdollista saada kattava ja ajantasainen kokonaiskuva vesistöjen vedenlaadusta ja niissä esiintyvistä ilmeisimmistä
puutteista. Näiden tulosten perusteella voidaan kehittää
jokien fysikaalisen ja kemiallisen tilan seurantaohjelma.
Tohmajoen osalta erityiseksi ongelmaksi kuormituksen
suhteen on havaittu Helylän kylän tuottama jätevesikuormitus, joten tavoitteena on laatia teknisiä suunnitelmia
ja ehdotuksia sisältävä toimenpidesuunnitelma jätevesistä
aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Hankkeen yhtenä
keskeisenä tavoitteena on myös parantaa yleistä tietoisuutta vesiensuojelun ja vesistöjen kunnostamisen merkityksestä sekä paikallisella että yleisemmällä tasolla, joten
hankkeen tuottamia tuloksia ja tutkimustietoa jaetaan
hankkeen sidosryhmille ja yleisölle. Tavoitteena myös on,
että hankkeesta saatavaa tietämystä ja käytännön kokemuksia voitaisiin vastaisuudessa hyödyntää myös muissa
vastaavan tyyppisissä hankkeissa ja myös tällä tavoin
helpottaa niiden toteuttamista. Kyseisten vesistöjen tilan
parantuminen lisää myös paikallisen elinkeinotoiminnan,
kuten matkailun mahdollisuuksia.
TohmaKoita-hankkeen rajaaminen ensisijaisesti tutkimushankkeen luonteiseksi johtuu osaltaan käytännöllisistä vaatimuksista. Hankkeen puitteissa joudutaan toimimaan kahden eri maan alueella, jolloin esim. hankkeen
vaatima viranomaisyhteistyö muodostuu väistämättä
haastavammaksi kuin vain yhden valtion alueella toimittaessa. TohmaKoita-hankkeen puitteissa on jouduttu käsittelemään ja tekemään selvitystyötä myös sekä Suomen että
Venäjän Federaation vesilainsäädäntöihin liittyen, erityisesti veden laatua ja laatuluokituksia käsittelevissä asia-
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kysymyksissä. Tietyin osin kyseiset laatuluokitukset ovat
verraten samankaltaisia, mutta perustuvat usein lähtökohdiltaan hieman eri tavoin määriteltyihin standardeihin
(esim. Suomessa ISO-standardit, Venäjällä osittain oma
laadunluokitusjärjestelmä), mikä voi osaltaan vaikeuttaa
esim. mittaustulosten yhteismitallista tulkintaa, vertailua
ja niistä johdettavien toimenpidesuositusten antamista.
Erityisesti venäläinen vesilainsäädäntö on erittäin laajaalainen ja monitahoinen kokonaisuus, eikä sen yksityiskohtaisempaa sisältöä tunneta Suomessa erityisen
hyvin. Tilanne on samankaltainen Venäjän puolella
suomalaisen vesi- ja ympäristöoikeuden asiantuntemuksen suhteen. Myös venäläiseen vesilainsäädäntöön
ja sen toimeenpanoon liittyvät toimivaltakysymykset
muodostavat oman, verraten monimutkaisen ja toisinaan vaikeaselkoisen asiakokonaisuutensa. Rajat ylittävissä yhteistyöhankkeissa on hankkeen sisällön kannalta
keskeisimmän lainsäädännön tuntemus erityisen tarpeellista kaikkien osapuolten kannalta. Eri hankeosapuolten
edustamien asiantuntijoiden keskinäinen yhteistyö on
useimmiten sujuvaa, mutta myös tiettyjen toimintakulttuureissa olevien eroavuuksien vaikutus on aiheellista
ottaa huomioon.
TohmaKoita-hanke käynnistyi keväällä 2020 ja sen on
tarkoitus jatkua vuoden 2022 loppuun. Hankkeen puitteissa on tähän mennessä (kesä 2021) mm. kerätty useita
sarjoja vesi- ja kasvillisuusnäytteitä laboratorioanalyyseja varten sekä laadittu selvityksiä mm. vedenlaatuun
liittyvien standardien ja viranomaismääräysten sisällöllisistä kysymyksistä sekä Suomessa että Venäjällä (vertaileva tutkimus). Tähän mennessä hankkeen toteutuminen
on edennyt suunnitelman mukaisesti, tosin CoVid
19-pandemia on vaikeuttanut tiettyjen työtehtävien
hoitamista (esim. vesinäytteiden kerääminen Karjalan
Tasavallasta, hankepalaverit) valtakunnanrajan ollessa
pitkälti suljettuna kauttakulkuliikenteeltä. TohmaKoitahankkeen loppuraportti on tarkoitus jättää vuoden 2022
loppuun mennessä.

Lisätietoa
Hollo, Erkki: Vesioikeus (Porvoo 2014), s. 23–24, 63–64, 251.
https://rajavesistokomissio.fi/rajavesistot/
https://rajavesistokomissio.fi/sopimus/
https://kareliacbc.fi/fi/hankkeet → tohmakoita
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen → tohmakoita
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Vaikuttavampaa vesistökunnostusta
osaamista kehittämällä
Vesistökunnostustoiminnalle ominaista on useiden toimijoiden mukanaolo – mukana on innostuneita
yksilöitä, järjestöjä ja verkostoja, viranomaisia ja yrityksiä ja monia toimijoita. Kaikilla henkilöillä ja organisaatioilla on omanlaisensa tausta ja osaaminen. Voidaanko koulutuksella parantaa tämän hajanaisen
joukon osaamista ja siten edistää vesistökunnostusten vaikuttavuutta?
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aa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamassa valtakunnallisessa vesiosaamisen kehittämishankkeessa tilataan ja toteutetaan
täydennyskoulutusta vesialan asiantuntijoille. Koulutuksen fokuksessa
on ministeriöiden hallinnonalaan
kuuluvat vesitehtävät erityisesti Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset). Kun mietitään vesialaan kohdistuvia haasteita,
on kuitenkin selvää, ettei haasteista
selvitä pelkästään alueellisen viranomaisten turvin, vaan tarvitaan
yhteistyötä niin kunnallisten toimijoiden, kansalaisyhteiskunnan kuin
yritysten kanssa. Niinpä hankkeen
alusta asti on huomioitu myös sidosryhmien osaamistarpeet, ja muutkin
kuin viranomaiset ovat tervetulleita
osallistumaan koulutukseen. (Ks.
myös Oksa 2020.)

paikalliset yhteisöt ovat kiinnittäneet huomiota lähivesistöjen tilaan.
Samaan aikaan myös EU:n tasolla
edellytetään vesien tilan parantamista. Vesistökunnostuksiin
on myönnetty runsaasti avustuksia, jotka ovat laittaneet vauhtia
käytännön kunnostushankkeiden
toteutuksiin.

Hankkeen alussa toteutettiin kysely
ja haastattelukierros, joiden pohjalta
pyrittiin tunnistamaan aihealueet,
joissa on eniten osaamisen ja koulutuksen katvealueita. Kartoitusten
perusteella todettiin, että osaamista
ja koulutusta kyllä on, mutta erityisesti vesistökunnostuksiin liittyy
paljon tarpeita. Vesistökunnostukset
ovatkin nousseet entistä enemmän
esiin, kun yksittäiset henkilöt ja

Koulutus- ja osaamistarpeiden
kartoittamiseksi hankkeen työryhmä
teki kyselyn kesän 2020 aikana
ja järjesti työpajan, jossa kyselyn
tuloksia työstettiin eteenpäin.
Kyselyyn vastasi 125 ja työpajaan
osallistui 15 asiantuntijaa eri puolilta
Suomea. Kysely oli avoin verkkokysely, josta tiedotettiin muun muassa
Vesistökunnostusverkoston kautta.
Kysely oli kohdennettu asiantunti-

Vesistörikkaassa maassa, kuten
Suomessa, ei ole varsinaisesti puutetta
kunnostuskohteista. Keskeistä onkin
pyrkiä tunnistamaan tärkeimmät
kohteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet. Vesiosaamisen kehittämishankkeessa yhtenä lähtökohtana on se,
miten kehitetään neuvonnasta, vesija ympäristölupien myönnöstä ja
rahoituksen myöntämisestä vastaavien osaamista ja edistettäisiin näin
kunnostusten vaikuttavuutta.

Tarvittava osaaminen
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joille ja suurimpana vastaajaryhmänä olikin ELY-keskusten
ja aluehallintovirastojen henkilöstö. Heidän lisäkseen
vastaajissa oli myös yhdistysten ja verkostojen, tutkimuslaitosten sekä kuntien edustajia.
Yleisellä tasolla suurimpien koulutustarpeiden nähtiin liittyvän vesistökunnostushankkeiden suunnitteluun (mm.
tarvekartoitus ja toimenpiteiden suunnittelu), neuvontaan hankevalmistelussa ja hankkeen varsinaiseen toteutukseen, vaikkakin muutkin osa-alueet nähtiin tärkeiksi
(ks. Taulukko 1).
Kyselyssä kartoitettiin lisäksi koulutustarpeita eri
teemojen osalta. Vastausten perusteella koulutusta kaivataan erityisesti maa- ja metsätalouden vesiin, virtavesiin ja
valuma-alueisiin liittyen. Yleisistä koulutuksen teemoista
tärkeimmiksi nähtiin luonnon monimuotoisuuden parantaminen ja suojelu sekä luonnonmukainen vesirakentaminen (mm. kosteikot, laskeutusaltaat, tulvatasanteet,
eroosiosuojaukset).
Avoimissa vastauksissa korostui kokonaisuuden hallinta
esimerkiksi valuma-aluetason kunnostusten ja kuormituksen ehkäisyn osalta. Lisäksi vastauksissa nousi esiin
kokonaisvaltainen hanketoiminta, paikka- ja kaukokartoitustiedon hyödyntäminen ja kunnostuksiin liittyvien eri
tahojen yhteistyö ja ymmärrys siitä, kenen kanssa yhteistyötä tulisi tehdä (kuten maanomistajat ja vesialueenomistajat). Vastauksissa mainittiin myös kalataloudelliset
kunnostukset ja vaellusesteiden poisto.
Kysyttäessä vastaajan itsensä kiinnostusta osallistua
koulutukseen vastaukset painottuivat hieman eri tavoin.
Koulutuksen tärkeimmiksi sisällöiksi nousi vaikutusten
arviointi ja seuranta, kunnostushankkeen suunnittelu ja
verkostoituminen. Vastaajista 92 % oli kiinnostunut osallistumaan vesistökunnostuskoulutukseen.

