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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
Myyntipalvelut
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



VARSINAIS-SUOMEN 
VESISTÖKUNNOSTUSVERKOSTO



VARSINAIS-SUOMEN VESISTÖKUNNOSTUSVERKOSTO

Hankkeen nimi: Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto

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



VARSINAIS-SUOMEN VESISTÖKUNNOSTUSVERKOSTO

Hankeaika: 3.9.2018-31.12.2020 ja budjetti 100 000 euroa.

Rahoitus: Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 74 000 eurolla. 
Saaristomeren suojelurahasto tukee hanketta 6 500 eurolla. 
Loppuosa eli 19 500 euroa on Valonian ja LSVSYn rahoittamaa 
osuutta.

Hanke tukee osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon 
toimenpideohjelmia ja toteuttaa hallituksen Kiertotalouden 
läpimurto ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta.



LUONNON MONIMUOTOISUUS JA 
TAAJAMAMETSÄT



LUONNON MONIMUOTOISUUS UHATTUNA!

Yli kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja
814 uhanalaista metsälajia, 776 silmällä pidettävää

Metsiemme monimuotoisuus on uhattuna voimakkaan 
maankäytön, soiden ojitusten ja intensiivisen metsätalouden 
seurauksena

Merkittävä uhka monimuotoisuudelle on myös 
ilmastonmuutos

Suomen metsien uhanalaistumisen syinä ovat etenkin 
kuolleen puun määrän ja vanhojen metsien väheneminen



SUOMEN LUONTOTYYPPIEN UHANALAISUUS 2018

Metsätyyppien (34) uhanalaisuus

Pohjois-Suomi = 
pohjoisboreaalinen 
metsäkasvillisuusvyöhyke



SUOMEN LUONTOTYYPPIEN UHANALAISUUS 2018

Valtaosa Suomen pienvesiluontotyypeistä on uhanalaisia 
erityisesti Etelä-Suomessa

Erityisen heikossa tilassa ovat mm. savimaiden purot ja 
pikkujoet, savimaiden latvapurot, Etelä-Suomen lähteiköt ja 
runsasravinteiset lammet (sijaitsevat tyypillisesti 
savikkoalueella)

Merkittäviä pienvesien uhkatekijöitä ovat etenkin: ojitukset, 
vesien rehevöityminen, metsienuudistamis- ja hoitotoimet, 
vesirakentaminen, pohjaveden otto



METSÄRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA

Säästetään metsäluontotyyppien ekologisesti tärkeimmät 
rakennepiirteet.

Vältetään metsäluontotyyppien ekologista laatua heikentäviä 
toimenpiteitä.

Ylläpidetään ja parannetaan metsäluontotyyppien ekologista 
laatua luonnonhoidon avulla.  



SISÄVESIRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA

Vesi- ja rantaluonnon säilyminen turvataan kaavoituksen ja 
maankäytön ohjauksessa. 

Pienvesien suojelua ja ennallistamista tehostetaan. 

Savikkoalueiden vesistöjen suojelua ja ennallistamista  
tehostetaan.



METSÄT JA EKOSYSTEEMIPALVELUT



Taajama-alueiden 
pienvedet & metsät



Taajama-alueiden pienvedet & metsät
Pienvedet = Purot, norot, lammet, lähteet, 
lähteiköt (tihkupinnat), fladat ja kluuvit

Pienvedet suojeltu mm. vesilailla (VL 2:11§, 
3:2§) ja metsälailla (ML 3:10§)

Sekä luonnontilaiset että luonnontilaisen kaltaiset

Ominaispiirteitä:
Veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta 
johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto

Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä

Vesimuodostelman lisäksi pienveden lähiympäristö



Taajama-alueiden pienvedet & metsät

Metsien & vesien yhteys

Rantavyöhykkeen kasvillisuudella ja puustolla 
on suuri merkitys, muun muassa ravinteiden 
ja orgaanisen aineen tuottajana sekä maa-
aineksen sitojana

Rantapuusto suojaa vesistöä auringon 
paahteelta tasaten lämpötilan vaihteluita

Puuaineksella on tärkeä merkitys myös 
vesielinympäristönä, esimerkiksi hyönteisille, 
kaloille ja ravuille

Pienvedet kytkeytyvät maaekosysteemeihin  
fyysisesti elinympäristöjen & biologisesti 
lajien ja ravintoverkon välityksellä 



Pienvesien merkitys taajama-alueella

Pienvedet, (erityisesti purot, norot), muodostavat 
tärkeitä ekologisia käytäväverkostoja rakennetuilla 
kaupunki- ja taajama-alueilla sekä avoimissa 
maatalousympäristöissä

Ekologiset käytävät yhdistävät alueita toisiinsa
Metsäkäytävät, virtavedet, viheralueiden verkostot –
Kaupunkialueilla mm. joutomaat, purot, ojat, viheralueet, 
metsäsaarekkeet 
Tärkeitä lajien elinympäristöjä ja kulkureittejä (mm. linnut, 
kalat, hyönteiset, nisäkkäät) 

Pienvesiin kytkeytyy useita tärkeitä elinympäristöjä
Mm. rantaniittyjä, pienialaisia tulvametsiä, tulvarantoja, 
monimuotoisuudeltaan arvokkaita metsätyyppejä

(myös taajama-alueilla)
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Pirstoutuneet metsäsaarekkeet

Joki = merkittävä viherkäytävä avoimessa peltomaisemassa



Pienvesien merkitys taajama-alueilla

Taajama-alueilla usein uusympäristöjä: 
Esimerkiksi soranoton seurauksena syntyneet 
lammet, kaivetut uomat, ojat, kosteikot, 
hulevesirakenteet

Voidaan ajatella ns. kompensoivina 
elinympäristöinä hävitetyille elinympäristöille 
kuten kosteikoille?

