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VARSINAIS-SUOMEN 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN

JA ENERGIA-ASIOIDEN PALVELUKESKUS



VALONIA

Perustettiin 2008 yhdistämällä Varsinais-Suomen agenda- ja 
energiatoimistot

Hankeorganisaatio osana Varsinais-Suomen liittoa (v. 2015 lähtien)

Työntekijöitä tällä hetkellä 17, toimipaikka Ratapihankadulla 
Turussa 

Asiantuntijaorganisaatio, jonka pääteemoina ovat energia, 
liikkuminen, ympäristökasvatus, kuluttaminen, kiertotalous sekä 
vesihuolto ja vesiensuojelu

Rahoitus: 
perusrahoitus Varsinais-Suomen kunnilta (20-25 %)
hankkeet
tilaustyöt
budjetti vuonna 2018 noin 1,1 miljoonaa euroa



KOHDERYHMÄT

Toiminta-alueena Varsinais-Suomi

Kuntalaiset
Kuntapäättäjät
Kasvattajat, koulutusorganisaatiot
Liitot, etujärjestöt, yhdistykset
Yritykset
Valtakunnalliset tahot

esim. Sitra, Motiva,    
Vesistökunnostusverkosto



VESIHUOLTO JA VESIENSUOJELU

Valonia edistää vesien hyvän tilan 
saavuttamista ja säilyttämistä Varsinais-
Suomen alueella. 

Neuvontaa ja konkreettisia toimia etenkin 
vesiyhteistyökuntien alueella (kartalla 
sinisellä)

Yhteyshenkilöt vesiasioissa:
Katariina Yli-Heikkilä | jätevedet
Jarkko Leka | vesiensuojelu
Janne Tolonen ja Jussi Aaltonen | virtavesikunnostukset 

Tarkemmat tiedot www.valonia.fi/vesi

http://www.valonia.fi/vesi


Varsinais-Suomen 
vesistökunnostusverkosto



Hanke lyhyesti

Hankkeen nimi: Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto

Vastuullisena hankevetäjänä Valonia/ Varsinais-Suomen liitto. 
Hankekumppanina Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja 
yhteistyökumppanina Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hankeaika: 3.9.2018-31.12.2020 ja budjetti 100 000 euroa.

Rahoitus: Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 75 000 eurolla. 
Saaristomeren suojelurahasto tukee hanketta 6 500 eurolla.

Hanke tukee osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon 
toimenpideohjelmia.



Tarkoitus ja tavoitteet

päätavoitteena on hyvien vesiensuojelukäytäntöjen jalkauttaminen 
sekä vesiensuojelutoiminnan aktivoiminen käytännön tasolla koko 
maakunnan alueella

aktivoidaan paikallista vapaaehtoista vesiensuojelutyötä 

kootaan tietoa paikallisista toimijoista ja heidän tekemistään vesistöjen 
kunnostus- ja hoitotöistä 

yhdistetään laaja-alaisesti vesiensuojeluun liittyviä toimijatahoja
toisiinsa 

annetaan vesiensuojeluyhdistyksille neuvontaa vesistökunnostusten 
suunnitteluun, rahoituksen hakuun ja toteutukseen



Viestintä

Liity mukaan Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston 
postituslistalle:

https://www.lyyti.fi/reg/vesistokunnostusverkosto

Verkoston jäsenille lähetetään uutiskirje 2 kertaa vuodessa

Sähköpostilla lähetetään muutaman kuukauden välein tietoa tapahtumista, 
hankerahoituksista ym

Varsinais-Suomen vesistökunnostajat -ryhmä Facebookissa

Vesiensuojeluyhdistykset esittäytyvät -tilaisuus tiistaina 17.9. klo 18-20 
Maskussa Niemenkulman majatalossa (Kelhoistentie 4, Masku), avoin 
tilaisuus kahvitarjoilu

https://www.lyyti.fi/reg/vesistokunnostusverkosto
https://www.facebook.com/groups/1429850693813433/about/


Vesistöjen kunnostaminen



Näkökulmia vesiensuojeluun

Ranta-asukas ja vesillä liikkuja
Omakohtainen kokemus ja tieto oman lähivetensä tilasta.
Suuri potentiaali paikallisen vesiensuojelun parantamisessa ja käytännön 
vesistökunnostusten toteutuksessa

Elinkeinon harjoittaja ja maanomistaja
Taloudellisen kannattavuuden ja ympäristönsuojelun huomioimisen välisen 
tasapainon löytäminen
Erittäin merkittävässä asemassa vesiensuojelutason parantamistoimissa

Yhteiskunta
Valtion ja EU:n sääntely, ohjaus ja kokonaisuuden hallinta. Valtio enää harvoin 
käytännön toteuttaja.
Rahoittaa vesiensuojelun hankkeita ym.
Taajaan asuttujen alueiden viemäröinti VESIENSUOJELUSSA 

YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN !



Yleisimpiä ongelmia vesistöissä

Umpeenkasvu

Pohjien liettyminen ja mataloituminen 

Sinileväkukinnot 

Kalaston yksipuolistuminen ja särkikalojen yleistyminen

Säännöstely ja alhaiset vedenpinnan korkeudet etenkin kesällä

Happikadot



Vesistökunnostusten tavoitteenasettelu

Vesistöjen tilan parantaminen

Virkistyskäyttöarvojen parantaminen: veneily, uinti, kalastus, 
metsästys

Vesistöjen maisemalliset arvot

Luontoarvojen säilyttäminen ja mahdollinen parantuminen



Virkistyskäytön parantaminen

Veneily- ja melontamahdollisuuksien parantuminen umpeenkasvavia
alueita niittämällä

Uimapaikkojen kunnostus

Luontopolusto ja levähdys/tarkkailupaikat vesistöjen rannoilla

Kalastamisen helpottuminen, kalastolle hyvin suunniteltujen niittojen 
vaikutus yleensä neutraali 

Metsästyksellinen näkökulma: vesilinnuille runsaasta ja 
monimuotoisesta kasvillisuudesta enemmin hyötyä, mutta liiallisesta 
umpeenkasvusta haittaa



Suunnittelun lähtökohdat

Paikallisten asukkaiden aktiivisuus avainasemassa

Vesistön ekologisen tilan parantamisen kannalta keskityttävä 
rehevöitymisen syihin => valuma-alueilla tapahtuva vesiensuojelu 
ratkaisevaa pysyvien tulosten saavuttamisessa

Vesistökunnostustoimilla vaikutetaan rehevöitymisen seurauksiin, 
pitkäaikainen sitoutuminen kunnostustoimiin tuo tulosta

Tavoitteena yleensä virkistyskäytön edellytysten parantaminen

Luontoarvojen ylläpitäminen



Kunnostusten suunnittelu ja toteutus

Ongelmien toteaminen ja tavoitteiden asettaminen
Olemassa olevien tietojen kokoaminen
Maastokäynnit valuma-alueella ja vesistössä, vesinäytteiden otto
Avoimet yleisötilaisuudet: pyritään samaan mahdollisimman kattavasti eri 
intressiryhmät keskustelemaan tavoitteista, toimista ja 
rahoitusmahdollisuuksista. Aktiivinen ja avoin viestintä!
Hoito- ja kunnostussuunnitelman laatiminen
Neuvottelut vesialueen omistajien ja maanomistajien kanssa (jo hyvissä ajoin)
Luvat kuntoon
Rahoituksen haku
Toteutus
Seuranta: toimien vaikuttavuuden arviointi



Olemassa olevat aineistot esiin!

Paikallisten ihmisten tiedot ja kokemukset

Luontokartoitustiedot

Vesienhoitosuunnitelmat

Vedenlaatutiedot: Avoin tieto (SYKE)

Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnitelmat

Avoimet paikkatietoaineistot: esim. ilmakuvat

Koekalastus- ja koeravustustiedot

Muut mahdolliset aineistot?



Vesien ekologinen tila / Vesikartta



Maastokartat



Satelliittikuvat

Mannerveden eteläosa, 23.8.2015 Taipale, 23.8.2015



Valuma-aluekunnostukset



Ongelmien lähteillä

Mitä on rehevöityminen? Vesistön biologisen tuotannon liiallinen 
lisääntyminen vesistöön päätyvän ravinnemäärän kasvaessa

Kiintoainekuormitus aiheuttaa rantojen liettymistä, vesistöjen 
mataloitumista, veden samentumista

Ulkoinen ja sisäinen kuormitus

Pyritään kaikin keinoin suitsimaan ulkoista kuormitusta eli vesistöön 
päätyvien ravinteiden ja kiintoaineen määrää ja laatua

Alusveden hapettomuus aiheuttaa sisäistä kuormitusta eli ravinteiden 
liukenemista pohjasta veteen