Alan kehittäminen
Vaikka kyselyn fokuksena olikin vesistökunnostuksiin
liittyvät koulutus- ja osaamistarpeet, avoimissa vastauksissa nousi esiin myös yleisiä ajatuksia alasta ja sen kehittämisestä. Verrattaessa moneen muuhun alaan, vesistökunnostuksien parissa toimii todella iso joukko toimijoita erilaisilla taustoilla. Muutamassa vastauksessa tämä
nähtiin uhkana, kun puutteellisella tieto- ja taitopohjalla lähdetään toteuttamaan kunnostusta. Ongelmana
on myös pitkäjänteisyyden puute. Tällöin korostuu taas
koordinoinnista, rahoituksesta ja neuvonnasta vastaavien
osaaminen. Heidän roolinsa on toimia pysyvinä hybridiasiantuntijoina, jotka välittävät uusinta tutkimustietoa
käytännön toimijoille.
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Toimijoiden moninaisuus voidaan nähdä myös rikkautena. Ilman paikallisia aktiiveja moni vesistö jäisi kunnostamatta. Viranomaisten ja muiden ohjauksesta vastaavien osaamisessa korostuukin verkostoissa toimiminen
ja niiden johtaminen: miten hajanainen eri toimijoista
muodostuva joukko saadaan vaikuttavimmin toimimaan
yhteisesti tunnistetun päämäärän saavuttamiseksi.

Osaamis- ja koulutustarpeiden tarkentaminen
Kyselyn pohjalta hankkeen työryhmä kutsui vesistökunnostusasiantuntijoita etätyöpajaan joulukuussa 2020,
jossa kyselyn pohjalta keskityttiin neljään eri teemaan:
valuma-alueiden tilan parantamiseen, ekologian ymmärrykseen ja monimuotoisuuteen, kunnostusmenetelmiin
Taulukko 1. Vastaajia pyydettiin arvioimaan eri vesistökunnostushankkeiden osa-alueisiin liittyvää koulutustarvetta (n = 123).
Osa-alue

Osuus
vastanneista,
joka piti
koulutustarvetta
erittäin suurena
tai melko suurena

Vesistökunnostushankkeen
suunnittelu (tarvekartoitus,
toimenpiteiden suunnittelu)

84 %

Neuvonta hankevalmistelussa (mm.
hankkeen suunnittelu ja organisointi,
rahoitusmahdollisuudet, avustukset,
lähtötiedot)

83 %

Toteutus

73 %

Vesi- tai ympäristönsuojelulain
mukaisen luvan hakeminen

70 %

Rahoituksen järjestäminen

66 %

Yhteistyön kehittäminen ja
verkostoituminen

66 %

Vedenlaadun ja vaikutusten seuranta
hankkeessa

66 %

Vesistön tilan arviointi (mm.
vedenlaadun ja ekologisen tilan
selvittäminen ja arviointi)

60 %

Hankkeen hallinnointi (mm.
ilmoitukset, raportointi)

56 %

Tiedottaminen

46 %
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sekä verkostoissa toimimiseen ja johtamiseen. Kunkin
teeman pohjalta käsiteltiin kolmea kysymystä: mitä
aiheesta pitäisi oppia, miten asian oppisi parhaiten ja
kuka olisi paras kouluttamaan kyseistä aiheesta. Työpajan
tarkoituksena oli tarkentaa ja selventää kyselyssä nousseita
koulutustarpeita.
Työpajan keskeisimpiä havaintoja oli se, että ollaan todella
laajan kokonaisuuden kanssa tekemisissä. Tärkeintä on,
että koulutuksen pohjalta muodostuu selkeä kokonaisuuskuva. Tämän saavuttaminen edellyttää priorisointia
sisältöjen osalta ja keskittymistä ydinasioihin. Tämä myös
edellyttää useita kouluttajia ja eri tahojen välistä vuoropuhelua. Koulutukseen kaivattiin esimerkiksi uusinta tutkimustietoa, mutta tiiviissä vuoropuhelussa käytännön
toteutuksen kanssa. Esimerkiksi eri kunnostusmenetelmien vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta tarvitaan lisää tutkittua ja kokemusperäistä tietoa sekä näiden
toimivuuden arviointia eri olosuhteissa.
Koulutus ei saisi jäädä teorioiden esittelyyn, vaan koulutukselta haluttiin konkretiaa muun muassa hyödyntämällä
paikallista asiantuntemusta ja huomioimalla alueelliset
erot. Koulutuksen toteutuksen osalta esitettiin prosessimaista toteutusta, jossa koulutus etenisi kunnostushankkeen elinkaaren mukaisesti ongelmien tunnistamisesta,
suunnitteluun, toteutukseen, jälkiseurantaan ja vaikutusten arviointiin.
Vesiosaamisen kehittämishankkeen työryhmä teki kyselyn
ja työpajan perusteella koulutuksen ydinainesanalyysin,
jossa keskeisimmiksi osa-alueiksi nousivat:
• Vesiekosysteemin toiminta ja muuttuneisuus
• Valuma-alueen vaikutus vesistöihin
• Erityispiirteiden ja ongelmien tunnistaminen sekä
toimenpiteen valinta
• Kunnostushankkeen eteneminen ja hallinnointi
• Kunnostushankkeen vaikuttavuuden seuranta
• Verkostot ja johtaminen
Kustakin osa-alueesta on määritetty tarkemmin niihin
liittyvät ydinsisällöt. Lisäksi koulutuksen läpäisevinä
teemoina ovat ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta keskeiseksi
nousee yhteensovittaminen vesitaloudellisten intressien
kanssa ja valuma-aluetason toimet, koska ilmastonmuutos
aiheuttaa virtausten äärevöitymistä.
Koulutuksen järjestäjäksi valittiin hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä Akordi Oy. Koulutus käynnistyi kesäkuussa 2021 ja mukaan ilmoittautui 118 osallistujaa. Koulutuksessa tärkeässä roolissa ovat osallis-

tujat itse ja heidän kokemuksensa. Tarkoitus on rakentaa
yhdessä uutta tietoa ja ratkaisuja sekä vahvistaa yhteistä
toimijuutta.

Tarvitaan lisää vesistökunnostuskoulutusta
Hankkeen puitteissa järjestettävä vesistökunnostuksiin liittyvä täydennyskoulutus on vasta aluillaan, joten
sen vaikuttavuutta on mahdoton arvioida. Jo nyt on
kuitenkin selvää, että yksittäisellä koulutuksella ei pystytä
kattamaan kaikkia alaan liittyviä osaamis- ja koulutustarpeita. Ensinnäkin tämä koulutus on suunnattu pääasiassa
asiantuntijoille. Kyselyissä ja keskusteluissa on kuitenkin
käynyt ilmi, että kunnostuksiin tarvitaan uusia aktiiveja.
Alalla onkin suuri tarve käytännön toteuttajille ja talkoolaisille suunnatulle koulutukselle. Toiseksi myös asiantuntijoille tarvitaan tarkemmin kohdennettua syventävää koulutusta esimerkiksi eri kunnostusmenetelmistä ja paikkatiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä.
Hyvänä esimerkkinä tämän kaltaisesta koulutuksesta on
Valonian ja Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n
järjestämä virtavesikunnostuskurssi (ks. Tolonen & Vähä
tässä numerossa).
Vesistökunnostuskoulutuksen osalta yhtenä haasteena
on toimijoiden runsaus ja heidän erilainen osaaminen.
Runsaus tarkoittaa myös toisaalta, että alalla on paljon
tarjolla erilaisia seminaareja ja ajankohtaispäiviä, jotka
ovat todella tärkeitä tiedon välittämisen ja jakamisen
kannalta. Ongelmana on, että erillisten seminaariesitysten
pohjalta ei välttämättä ole kovin helppo muodostaa kokonaiskuvaa, vaan on helppo hämääntyä useista eri kunnostusmenetelmistä ja eri vesistöalueiden ominaispiirteistä.
Seminaarien rinnalla on siis tarve koulutuksille, joihin
on koottu ydinasiat ja keskeiset toimintaperiaatteet.
Koulutuksella muodostetaan pohja tai viitekehys, jonka
varaan voidaan rakentaa soveltavampaa osaamista tutustumalla erilaisiin kunnostushankkeisiin ja perehtymällä
uusimpaan tutkimustietoon.

Kirjallisuus
Oksa, Petra 2020. Vesitalousosaajien täydennyskoulutukselle on
tarvetta. Vesitalous 6/2020, 28–30.

Lisätietoa
https://akordi.fi/vesistokunnostuskoulutus/
https://www.ely-keskus.fi/web/vesiosaaminen
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Virtavesikunnostuskurssin suosio yllätti tiedolle ja kokemustenvaihdolle tarvetta
Virtavesikunnostuksia on Suomessa toteutettu jo useita vuosikymmeniä. Kokemusten ja tutkimustiedon kertyessä on syntynyt tarve kehittää kunnostusosaamista ja jakaa hyviä käytäntöjä.
Virtavesikunnostuskurssin tavoitteena on lisätä tietoisuutta virtavesiluonnosta ja virtavesikunnostuksista sekä parantaa kunnostajien valmiuksia toteuttaa tuloksellista, tutkimustietoa hyödyntävää virtavesikunnostustyötä.

S
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Valonia
janne.tolonen@valonia.fi

JUHA-PEKKA VÄHÄ
hankepäällikkö
Länsi-Uudenmaan
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uomen virtavesiä on muokattu
voimakkaasti erityisesti maankuivatuksen, puunuiton ja vesirakentamisen tarpeisiin. Vesirakentamisen tuloksena luonnontilaiset virtavedet
ovat Suomessa varsin harvinaisia. Esimerkiksi kaikki Etelä-Suomen virtavedet on
arvioitu uhanalaisiksi (Kontula & Raunio
2018) ja vapaana virtaavien jokiosuuksien määrä on vain neljännes niiden kokonaispituudesta. Virtavedet kärsivät lisäksi
valuma-alueen maankäytöstä. Vesien rehevöityminen, kiintoaineen lisääntyminen,
lämpeneminen ja muutokset sateiden,
tulvien ja valumavesien ajoituksissa aiheuttavat haasteita virtavesieliöille.
Suomessa virtavesikunnostukset käynnistyivät 1970–1980 taitteessa uittoperattujen jokien kunnostuksilla. 1990luvulla pienvesien kunnostustyötä alettiin
tehdä myös vapaaehtoistyönä varsinkin
pääkaupunkiseudulla. Viime vuosina
virtavesikunnostuksia erityisesti lohikalojen elinympäristöjen parantamiseksi
on tehty runsaasti eri puolella Suomea.
Kunnostaminen vapaaehtoistyönä talkookunnostuksilla on yleistynyt ja toiminta
on laajentunut eri puolella Suomea muun
muassa kalastusseurojen, osakaskuntien,
yhdistysten ja muiden yhteisöjen toimesta.
Vaikka virtavesikunnostushankkeiden
tavoitteena ja ajurina on yleisesti ollut
erityisesti vaelluskalakantojen elvyttäminen, mainitaan vesistön ekologisen
tilan ja monimuotoisuuden parantaminen
yhä useammin myös kunnostusten tavoit-
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teena – Euroopan unionin vesipolitiikan
puitedirektiivin tavoitteiden mukaisesti.
Käytännössä kunnostustoimien suunnittelussa ja toteutuksessa on edelleen keskitytty vaelluskalojen elinympäristöjen
kunnostamiseen.

Tiedon ja kokemusten kertyessä
syntynyt tarve kunnostajien
koulutukselle
Samanaikaisesti virtavesikunnostustoiminnan laajentuessa virtavesitutkimus on
tuottanut paljon lisätietoa kunnostusten
vaikutuksista ja virtavesiekosysteemien
toiminnasta. Tutkimusten mukaan suomalaisten virtavesikunnostusten vaikutukset
vaelluskalojen poikastiheyksiin, pohjaeläinlajistoon tai tiheyksiin ovat olleet
vaihtelevia, joskin myös positiivisia signaaleja on saatu (Huusko ym. 2021; Marttila

Kuva 1. Virtavesikunnostusten suunnittelu ja toteutus edellyttää monenlaista osaamista ja yhteistyötä. Kuvassa suunnitellaan
Vihtijoen Haimoon lankkupadon muuttamista luonnonmukaiseksi tekokoskeksi.
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ym. 2019; Turunen ym. 2017). Tutkimusten tärkeä viesti
kuitenkin on, että uomakunnostukset yksistään eivät riitä,
vaan valuma-alueen, rantavyöhykkeen, jokijatkumon ja
luonnon monimuotoisuuden huomioiminen kunnostuksissa on syytä ottaa entistä vahvemmin mukaan kunnostushankkeiden toteutukseen. Tutkimukset ovat esimerkiksi suositelleet monipuolisimpia kunnostusmenetelmien käyttöä, kuten puun lisäystä. Virtavesien ongelmista ja kunnostusmenetelmien vaikutuksista virtavesiekosysteemeihin on myös saatu kattavasti lisätietoa (esim.
Eloranta & Eloranta 2016; Turunen ym. 2019). Myös
käytännön kunnostusosaaminen on kehittynyt, kun erilaisista kunnostushankkeista erilaisissa virtavesielinympäristöissä on saatu kokemuksia (esim. Ahola & Havumäki
2008; Eloranta 2010; Hjerppe ym. 2020; Karppinen
2020; Luhta & Moilanen 2018).
Tiedon lisääntyessä ja hyvien kunnostuskäytäntöjen
kertyessä kunnostusten toteutuksen painopiste on siirtynyt suuremmista joista purovesistöihin. Samalla vastuu
kunnostusten toteutuksesta on siirtynyt valtiolta paikallisille toimijoille. Kunnostajien osaamisen kehittämiselle
on koettu tarvetta ja tähän tarpeeseen suunniteltiin virtavesikunnostuskurssi, jonka tavoitteena on lisätä alueellisten ja paikallisten toimijoiden ja kansalaisten tietämystä virtavesiluonnosta, kunnostuksista ja seurannasta
sekä parantaa vesistökunnostustoimijoiden valmiuksia
koordinoida ja toteuttaa tuloksellista, tutkimustietoa
hyödyntävää virtavesikunnostustyötä.

Virtavesikurssin materiaalit kaikille avoimia
Virtavesikunnostuksista kiinnostuneille järjestettävä
koulutus käynnistettiin kyselyllä ja asiantuntijatyöpajalla,
joilla kartoitettiin osallistujien kiinnostuksen kohteita ja

osaamistarpeita. Kyselyyn saatiin yli 200 vastausta aina
Lappia ja Ahvenanmaata myöten, ja niiden pohjalta
suunniteltiin kurssiohjelmaa. Kurssi aloitettiin syksyllä
2020 webinaarisarjalla, johon sisältyi 14 1,5–2 tunnin
webinaarikertaa. Webinaariosallistujien määrä vaihteli
70–120 henkilöön teemasta riippuen. Talven mittaan

Virtavedet uhanalaisia
luontotyyppejä – kunnostettavaa riittää
• Virtavesistä koko maan tarkastelussa 11 %
arvioitiin silmälläpidettäviksi (NT) ja 44 %
uhanalaisiksi (CR, EN, VU)
• Ainoastaan tunturialueen virtavedet arvioitiin
säilyviksi (LC).
• Etelä-Suomen virtavesityypit arvioitiin joko
uhanalaisiksi (69 %) tai puutteellisesti
tunnetuiksi (DD) (31 %)
• Pohjois-Suomen virtavesityypeistä 43 % arvioitiin säilyviksi (LC), 14 % silmälläpidettäviksi
(NT) ja 36 % puutteellisesti tunnetuiksi (DD).
• Koko maan tasolla äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) arvioitiin erittäin suuret joet ja
savimaiden jokityypeistä suuret joet sekä
purot ja pikkujoet. Erittäin uhanalaisiksi (EN)
arvioitiin keskisuuret savimaiden joet sekä
savimaiden latvapurot. Vaarantuneeksi (VU)
arvioitiin havumetsävyöhykkeen suuret ja
keskisuuret joet sekä pikkujoet ja purot.
Lähde: Kontula & Raunio (toim.) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018

Virtavesikunnostuskurssin webinaaritallenteet ja materiaalit
https://www.valonia.fi/materiaali/virtavesikunnostuskurssin-webinaarien-materiaalit/
https://www.luvy.fi/hankkeet/kalatalouden-ymparistoohjelma/tapahtumat/virtavesikunnostuskurssi/
Virtavesikunnostuskurssi on osa Kalatalouden ympäristöohjelmaa 2017–2022,
joka on yksi neljästä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamista
innovaatio-ohjelmista. Kalatalouden ympäristöohjelman tavoitteena on parantaa
kalakantojen luontaista lisääntymistä ja siten edistää Suomen kalavarojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Tavoitteena on myös tehokkaampi kalatalouden,
vesienkäytön ja ympäristönsuojelun aluesuunnittelu ja yhteensovittaminen.
Kalatalouden ympäristöohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus ja partnereina
ovat mukana Itä-Suomen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistot, Suomen ympäristökeskus, Valonia sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
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kurssin sähköpostilistalle tuli ilmoittautujia ja keväällä
postilistalle oli ilmoittautunut jo 500 osallistujaa.
Kiinnostuneiden määrä viestii suuresta mielenkiinnosta
virtavesikunnostuksia kohtaan.
Webinaarisarjassa perehdytään Suomen virtavesiin, niiden
historiaan, virtavesiekologiaan ja kunnostusten perusteisiin ja eri kunnostusmenetelmiin. Lisäksi käsitellään
kunnostussuunnitelman toteuttamista sekä vaikutusten
seurantaa. Kurssin tavoitteena on myös herättää keskustelua ja vuorovaikutusta aiheen parissa toimivien tahojen
välille. Kurssi jatkuu maastokoulutuksilla, joita järjestetään elokuusta 2021 alkaen sekä kevään 2022 aikana.
Webinaarien tallenteet ja materiaalit on avoimesti saatavilla Valonian ja Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön
nettisivuilta. Virtavesikunnostuskurssin postilistalle pääsee
liittymään osoitteesta www.lyyti.fi/virtavesikurssi.

Kuva 2. Virtavesikunnostuskurssilla järjestetään myös
maastokoulutuksia. Keväällä 2021 koulutettiin organisaatioiden henkilöstöä puroinventointeihin.
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Vesistöpaneeli - keskustelua ja ratkaisuja
vesiemme tilan parantamiseksi
Asioiden tarkastelu eri näkökulmista luo mahdollisuuksia yhteisten ratkaisujen löytämiselle. Me Suomen
vesistösäätiössä uskomme, että Suomen sisävesien tilaa voidaan parantaa lisäämällä avointa keskustelua ja eri tahojen yhteistyötä. Maaliskuussa toimintansa aloittanut Vesistöpaneeli kokoaa yhteen huikean määrän vesiin liittyvää asiantuntemusta. Paneeli luo uutta vuoropuhelua ja etsii ratkaisuja Suomen
sisävesiin liittyviin kysymyksiin.

V

LIISA HÄMÄLÄINEN

Suomen vesistösäätiö sr.

esiensuojelun eteen on tehty
Suomessa hienoa työtä jo vuosikymmeniä ja monet vesistöjen uhkatekijät, kuten jätevesikuormitus, on selätetty. Tekemistä riittää
kuitenkin edelleen. Valtakunnallisen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (2018)
mukaan maamme sisävesiluonnon tilanne on
monelta osin heikko. Yhdenkään sisävesi- tai
rantaluontotyypin kehityssuuntaa ei arvioitu
paranevaksi. Sisävesien ongelmat näkyvät mm.
rehevöitymisenä, pienvesien tilan heikentymisenä ja lajiston, kuten vaelluskalakantojen ja
kosteikkolinnuston, uhanalaistumisena.

AURI SARVILINNA

Suomen vesistösäätiö sr.