Roskaantuminen ja haitalliset aineet vesistöissä



Valuma-alueen vesiensuojelu

Vesiensuojelun huomioon ottaminen maankäytössä: viljelykäytännöt, 
hakkuut, lannoitus, ojitukset, suojakaistat ja –vyöhykkeet

Ojien pohjapadot, laskeutusaltaat, kosteikot

Pistekuormittajat: jäteveden puhdistamot, turvetuotanto, teollisuus

Haja-asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen
Viemäröintialueiden laajentaminen (mm. jätevesiosuuskunnat)
Jätevesijärjestelmät kuntoon ranta-alueilla
Kuivakäymälöillä ravinteet talteen



Haasteena hajakuormitus pelloilta, metsistä ja soilta

Muurla, Ylisjärven luoteispuoli







Perniö, Naarjärven ja Kirkkojärven välinen alue: Metsä- ja suo-ojat, hakkuut





Vesistökunnostusmenetelmät



Vesistökunnostusmenetelmiä

Vesikasvillisuuden niitto

Hoitokalastus

Hapetus ja ilmastus

Vedenpinnan nosto ja säännöstelyn kehittäminen

Fosforin kemiallinen saostus

Ruoppaus



Niittojen tulosodotukset

Ilmaversoiset ja kellulehtiset ottavat ravinteet pääosin pohjasta => 
niitolla vähän vaikutusta veden ravinnepitoisuuteen

Niitto tehoaa erityisesti ilmaversoisiin, kun niitto toistetaan 2-3 
peräkkäisenä vuotena tai 3 kertaa yhden kesän aikana ja vedensyvyys on 
mielellään yli 50 cm

Kellulehtisiin niitto ei yleensä tehoa

Sitkeys niittojen tekemisessä joka vuosi auttaa tuloksiin pääsemisessä

Käytön kannalta myönteisiä vaikutuksia hyvällä suunnittelulla ja 
toteutuksella

Maisema- ja virkistyskäyttöarvon paraneminen



Niittokalustoa







Niittokustannukset

VELHO-hanke: 600-1000 euroa/hehtaari + alv (Ajosenpää 2014). 
Hehtaarikohtaisiin hintoihin vaikuttivat muun muassa leikattavien 
kohteiden laajuus, välivarastopaikkojen määrä ja etäisyydet niihin. 

Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistyksen toteuttamien niittojen kustannus 
on ollut luokkaa 1500 euroa /hehtaari, kun kustannuksissa on 
huomioitu myös niittomassan nosto rannalle. 



Rahoitus

ympäristöalan valtionavustuksia vesienhoitosuunnitelmien 
toimenpiteiden toteuttamiseen

Yksityinen rahoitus esim. Saaristomeren suojelurahasto, Ålandsbankenin 
Itämeriprojekti

Isompiin kunnostustöihin voi saada EUlta hankerahoitusta

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Hoito- ja suojeluyhdistysten jäsenmaksut

Talkootyö käy omarahoituksesta (henkilötyö 15 e/h, konetyö 45 e/h)

Vaikuta vesiin- nosta rahat pintaan: http://rahatpintaan.fi/#loyda-rahoitus



Yhteistyö vesiensuojelussa

Laajapohjaista valuma-aluelähtöistä vesiensuojelua saadaan vietyä 
eteenpäin ja rehevöitymisen syitä pystytään hillitsemään

Rohkeasti hankkeistamalla saadaan rahaa vesiensuojelutyöhön; vaatii 
työtä

Omatoiminen vesistöseurantaverkosto lisää tietoa 

Koululaiset mukaan seuraamaan lähivesiä ja kiinnostumaan niistä

Tasapainoillaan erilaisten näkemysten ja intressein välillä

Resursoinnin aiheuttamat ristiriidat: mitä ja missä tehdään, mihin 
rahat käytetään

Aktiivinen ja avoin viestintä tuo näkyvyyttä, rakentaa pohjaa hyvälle 
yhteistyölle, lisää ihmisten tietoisuutta ja osallisuutta



@valonia_keskus

facebook.com/valonia.fi

@valoniakeskus

TILAA VALONIAN UUTISKIRJE
valonia.fi/uutiskirje

OTA YHTEYTTÄ VESIASIOISSA:
Jarkko Leka

vesiasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi

040 197 2265
valonia.fi/vesi

mailto:jarkko.leka@valonia.fi