Vesistöpaneelin tavoitteena on etsiä yhteisiä
ratkaisuja vesistöjen ongelmiin luomalla
yhteistyötä eri tahojen välille, lisäämällä vesiasioiden näkyvyyttä yhteiskunnassa ja välittämällä tietoa päätöksenteon tueksi. Paneelissa
on mukana 44 suomalaista vesialan asiantuntijaa eri sektoreilta. Edustettuina ovat mm.
maa-, metsä- ja kalatalous, kunnat, tutkimus-

laitokset, yliopistot, aluehallinto sekä vesialalla toimivat säätiöt. Paneelin puheenjohtajana toimii professori Timo Huttula.
Vesistöpaneeli aloitti ensimmäisen kaksivuotisen toimikautensa maaliskuussa 2021.
Paneeli valitsi tärkeimmiksi teemoikseen hajakuormituksen vähentämisen, vesiluonnon
monimuotoisuuden turvaamisen ja vesiin liittyvän tutkimuksen edellytysten parantamisen.
Paneeli kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja
lisäksi panelistit vastaavat vesistöihin liittyviin
kyselyihin, joiden tuloksista laaditaan yhteenvetoja. Paneelin näkemyksistä viestitään
eri välineiden ja medioiden kautta. Paneeli
kokoontuu seuraavan kerran Lammin biologisella asemalla marraskuussa 2021.
EU:n vesipuitedirektiivi ja biodiversiteettistrategia asettavat tavoitteet vesien
tilan parantamisella ja lajiston suojelulle
Suomessa. Tavoitteet on tiedostettu, mutta
matkaa niiden saavuttamiseen on vielä
jäljellä. Vesistöpaneeli on matkalla mukana
tehden töitä näiden tärkeiden päämäärien
saavuttamiseksi.
Lisätietoa vesistöpaneelista:
https://vesistosaatio.fi

A J A N K O H TA I S TA V E S I Y H D I S T Y K S E LTÄ

SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland

SEMINAARI ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNASTA
Vesiyhdistyksen jätevesijaos järjestää iltaseminaarin aiheesta ”Ilmastonmuutoksen
torjunta”. Seminaari pidetään 11.11 kello 15-18. Paikkana on Säätytalo, mikäli
covid-tilanne ja valtio sallivat. Ohjelma selviää alkusyksyn aikana.
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Kemikaloinnin kehittäminen
järvien kunnostusmenetelmänä
Hankkeessa tutkittiin fosforin kemiallista poistoa järvivedestä sekä maastokohteissa että laboratoriokokein. Tavoitteena oli parantaa menetelmän käytettävyyttä rehevien järvien kunnostuksessa. Parhaimmillaan kemikaloinnilla
voidaan saavuttaa nopeita tuloksia, mutta menetelmään sisältyy myös riskejä.
Vuosien kokemukset ja kehitystyö antavat kuitenkin jo nyt uusia mahdollisuuksia vaikeasti kunnostettavien sisäkuormitteisten järvien tilan parantamiseksi.
LAURA VIRTANEN

tutkimusinsinööri, KVVY
Tutkimus Oy
laura.virtanen@kvvy.fi
Artikkeli perustuu tutkimukseen, jonka tuloksia
hyödynnettiin myös kirjoittajan diplomityössä.
Diplomityön aiheena oli
kemikaloinnin kehittäminen rehevöityneen järven
kunnostusmenetelmänä.

HANNA AROLA

ympäristöasiantuntija,
Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry
hanna.arola@kvvy.fi

TERO VÄISÄNEN

vesistöyksikön päällikkö,
Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus
tero.vaisanen@ely-keskus.fi

SEPPO HELLSTEN

kehittämispäällikkö,
Suomen ympäristökeskus,
Vesikeskus
seppo.hellsten@syke.fi

J

ärven rehevyyttä aiheuttavan fosforin
saostamisessa eli kemikaloinnissa
käytetään samaa prosessia kuin jätevesien puhdistuksessakin. Suomessa
ensimmäiset järvien kemikaloinnit tehtiin
jo 1970-luvulla sulfaattipohjaisilla kemikaaleilla, mutta 1990-luvulla niistä luovuttiin sulfaatin mahdollisten haittavaikutusten vuoksi. Nykyisin alumiinikloridi on
Suomessa yleisin järvissä käytetty saostuskemikaali, joka soveltuu myös hapettomiin
kohteisiin (Oravainen 2005, 2011 ja 2017).
Alumiinikloridi on kuitenkin erittäin
hapanta, mikä voi aiheuttaa kunnostuksen
yhteydessä eliöstövaikutuksia ja esimerkiksi kalakuolemia (Sarvala ym.2020).
Järviveden happamuuden (pH:n) ja alkaliniteetin (haponsietokyvyn) tuleekin olla
riittävällä tasolla. Järven eri syvyysvyöhykkeiden tilavuudet tulee tietää mahdollisimman hyvin ja lisäksi käytettävän kemikaalin annostus pitää tarkistaa laboratoriokokein juuri ennen kunnostusta. Menetelmää on tutkittu myös aiemmin ja esimerkiksi levitysmenetelmällä on suuri vaikutus
lopputulokseen (Väisänen 2009).

ARI MÄKELÄ

erikoistutkija, Suomen
ympäristökeskus,
Vesikeskus
ari.makela@syke.fi

JUKKA MATTILA

toiminnanjohtaja,
Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys ry
jukka.mattila@kvvy.fi
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Muitakin kemikaaleja on nykyisin käytettävissä. Viime vuosina on muutamissa
Suomen järvissä käytetty lantaanilla rikastettua bentoniittisavea (Phoslock), joka
reagoi fosfaatin kanssa muodostaen liukenemattoman mineraalin (Phoslock
Environmental Technologies 2020).
Esimerkiksi Siilinjärven Ahmo-lammella
vuonna 2019 tehty käsittely onnistui odotetusti, eikä eliöstövaikutuksia ole havaittu
jälkikäteen (Vesi-Eko Oy 2020a ja 2020b).

www.vesitalous.fi

Kuitenkin myös lantaanilla rikastettu bentoniittisavi voi olla haitallista, jos järviveden
alkaliniteetti on pieni, vesi pehmeää ja sen
humuspitoisuus suuri (Copetti ym. 2016).

Kemikaalin ruiskuttaminen
syvempiin vesikerroksiin vähentää
riskejä
Järven kemikaloinnin on mielletty soveltuvan pieniin järviin, joissa veden
viipymä on pitkähkö, kuten useita vuosia.
Kokemusten ja levitysmenetelmän kehittämisen kautta on menetelmän käytettävyyteen saatu kuitenkin uusia ja turvallisempia
toteutustapoja.
Tehokkaasti fosforia saostava alumiinikloridi voidaan nykyisin levittää järven
syvempiin vesikerroksiin 3–6 metrin syvyyteen. Näin kunnostustoimenpide voidaan
kohdistaa sisäistä kuormitusta aiheuttaviin syvänteisiin, parantaa kunnostuksen
kustannustehokuutta sekä pienentää eliöstölle aiheutuvia riskejä. Lisäksi kunnostus
voidaan suorittaa kesäkerrostuneisuuden aikana, mikä lisää menetelmän
käytettävyyttä.
Polyalumiinikloridin (PAX-XL100) levityssyvyyden vaikutusta käsittelyn tuloksellisuuteen seurattiin Tampereen Hervannassa
sijaitsevalla Ahvenisjärvellä sekä Tammelassa
sijaitsevalla Tanilanlammilla. Ahvenisjärvi
käsiteltiin 4.11.2019 ja projektista vastasi
Tampereen kaupunki. Saostuskemikaali
levitettiin vesipatsaaseen 3 m syvyydestä
lähtien järven syvännealueelle (n. 6–15 m).

VESISTÖKUNNOSTUKSET
Ranta-alueita ja päällysvettä ei käsitelty. Tanilanlammin
yli 7 m syvyinen syvänne käsiteltiin 29.9.2020 ja käsittely tehtiin kuten Ahvenisjärvellä. Projektista vastasi
Tanilanlammin Suojelu ry ja rahoitukseen osallistuivat
Hämeen ELY-keskus ja Tammelan kunta. Käsittelyjen
vaikutuksia arvioitiin muun muassa pH-, alkaliniteetti-,
kokonaisfosfori- ja klorofyllituloksien perusteella.
Ahvenisjärvi on Tampereen Hervannassa sijaitseva
pienehkö syvä järvi, joka on hapettomasta syvänteestään

johtuen voimakkaasti sisäkuormitteinen ja jota kuormittavat myös isot sorsaparvet. Kemikalointi alensi selvästi
Ahvenisjärven veden fosforipitoisuuksia, ja vaikutus
on säilynyt myös käsittelyn jälkeen (Kuvat 1a ja 1b).
Käsittelyllä ei havaittu olevan haitallista vaikutusta ja
järven pH-arvo oli ennen ja jälkeen käsittelyn yli 6, jota
pidetään käsittelyissä raja-arvona. Vaikka käsittely onnistui
suunnitellusti, on järven fosforipitoisuus kuitenkin edelleen rehevällä tasolla, kuten myös levämääriä kuvaava
a-klorofyllipitoisuus (taso yli 20–30 µg/l).

Kuva 1. Ahvenisjärven a) pinnanläheisen (1 m) sekä b) pohjanläheisen veden (13–14 m) kokonaisfosforipitoisuus lopputalvella (helmi-huhtikuu) ja loppukesällä (heinä-syyskuu) vuosina 2011–2020. Kemikaloinnin ajankohta on merkitty kuviin punaisella viivalla. Kemikalointi pienensi merkittävästi veden fosforipitoisuutta ja erityisesti pohjanläheisen
veden fosforimääristä johtuvaa sisäistä kuormitusta. (Kuva: Muokattu Virtanen 2021)
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Tanilanlammi on pohjavesivaikutteinen pieni ja syvä
järvi. Pohjanläheisen veden kokonaisfosforipitoisuus
pieneni merkittävästi kemikaloinnin jälkeen, ollen ennen
käsittelyä 130 µg/l ja viikko käsittelyn jälkeen 34 µg/l.
Pinnanläheisen veden fosforipitoisuuteen saostuskemikaali ei vaikuttanut, ollen ennen käsittelyä 13 µg/l ja
viikko käsittelyn jälkeen 11 µg/l. Viikko käsittelyn jälkeen
veden pH oli vähintään 6,2 ja alkaliniteetti oli lähes käsittelyä edeltäneellä tasolla (0,12–0,28 mmol/l).

Muita kemikaloinnissa huomioitavia tekijöitä
Viime vuosina suoritetuissa kemikaloinneissa on havaittu
myös uusia rajoittavia tekijöitä erityisesti matalissa
1–2 metrin syvyisissä ja erittäin rehevissä järvissä tai
lammissa, joissa on käsittelyajankohtana suuri kasviplanktonin määrä. Esimerkiksi vuonna 2018 Tampereen
Kämmenniemen matalassa Mikkolanlammissa kemikaloinnin jälkeen pohjaan vajonnut ja siellä hajonnut
levämassa aiheutti vielä 1–2 päivää toimenpiteen
jälkeen veden pH:n laskua ja siten alkaliniteetin loppumisen (Taulukko 1). Vastaavan havaittiin tapahtuneen

Tampereen Sorsalammin kemikaalikäsittelyn yhteydessä
vuonna 2018. Mikkolanlammen veden alkaliniteetti oli
palannut vähintään käsittelyä edeltäneelle tasolle noin
neljä kuukautta käsittelyn jälkeen ja Sorsalammen vastaavasti noin kaksi kuukautta käsittelyn jälkeen.

Saostuskemikaaleissa on eroja
Laboratoriokokeissa korkeaemäksisen polyalumiinikloridiliuoksen (PAX-XL19) käytettävyyttä verrattiin kunnostuksissa yleisesti käytettyyn matalaemäksiseen polyalumiinikloridiin (PAX-XL100). Oletuksena
oli, että korkeaemäksisen kemikaalin korkeampi
pH vähentäisi käsittelyn happamoittavaa vaikutusta. Polyalumiinikloridien vertailu tehtiin rehevöityneen Kangasalan Kirkkojärven ja sisäisestä kuormituksesta kärsivän Tammelan Tanilanlammin vedellä.
Kemikaaliannostukset perustuivat vesistä mitattuihin
alkaliniteetin arvoihin ja niiden pohjalta arvioituihin
annossarjoihin. Lisäksi lantaanilla rikastetun bentoniittisaven (Phoslock) fosforin saostuskykyä tutkittiin
pintavesityypiltään matalan humusjärven, Ruoveden

Taulukko 1. Mikkolanlammen ja Sorsalammen alkaliniteetti, pH, kokonaisfosfori ja klorofylli ennen ja jälkeen kemikaloinnin. Kemikaloinnin seurauksena pohjaan painunut levämassa laski veden alkaliniteetin alle havaintorajan. Kohteiden
alkaliniteetti oli palautunut käsittelyä edeltäneelle tasolle tai sitä suuremmaksi noin 2-4 kuukautta käsittelyn jälkeen.
Alkaliniteetti
[mmol/l]

pH

Kokonaisfosfori
[µg/l]

Klorofylli
[mg/m3]

0,39

9,1

290

250

Mikkolanlammi
Esitarkkailu 4.10.2018
pH:n sondaus 11.10.2018

4,5–5,6

pH:n sondaus 12.10.2018

5,3–6,4

pH:n sondaus 15.10.2018

5,1–6,1

Jälkitarkkailu 16.10.2018

<0,02

5,2

3

<1

Jälkitarkkailu 12.2.2019

0,59

6,4

5

<1

Esitarkkailu 12.11.2018

0,45

6,9

250

245

Jälkitarkkailu 13.11.2018

0,26

6,3

27

31

Jälkitarkkailu 14.11.2018

0,11

5,8

12

2,6

Jälkitarkkailu 10.1.2019

0,45

6,5

21

Sorsalammi
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Jouttenuksen, vedellä. Phoslockin annostus laskettiin veden kokonaisfosforipitoisuuden ja sedimentistä
mahdollisesti vapautuvan fosforin määrän perusteella
(Phoslock Environmental Technologies 2020).
Lisäksi tutkittiin, voiko kiintoaineen poistoa tehostavan polyamiinin (Superflock C577) kanssa käyttää
vähemmän polyalumiinikloridia (PAX-XL100) ja siten
hillitä polyalumiinikloridin aiheuttamaa pH:n laskua.
Koe tehtiin Tanilanlammin vedellä kolmella eri seossuhteella: seos 1) PAX-XL100 90 % ja polyamiini 10 %, seos
2) 80 % ja 20 % sekä seos 3) 70 % ja 30 %. Kokeessa oli
myös vertailusarjat pelkällä PAX-XL100-kemikaalilla ja
polyamiinilla. Phoslockilla käsiteltyjen näytteiden vaikutusaika oli kaksi vuorokautta ja vastaavasti muilla käsittelyillä yhden vuorokauden. Näytteistä analysoitiin muun
muassa pH, alkaliniteetti ja kokonaisfosforipitoisuus.
Tulosten perusteella PAX-XL19 pienensi veden fosforipitoisuutta molempien tutkimusjärvien osalta yhtä tehokkaasti kuin PAX-XL100, laskien veden pH:ta ja alkaliniteettia vähemmän (Kuva 2).

Koeveden laskennallisella optimiannoksella (50 mg/l)
Phoslockilla ei havaittu selkeää vaikutusta kahden vuorokauden jälkeen veden kokonaisfosfori- tai fosfaattifosforipitoisuuksiin (Taulukko 2).
Taulukko 2. Jouttenuksen vesinäytteiden tulokset lähtötilanteen, 48 h laskeutuksen ja laskennallisen Phoslockin
optimiannoksen näytteessä. Phoslock-käsittelyllä ei
havaittu selkeää vaikutusta veden kokonaisfosfori- tai
fosfaattifosforipitoisuuteen.
Kokonais- Fosfaatti- Alkalinifosfori
fosfori
teetti
[µg/l]
[µg/l]
[mmol/l]

pH

Lähtötilanne

30

12

0,19

7

Laskeutus 48 h

24

10

0,20

7

Phoslock [50 mg/l]

24

8

0,24

6,2

Kuva 2. Tanilanlammin ja Kirkkojärven vesinäytteiden pH:n ja kokonaisfosforipitoisuuden muutos eri kemikaaliannoksilla käsiteltynä PAX-XL19 ja PAX-XL100-kemikaaleilla vuorokausi reagenssilisän jälkeen. PAX-XL19 laski veden pH:ta
vähemmän kuin PAX-XL100, poistaen kuitenkin yhtä tehokkaasti fosforia. (Kuva: Muokattu Virtanen 2021)
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VESISTÖKUNNOSTUKSET
Polyamiinin ja polyalumiinikloridin seoskokeen lähtötilanteessa otettiin vesinäyte hyvin sekoitetusta vedestä,
johon verrattuna koesarjan käsittelemättömän 24 h
seisotetun veden kokonaisfosforipitoisuus laski.
Polyamiinin ja polyalumiinikloridin seos saosti fosforia
selkeästi vain yhdessä käsittelyssä (10 m Seos 1) (Kuva 3).
Muissa seoskäsittelyissä ja suurimman annoksen polyamiininäytteissä (kuvassa polyamiini 3) havaittu fosforin
alenema voi johtua myös veden seisottamisesta. Sen sijaan
kaikki pelkällä polyalumiinikloridilla tehdyt käsittelyt
pienensivät fosforipitoisuutta kuten myös kaksi pienintä
polyamiiniannosta. Kaikissa seosnäytteissä pH-arvo laski
verrattuna lähtötilanteen veteen, osassa jopa enemmän
kuin pelkällä PAX-XL100:lla käsitellyissä näytteissä.

Johtopäätökset
Rehevän järven kunnostuksessa tulee aina pyrkiä ulkoisen
kuormituksen vähentämiseen, joka luo pohjan kestävälle vesistön hoidolle. Ylitiheän kalakannan hoitokalastus tarjoaa myös vaihtoehdon tilanteen korjaamiseksi,
mutta voimakkaasti sisäkuormitteisissa pitkäviipymäisissä

järvissä joudutaan turvautumaan vesimassan hapetukseen
ja joskus myös sedimentin käsittelyyn. Järven kemikalointi
voi olla oikein suunniteltuna ja menetelmälle soveltuvissa
kohteissa nopea parannuskeino tai ensiapu järven rehevyyden alentamisessa ja siten auttaa pitkäkestoisempien
kunnostustoimenpiteiden onnistumismahdollisuuksia.
Kemikalointi sisältää kuitenkin riskejä ja tekijöitä, jotka
on huomioitava kunnostussuunnittelussa. Kokemukset
eri levitysmenetelmistä ja kemikaaleista antavat kuitenkin
uusia mahdollisuuksia kemikaloinnin suunnitteluun ja
riskien vähentämiseen rehevien järvien kunnostamisessa.
Polyalumiinikloridilla tehtävissä kunnostuksissa aineen
happamoittavaa vaikutusta voidaan pienentää ruiskuttamalla saostuskemikaali syvempiin vesikerroksiin, kuten
3–6 metrin syvyyteen Kohdistettaessa kemikaalikäsittely syvännealueelle, käsiteltävä alue on pienempi ja siten
tarvittavan kemikaalin määrä on pienempi. Tällöin kemikaloinnin kokonaiskustannukset voivat jäädä pienemmiksi kuin koko vesipatsaan. Oleellista on myös vedenlaadun seuranta toimenpiteen jälkeen, jotta saataisiin
tietoa kunnostuksen vaikuttavuudesta.

Kuva 3. Tanilanlammin vesinäytteiden pH:n ja kokonaisfosforipitoisuuden muutos eri kemikaaliannoksilla käsiteltynä
PAX-XL100 + polyamiini -seoksilla, PAX-XL100-kemikaalilla ja polyamiinilla vuorokausi reagenssilisän jälkeen. Suurin
osa PAX-XL100-kemikaalilla käsiteltyjen näytteiden fosforipitoisuuksista jäi alle havaintorajan (5 µg/l). Verrattuna lähtötilanteen veteen polyamiinin ja polyalumiinikloridin seos laski pH-arvoa kaikissa seosnäytteissä, mutta fosforipitoisuus pieneni selkeästi vain yhdessä seosnäytteessä. (Kuva: Virtanen 2021)
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VESISTÖKUNNOSTUKSET
Laboratoriokokeiden perusteella korkeaemäksinen polyalumiinikloridi (tuote: PAX-XL19) on tehokas fosforin
saostuskemikaali ja sen haitalliset vaikutukset järviveden
pH-arvoon sekä alkaliniteettiin olivat pienempiä kuin
yleisesti kunnostuksissa käytetyn matalaemäksisen polyalumiinikloridin (PAX-XL100). Tiettävästi tässä tutkimuksessa testattua kemikaalia ei kuitenkaan ole käytetty
vesistökunnostuksissa ainakaan Suomessa, joten sen
vaikutuksista järvimittakaavassa ei toistaiseksi ole kokemusta. Lisäksi kustannuksiltaan korkeaemäksinen polyalumiinikloridi on noin kaksi kertaa kalliimpaa kuin
matalaemäksinen polyalumiinikloridi, joten sen käyttö
rajoittuu erityiskohteisiin.
Vaikka kiintoaineen poistoa tehostava polyamiini ja
polyalumiinikloridi pienensivät veden fosforipitoisuutta,
ei niiden seoksella kuitenkaan havaittu olevan selkeitä
lisähyötyjä. Lisäksi vesistökunnostuksissa ei tiettävästi

ole käytetty polyamiinia, joten sen vaikutuksia tulisi
selvittää kokonaisvaltaisemmin ennen luonnonvesissä
käyttämistä.
Veteen sekoitettuna lantaanilla rikastetun bentoniittisaven
eli Phoslockin ei voitu havaita laskevan veden fosforipitoisuutta humuspitoisessa vedessä. Phoslock-käsittelyjä
on tehty muutamia Suomessa, mutta pitkäaikaisista
vaikutuksista ei ole vielä kokemuksia. Kyseisen aineen
käytettävyyttä suomalaisissa, humuspitoisissa vesissä
tulisi kuitenkin tutkia lisää. Tässä kokeessa esimerkiksi
vaikutusaika saattoi olla liian lyhyt, sillä humuspitoisessa vedessä Phoslockin vaikutusten havaitsemiseen voi
kulua normaalia pidempi aika lantaanin sitoutuessa ensin
humusaineeseen ja vasta myöhemmin sidoksen korvautuessa fosfaatilla (Phoslock Environmental Technologies
2020). Myös laskennallista optimia suurempia annoksia
ei tässä tutkimuksessa kokeiltu.
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KIR JA-ARVIO

Kirja-arvio: Suomalainen järvikirja
LAURA HÄRKÖNEN , Limnologi, FT
LIISA HÄMÄLÄINEN, Limnologi, FM

T

uhannet järvet värittävät suomalaista
maisemaa. Vaikka järvet kuuluvat olennaisena
osana suomalaiseen identiteettiin ja niiden
tilasta kannetaan huolta, kattavaa yleisteosta
järvien synnystä, toiminnasta ja tilasta ei ole tähän saakka
ollut. Kolmen emeritusprofessorin Matti Leppärannan,
Lauri Arvolan ja Timo Huttulan teos Suomalainen järvikirja paikkaa komeasti aukon kotimaisessa, yleistajuisessa
järvikirjallisuudessa. Teos kuljettaa lukijansa matkalle
järvien maailmaan raikkaasti yhdistäen tiedettä, kansanperinnettä ja käytännön kokemuksia.
Suomalainen järvikirja rakentuu kymmenestä temaattisesta aihealueesta, joissa käsitellään järviä niiden synnystä
ekologiaan ja hyötykäyttöön. Erityisen kiinnostavaksi
teoksen tekevät lukuisat havainnollistavat esimerkit
järviin liittyvistä prosesseista, kuten järvien jäätymisestä
ja erilaisten aaltojen syntymisestä. Fysikaalisten ilmiöiden
kuvaamisessa teos onnistuu erityisen hyvin ja paikkaa
aihealuetta, josta on tähän saakka puuttunut yleistajuista
tietokirjallisuutta. Teos ei juuri jätä muitakaan kokonaisuuksia kuvaamatta, ja onnistuu avaamaan laajasti myös
järvien biologiaa eri eliöyhteisöistä niiden vuorovaikutuksiin ja ravintoverkon toimintaan.
Kirjoittajat Matti Leppäranta, Lauri Arvola ja Timo
Huttula ovat alan professoreita, jotka ovat tehneet
pitkät ja ansiokkaat urat akvaattisen ekologian ja geofysiikan parissa. Se myös näkyy tekstissä – tietoa on valtavasti ja se osataan paketoida tiiviiseen, mukaansatempaavaan muotoon. Teksti tuodaan lähelle lukijaa kiinnittämällä helposti abstraktiksi jäävät aiheet nykyhetken
konkreettisiin esimerkkeihin, kuten tehdään vertaamalla
Ancylusjärven aikaisen mannerjäätikön vetäytymisen
maisemia nykyisiin Grönlannin maisemiin.
Teos on kirjoitettu vaihdellen tieteellistä tekstiä ja kuvailevampaa tarinankerrontaa. Kappalejakoa on kevennetty
tuomalla mukaan järviä käsittelevää runoutta ja katkelmia
kansanlauluista. Jaksotus on mietitty selkeäksi, teksti on
soljuvaa ja etenee loogisesti. Toki mukaan mahtuu paikoin
toistoa, mutta se toisaalta varmistaa tekstin sujuvuuden
luettaessa koko teoksen sijaan lyhyempiä osioita. Tekstiä
elävöittävät selkeä ja monin paikoin konkretisoiva kuvitus
sekä lukuisat tarkoin harkitut tietolaatikot Höytiäisen
laskusta matkustajalaiva Kurun kaatumiseen. Jos jotakin
jää kaipaamaan, niin yhtenäistä lukua järvikunnostuksesta
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kokoamaan yhteen menetelmät, joita suomalaisten järvien
tilan parantamiseksi on tähän mennessä käytetty. Suurinta
osaa kunnostusmenetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta
kuitenkin käsitellään kirjan luvuissa, eikä tämäkään osaalue jää käsittelemättä.
Kirja etenee johdonmukaisesti järvien ominaisuuksien
kuvaamisesta ihmistoiminnan vaikutuksiin, joita käsitellään
useista näkökulmista niin rehevöitymisen, kalastuksen kuin
kaivostoiminnan osalta. Lisäksi tarjoillaan katsaus suomalaisen järvitutkimuksen kehittymiseen aina 1700-luvun
ensiaskeleista tähän päivään saakka. Tutkimusrahoituksen
ja koulutuksen säilymisen puolesta otetaan kantaa ja korostetaan sektorirajat ylittävän yhteistyön ja uudenlaisen maa-,
metsätalous- ja ympäristöpolitiikan merkitystä hyvinvoivien ja monimuotoisten vesistöjen turvaamisessa.
Kaiken kaikkiaan Suomalainen järvikirja on ilahduttavan kattava teos järvien synnystä, veden kiertokulusta ja järvien fysikaalis-kemiallis-biologisista mekanismeista. Syventävine esimerkkeineen teos soveltuu lukion
oppimateriaaliksi ja limnologian perusteiden tenttimateriaaliksi. Kirja onnistuu kuvaamaan kansantajuisesti
vaikeatkin käsitteet ja tarjoaa kaikille järvistä kiinnostuneille laajan yleisteoksen järvien toiminnasta. Järvikirja
on monipuolisuudessaan ainutlaatuinen teos, joka mitä
todennäköisimmin löytää tiensä kansan sydämiin tässä
järvien maassa.

www.rochm.com

Extena johtaa nyt PE-paineputkien ja
-yhteiden kehitystä Pohjoismaissa

Egeplast 1/1
Extena on ollut jo kauan polyeteeniputkijärjestelmien johtava valmistaja Ruotsissa, ja tuotteitamme
myydään kaikissa Pohjoismaissa. Nyt olemme myös
osa saksalaista egeplast-konsernia, joka on ollut jo
vuosikymmenten ajan johtava toimittaja Euroopassa
mm. polyeteenimonikerrosputkissa erityisen vahvalla
suojakuorella (PAS 1075 tyyppi 3), diffuusiosuojatuissa putkijärjestelmissä ja jatkuvalla online-valvonnalla
varustetuissa paineputkijärjestelmissä. Tämän ansiosta

Extena pystyy nyt toimittamaan kaiken tarvittavan
laadukkaisiin polyeteenipaineputkijärjestelmiin Pohjoismaissa. Valmistamme kaikki putket PE100 RC -materiaalista, joka on markkinoiden paras raaka-aine:
sen vaatimustaso on 17 kertaa korkeampi hidasta säröytymistä vastaan (SCG) kuin standardissa asetettu.
Meiltä saa kaikkea vakioputkista erilaisin toiminnoin
varustettuihin monikerrosputkiin aina 1600 mm:n halkaisijaan asti ja niin pieniin kuin suuriin hankkeisiin.

–osa egeplast International GmbH -konsernia
www.extena.fi

AJANKOHTAISTA

VETO – Vesihuollon johtaminen ja

kehittäminen alkaa marraskuussa 2021
TEKSTI: PETRI JUUTI JA RIIKKA JUUTI

Olemme toteuttaneet vesihuoltosektorin koulutusohjelmaa VETO (Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen) vuodesta 2009 lähtien CADWES-ryhmän vetämänä. Tähän mennessä on ohjelma toteutettu
viisi kertaa ja näissä on osanottajia ollut 13–21/toteutuskerta, yht. 94 henkilöä eri puolilta maata. VETOkurssi tarjoaa kokonaiskuvan vesihuoltoalan kentästä, toimijoista ja johtamisesta. Se sisältää lähityöskentelyä 13 päivää Tampereen ylipistolla, Hervannan kampuksella

O

hjelma syntyi yhteistyössä Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen (nykyisen Suomen vesilaitosyhdistyksen) VVY:n ja Tampereen
teknillisen yliopiston kanssa (nyt Tampereen yliopisto). Ohjelmaa varten perustettiin kansallinen ohjausryhmä, jossa ovat VVY:n johdolla toteuttajatahojen lisäksi mukana keskeiset vesihuollon toimijat:
muun muassa Maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja
terveysministeriö, ulkoministeriö, ympäristöministeriö,
ELY sekä useiden vesihuoltolaitosten edustajat.
Alkuvaiheessa saimme Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä
tukea koulutusohjelman suunnitteluun.
Ohjelman tavoitteeksi kirjattiin
• laajentaa osanottajien kokonaiskuvaa vesihuoltoalan
kentästä ja toimijoista
• lisätä, ajanmukaistaa ja syventää vesihuollon hallinnan
ja johtamisen tietotaitoa, tuntemusta ja erityisosaamista
• syventää osallistujien näkemyksiä vesihuollon toimintaympäristöstä, toimijoista ja toimintamalleista, hyvistä
käytännöistä sekä vaihtoehtoisista toimintatavoista
• lisätä vesihuoltoalan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä
• edistää asiakaslähtöisyyttä ja sidosryhmäsuhteita
• aikaansaada keskustelua sekä luoda edellytyksiä uusille
toimintatavoille ja käytännöille.

Toteutus
VETO-koulutus toteutettiin aluksi 30 opintopisteen
Professional Development -ohjelmana, joka on yliopistollista ammatillista osaamista ja pätevöitymistä syventävää täydennyskoulutusta. Tuolloin lähiopetuspäiviä oli
13. Myöhemmin PD-tutkinnon poistuttua ohjelma on
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sisältänyt 11 lähikoulutuspäivää sekä henkilökohtaisen,
työnantajan kanssa sovitun kehittämistehtävän.
Painopiste on siirtynytkin muodollisten opintojen suorittamisesta verkostoitumisen ja tiedon syventämisen
suuntaan.
Ohjelman kohderyhmänä
ovat kaikki vesihuoltosektorin toimijat. Tähän
mennessä on VETOon osallistunut kaikkiaan 94 henkeä
(karttakuva) eri puolilta
Suomea. Ohjelmaan osallistuneet ovat tulleet erilaisista taustaorganisaatioista: vesihuoltolaitosten
johtajat ja asiantuntijat,
ELY-keskusten
virkamiehet, Suomen vesilaitosyhdistys, konsulttiyritykset,
vesiensuojelu yhdistykset,
kuntien tekninen johto,
puolustushallinnon rakennuslaitos sekä ministeriöt.
Ohjelmaa on toteutettu joustavasti siten, että sen sisältöä
ja toteutusta on kehitetty ja muutettu tarpeiden mukaan.
Viimeksi toteutetulla kurssilla 2018–19 käytettiin mm.
johtamisklinikkaa. Alustajina ovat toimineet sekä vesihuoltolan että muiden alojen asiantuntijat. Ulkopuolisten
asiantuntijoiden käyttöä ovat osallistujat pitäneet hyvänä
seikkana. Ohjelmaa on pyritty toteuttamaan mahdollisimman interaktiivisesti pyrkimällä haastamaan niin alustajia kuin osanottajia jakamaan omia kokemuksiaan ja
näkemyksiään. Myös epäonnistumisten jako on koettu
hyväksi; kaikkien ei tarvitse toistaa samoja virheitä.

AJANKOHTAISTA
Kustakin opetusjaksosta ja toteutuskerrasta on kerätty
palautteet. Yksittäisten jaksojen palautteet ovat olleet
noin 4 asteikolla 1–5. Maaliskuussa 2018 sekä kesäkuussa
2019 kerätystä palautteesta nousevat seuraavat erityisesti
ohjelman vaikuttavuutta kuvaavat seikat:
• Uusien näkökulmien saanti
• Lisääntynyt verkostoituminen ja vuorovaikutus
• Kokonaisvaltaisemman näkemyksen syntyminen
vesihuollon kentästä.
Nämä havainnot vastaavat hyvin alussa mainittuja tavoitteita. Kerätyissä palautteissa korostettiin talousosaamisen
merkitystä. Tämä osaltaan korostuu juuri siinä, että vesihuollossa johtavaan asemaan noustaan asiantuntijatehtävistä. Samoin toivottiin enemmän kytkentöjä tuoreisiin
tutkimushankkeisiin. Nämä toiveet onkin nyt huomioitu uudessa marraskuussa 2021 alkavassa VETOssa.
Osallistujien antaman palautteen perusteella etenkin
yhteyttä alan tutkimukseen on lisätty ja myös annettu
enemmän aikaa joillekin tärkeille asioille.

VETO-kurssilla osallistujat:
• kehittävät kokonaiskuvaansa vesihuoltoalan kentästä
ja toimijoista
• lisäävät, ajanmukaistavat ja syventävät vesihuollon
hallinnan ja johtamisen tietotaitoaan, tuntemustaan
ja erityisosaamistaan
• syventävät näkemyksiään vesihuollon toimintaympäristöstä, toimijoista ja toimintamalleista, hyvistä
käytännöistä sekä vaihtoehtoisista toimintatavoista
• verkostoituvat ja lisäävät vesihuoltoalan toimijoiden
keskinäistä yhteistyötä
• kehittävät sidosryhmäsuhteitaan ja viestintävalmiuksiaan sekä edistävät asiakaslähtöisyyttä omassa
toiminnassaan
• luovat edellytyksiä uusille toimintatavoille ja
käytännöille

VETO on suunniteltu erityisesti:
• vesihuoltolaitosten johtajat ja asiantuntijat

Päätelmiä

• vesihuollon suunnittelijat, rakentajat ja laitevalmistajat

Kokemukset VETO ohjelmasta ovat saatujen palautteiden ja ohjelman toteuttajien näkökulmasta olleet
hyvin myönteisiä. Yksittäisten jaksojen palautteet ovat
olleet noin 4 asteikolla yhdestä viiteen. Koko vesihuoltokentän kohdalta VETO-koulutuksen arvoksi nähtiin se,
että koulutus edistää alan laaja-alaista hallintaa, yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja verkostoitumista. Tämä
on tärkeää, kun alalla on tapahtunut ja tapahtumassa
sukupolvenvaihdosta.

• vesihuollon kanssa toimivat viranomaiset
• alan kouluttajat, tutkijat ja konsultit
Lähiopetuspäivissä asiantuntijat alustavat aiheita, joita
käsitellään erilaisin ryhmätöin. Osallistujat laativat
koulutuksen aikana projektityön, joka koostuu analyyseista, joita tehdään jakson teemasta omaan organisaatioon/työhön liittyen.

Seuraava kurssi alkaa marraskuussa 2021
I
II
III
IV
V
VI

Korvaamaton vesihuolto yhteiskunnassa (4.–5.11.2021)
Vesihuolto liiketoimintana (20–21.1.2022)
Strategisen omaisuuden hallinta (17–18.3.2022)
Johtajuus, toimintakulttuurit (7–8.4.2022)
Vesihuollon näkyvyys ja asiakkaat (5–6.5.2022)
Tämän hetken ja tulevaisuuden haasteet ja niihin varautuminen
sis. erityistilanteet (2–3.6.2022, sis. Unesco-konferenssi)
VII Yhteenveto ja VEPATUKI 2-klusterin jatko (17.6.2022)

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Riikka Rajala p. 050 447 9998 riikka.rajala@tuni.fi
Hinta: 5 900 euroa + alv 24% Maksu sisältää opetuksen,
sähköisen opetusmateriaalin, kahvit ja lounaat.
Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 22 osallistujaa.

Vene on ollut vesillä jo viidesti. Syksyllä 2021
mennään kuudetta kertaa.

Lisätietoja myös: http://www.cadwes.com/education/veto/
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LIIKEHAKEMISTO
b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY

b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

Huber (80 x 50)
WASTE WATER Solutions

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti

Auma Finland
(80 x 85)

Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620
info@huber.fi
www.huber.fi

Tehdään yhdessä
maailman parasta
vettä.



Slatek (80 x 80)



b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET




TUOTTEITAMME:
Välppäysyksiköt

Fennowater (80Hiekanerotusx 60) ja
kuivausyksiköt
Lietekaapimet



www.slatek.fi

Sekoittimet
Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h



Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555



www.fennowater.fi

Lietteentiivistys- ja
kuivausyksiköt
Kemikaalinannostelulaitteet
Flotaatioyksiköt
Lamelliselkeyttimet
Biologiset
puhdistamot

b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET

www.kaiko.fi

•

Vuodonetsintälaitteet

• (80 x 50)
Kaiko
Vesimittarit

•
•
•

Annostelupumput
Venttiilit

Pa-Ve (80x100)

Vedenkäsittelylaitteet

Puhelin (09) 684 1010
Kaiko Oy
Henry Fordin katu 5 C kaiko@kaiko.fi
www.kaiko.fi
00150 Helsinki

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja
jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua
Rictor (80 x
ja toimituksia yli 50 vuotta
SIBELIUKSENKATU 9 B
00250 HELSINKI

Rictor_2017.indd 1

30)

PUH. 09-440 164
www.rictor.fi

12.1.2017 20:21:24

LIIKEHAKEMISTO
b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Puhtaan veden
asiantuntija

Ramboll (80x60)

ÅF ja
Pöyry ovat
AFRY
(80nyt
x AFRY.
85)

Autamme asiakkaitamme
pohjaveteen ja vedenhankintaan,
jätevedenpuhdistukseen,
vesihuoltoverkostoihin, hulevesiin ja
vesilaitosten johtamiseen liittyvissä
kysymyksissä.

afry.fi

Sweco (80 x 40)

johanlundberg

Kaivamattoman (no-dig) tekniikan
asiantuntijakonsultit
Kaikki uudisasennus- ja saneerausmenetelmät
www.johanlundberg.ﬁ

info@johanlundberg.ﬁ

Vesihuollon ja
hulevesisuunnittelun
WSP
(80 x 40)
palvelut

wsp.com

Tässä voisi olla
yrityksenne ilmoitus
Tarjouspyynnöt ilmoituksesta
sekä taitosta osoitteesta:
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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Mikko Ortamala: The future of agricultural water
management

T

o promote water management and water treatment,
good cooperation is required across different sectors.
Integrating production, civil engineering and nature conservation by agriculture and forestry still requires new operating methods and improvements in these. Efficient food
production, cleaner waters and a diverse environment as
well as the needs of forest drainage communities, conservation associations, waterway management associations, plus
those of communities and cities, can be integrated by means
of expert, multi-sector, well coordinated work.

Anu Suonpää-Espinola and Minna Rautiainen:
Getting to grips with contamination on the
Siuntionjoki River on a drainage basin-specific basis

F

inland releases almost 4 000 tonnes of phosphorus into
the Baltic Sea annually. Of this, 95 percent is carried by
rivers. Finland has 92 riverine waterways debouching into
the Baltic Sea. The work to be done on drainage basins is of
primary importance to improve the condition of waterways
all the way to the coast. On the Siuntionjoki River, drainage
basin centredness is the alpha and omega.
Pinja Kasvio, Riina Rahkila and Jarkko Leka: The
power of networking in waterbody restoration jobs

Lauri Anttila, Maria Kämäri, Petri Ekholm and Elisa
Mikkilä: The effects of gypsum treatment on runoff
water

N

n the Eurajoki River, almost 200 hectares of clay fields
were treated with gypsum. The quality of runoff water
is monitored in the main ditches with water samples and
continuously operating sensors. On the basis of the initial
results, the treatment has reduced the particulate phosphorus loading into waterways. Gypsum treatment has not
increased the runoff of organic carbon.

Other articles

O

Antti Haapala and Raija Aura: Protected wetlands
require a larger water area than at present

O

ver 100 wetlands, sedimentation ponds and other
water protection structures have been constructed in
the Pien-Saimaa and Lake Kivijärvi areas. Local enthusiasm
has been exceptionally high: one might refer to it as a wetland
boom. The tolerable condition of the Kuuksenenselkä on
Lake Kivijärvi has improved to satisfactory state and the
nutrient level of Pien-Saimaa has declined. There may be
much to be improved in the operation of water protection,
but wetlands promote biodiversity of the waterways.
Laura H. Härkönen, Ilkka Sammalkorpi, Jukka
Ruuhijärvi, Markku Mikkola-Roos, Aili Jukarainen,
Maria Yli-Renko, Ilpo Huolman, Olli Autio, William
Velmala and Roland Vösa: Food chain reconditioning
can improve the state of the environment also in
aquatic bird habitats

T

he populations of waterbirds nesting in Finland’s
inland waters have declined sharply in the 21 st
century. One cause identified for this is the preponderance of cyprinid fish in eutrophic lakes. These compete
with divers for bottom feed and contribute to turbidity.
The Finnish Ministry of the Environment’s Helmi habitat
programme is piloting maintenance fishing as a method
of reconditioning waterflow habitats on a uniquely broad
scale, on the nationwide level.
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etworks have further increased their importance as
factors of success. Networking is everyday practice
in working life today and it will constantly grow in importance in the future. We are all networked in some way, to
some extent without our even noticing. Today, networking
is gaining attention and receiving many forms of investment also as an accelerator in waterbody restoration.

Pinja Kasvio and Jenni Jäänheimo: New winds
are blowing on the waves of waterbody restoration
(Editorial)
Saija Koljonen, Pinja Kasvio, Laura H. Härkönen,
Jouni Kivinen, Tiina Käki, Riku Palo and Jenni
Jäänheimo: Towards improved effectiveness through
monitoring of waterbody restoration
Jaakko Gustafsson: Restoration of water bodies has
cross-border implications
Annina Takala: More effective restoration of
waterbodies by enhancing expertise
Janne Tolonen and Juha-Pekka Vähä: Surprisingly
high popularity for flowing water restoration course
– there is a need for knowledge and exchange of
experiences
Jari Ilmonen and Antton Keto: Waterfowl habitats,
small waterways and shoreline nature are beginning to
be restored and managed systematically
Laura Virtanen, Hanna Arola, Tero Väisänen, Seppo
Hellsten, Ari Mäkelä and Jukka Mattila: Developing
of chemical treatment applied in restoration of lakes
Liisa Hämäläinen and Auri Sarvilinna: Waterway
panel – discussion and conclusions for improving the
condition of our waterways
Liisa Pietola: Towards lower emissions through EU
Commission and farmers organizations’ programs

Komission ja viljelijäjärjestöjen
ohjelmilla kohti vähempiä päästöjä

E

U:n vihreän kehityksen Green deal -ohjelman
nollapäästöaloite vie katseet maaperään ja vesiensuojeluun. Toukokuussa julkistettu aloite nollapäästötoimintasuunnitelmaksi (Zero pollution
action plan) sulkee Green deal -ohjelman eri ympäristöja ilmastoaloitteiden kehän. Ilmasto-, kiertotalous-, biodiversiteetti- ja pellolta pöytään -esitykset hiiliviljelyaloitteineen vievät kohti tavoitetta tehostaa aineiden kiertoa.
Maa- ja metsätalous perustuu maan kasvuun, jossa
maaperän toimivuus ja aineiden kierrot ovat välttämättömiä. Maa ei kasva – eikä hiiltä sitoudu kasvustoon ja
maaperään – ilman kasvinravinteita, vettä ja happea maan
huokosissa. Maaperän toimintojen suojelun, kaasunvaihdosta ravinteiden saatavuuteen ja biologiseen aktiivisuuteen, tulisikin olla keskiössä syksyllä julkaistavassa komission maaperästrategiassa.
Toimet maaperän toimintojen suojelussa ovat osa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vesiensuojelua, jota
ilmastonmuutos tulvien ja kuivuuskausien myötä haastaa.
Heinäkuinen komission Fit for 55 -ilmastopakettiesitys
tuo tullessaan hyvää, koska laskentaa esitetään pohjautuvaksi yhä enemmän luonnontieteisiin. Kirjaus siitä, että
maatalouden kaikki kolme kaasua tarkasteltaisiin samassa
kategoriassa (AFOLU eli Agriculture, Forestry and Other
Land Use) eikä hiilidioksidia erikseen LULUCF-sektorissa
(Land Use, Land Use Change and Forestry) ja kahta muuta
maatalouden kasvihuonekaasua (metaani ja dityppioksidi)
taakanjakosektorissa vuoden 2030 jälkeen, luo toivoa. On
katsottava sekä päästöt että sidonta samassa tarkastelussa.
Tällä välin tutkimustietoa on kartutettava, jotta maanhoidon vaikutukset opitaan todentamaan.
Viljelijäjärjestömme Suomessa, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, ovat vieneet keskustelua tiedepohjaiseen ja kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun maaja metsätalouden vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon
ratkaisukeskeisillä ja uusimpaan tutkimukseen perustuvilla ohjelmillaan ja tiekartoillaan. Vuonna 2020 julkaistulla Maatalouden ilmastotiekartalla luotiin pohjaa
AFOLU-tarkastelulle ja maaperän keskeiseen rooliin.
MTK:n Ilmasto-ohjelma (2018) korostaa fotosynteesin
merkitystä ja Luonnon monimuotoisuuden ohjelma (2020)

luonnonkirjon merkitystä ekosysteemipalveluille.
Loppuvuodesta 2020 julkaistu MTK:n ja SLC:n
Vesiohjelma alleviivaa maaperän kasvukuntoa vesiensuojelun ytimessä ja keväällä 2021 julkaistu Maaperäohjelma
avaa ratkaisut toimivaan maaperään.
Maatilakohtainen lähestymistapa, jossa lasketaan kasvihuonekaasujen tai ravinteiden päästöt ja sidonta vuositasolla, luo ymmärrystä siitä, kuinka tiiviissä yhteistyössä
maa- ja metsätalousyrittäjä on luonnon kanssa ja kuinka
paljon säiden vaihtelu vaikuttaa aineiden kiertoon, sidontaan ja päästöihin. Heinäkuun 2021 alussa julkaistu
Maatilan hiililaskuri (http://www.mtk.fi/hiililaskuri)
avaa näkymää hiilidioksidin sidontaan suhteessa lohkon
päästöihin. Samaan logiikkaan perustuva ravinnelaskuri
olisi hieno lisä, mutta vaatii sekin vielä viljely- ja maalajikohtaisten päästökertoimien tarkennusta.
Päästöttömyyttä ei toimivassa luonnossa ole vaan aineet
kiertävät. Näin myös pelto- ja metsäekosysteemeissä.
Vesiensuojelussa ei tavoitella päästöissä nollaa vaan tiettyä
kynnysarvoa, kuten komission ympäristöpääosaston
Claudia Olazabal selitti nollapäästöohjelman suhdetta
vesiensuojeluun syksyllä 2019.
Komission ja viljelijäjärjestöjen ohjelmat vievät samaan
tavoitteeseen. Jotta saasteeton ympäristö ja suljetut
aineiden kierrot voisi toteutua, mukaan on laskettava
kaikki keskeiset ainevirrat, sekä päästöt että sidonta. Maaja metsätalouden keskeisin tekijä on kasvien fotosynteesi
toimivassa maaperässä ja sen myötä ravinteiden tehokas
käyttö. Maan rakenteen tulisi kestää leutoja ja märkiä talvia
sekä rankkasateita, jotta maa ravinteineen pysyisi pellossa.
Kuivuuskausina maan tulisi luovuttaa vettä juuristoille,
jotta ravinteidenotto ei keskeydy. Tavoitteenamme on
multava ja huokoinen maaperä, joka kestää ilmastonmuutoksen haasteet.

LIISA PIETOLA

ympäristöjohtaja,
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
liisa.pietola@mtk.fi
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WE CAN DO IT
Uponor

Me olemme Infra 360° -projektipalvelut.

Tässä on Suvi, Mira, Lauri, Veli-Matti, Tomi ja Ari. Yhteensä yli 100 vuoden kokemuksella suunnittelemme,
kehitämme, valmistamme ja rakennamme sinulle yhdyskuntateknisen tai teollisuusratkaisun.
Tiedämme, että yksi ainoa tapa ei ratkaise kaikkia haasteitasi. Tarvitset erikoisosaamista ja
innovatiivista ajattelua sekä uraauurtavia ratkaisuja. Tämän me osaamme.

Ratkaisuja, jotka ovat erityisesti suunniteltu vastaamaan sinun vaatimuksiin, käyttöolosuhteisiin ja
tuleviin haasteisiin – riippumatta toiminta-alasta, laajuudesta tai olosuhteista. We can do it!

Moving
forward