Mm. hyönteiset esim. sudenkorennot, linnut, 
sammakot, vesiliskot, lepakot..



Riskit pienvesille taajama-alueilla

Vedenlaadun heikentyminen
Mm. ravinteet, haitta-aineet, metallit, öljyt, kiintoaine..

Muuttunut hydrologia 
Intensiivinen maankäyttö, vettä läpäisemättömät pinnat
→voimakkaat virtaamavaihtelut, tulvat, eroosio voimistuu

Luontaisen (lämpötila, rehevöityminevarjostuksen
vähentyminen n)

Eristyneisyys 
vrt. esim. lammet kaupungissa – lammet metsässä
Tieverkosto katkaisee virtavesijatkumot, esteitä erityisesti kaloille

Vieraslajit (mm. ”puutarhakarkulaiset”)

Muita häiriötekijöitä: valo, melu, roskaantuminen…



Tieverkosto katkoo puroja



Miten huomioida pienvedet taajamissa?

Pienvedet huomioitava jo kaavoituksessa. Vesi ja luonto tarvitsevat tilaa!
Ajantasaiset tiedot pienvesistä! → kuntakohtaiset pienvesiselvitykset.Pienvedet
huomioitava mm. metsäselvityksissä ja suunnitelmissa.

Luonnonmukaiset ratkaisut taajamien hulevesien hallinnassa

Pienvesikunnostukset
Maatalouden peruskuivatus luonnonmukaisin menetelmin

Muokattujen pienvesien monimuotoistaminen kunnostuksilla

Vesimuodostuman varjeleminen ei riitä→ lähiympäristön suojelu ja hoito
Suojaavan puuston ja pensaikon säästäminen → leveät suojavyöhykkeet vesistöjen & 
pienvesien varsille

Luonnontilaisten ja luonnontilaisten kaltaisten pienvesikohteiden rajaaminen mm. 
metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle



Kun vedellä on tilaa
= ei ongelmia 

Pienvesien tunnistaminen?

Taajama-alueilla myös hyvin edustavaa pienvesiluontoa

Kunnostuksilla helposti pienvesien tilan parannusta

Arvokasta lajistoa





Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Metsäalueiden pirstoutuminen, vanhojen metsien ja 
lahopuun kato 

→ Suojelualueiden perustaminen

→Monimuotoisuudeltaan arvokkaiden metsien suojelu 
METSO-ohjelmalla (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelma 2014–2025)

Kunnat omistavat > 400 000 ha metsää*
1,5 % suojelun piirissä (v.2000)**
V. 2015 METSO-ohjelmassa oli suojeltu kuntien ja 
seurakuntien metsiä 3 145 hehtaaria***

→Hyötyjä?
Taloudellinen hyöty (rahallinen korvaus)
Retkeilyreitistöt, matkailu..
Opetus, ympäristökasvatus
Luonnon monimuotoisuus

http://metsonpolku.fi/fi-FI/Metsanomistajalle/Kuntien_ja_seurakuntien_METSO

*Kuntaliitto
**Löfström ym. 2005
*** Anttila ym. 2016

http://metsonpolku.fi/fi-FI/Metsanomistajalle/Kuntien_ja_seurakuntien_METSO




Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Vastuullinen metsänhoito - sertifiointi

FSC (Forestry Stewardship Council)

PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification
schemes)



Ympäristövastuullinen taajamametsien hoito & pienvedet

Puuston monilajisuus ja rakenteellinen monipuolisuus
lehtipuusto & pensaat; jalopuut, pähkinäpensas, 
lehtokuusama, korpipaatsama, pihlaja, raita, haapa, leppä, 
tuomi..
Kerroksellisuus, alikasvoksen säästäminen
Tiheikköjen säästäminen
Lahopuun säästäminen

→ Poimintahakkuut, jatkuva kasvatus, pienaukot..
→turvaavat myös pienvesien tilaa (suojavaikutus, lämpötila, 

lehtikarike, lajien elinympäristöt..)
→Hakkuissa säästöpuiden kohdentaminen vesistöjen varsille, 

leveät suojavyöhykkeet (30m*), jatkuva kasvatus

Luontaisen vesitalouden säästäminen, ei ojituksia

Lajien suojelu
Uhanalaisten lajien ja suojeltujen lajien huomioiminen

Luontoselvitykset! 
mm. liito-orava

*Oldén et al. 2019
**Keto-Tokoi 2018



Näitä nauhoja lisää 
taajamametsiin & 
pienvesien varsille!

Elinympäristöjen 
tilan heikentymisen 
ennaltaehkäisy on 
myös tehokasta 
vesiensuojelua!





@valonia_keskus

facebook.com/valonia.fi

@valoniakeskus

TILAA VALONIAN UUTISKIRJE
valonia.fi/uutiskirje

OTA YHTEYTTÄ VALONIAN VESIASIANTUNTIJOIHIN:
Janne Tolonen

janne.tolonen@valonia.fi
Jarkko Leka

Jarkko.leka@valonia.fi
valonia.fi/vesi

Liity mukaan vesistökunnostusverkoston sähköpostilistalle!
https://www.lyyti.fi/reg/vesistokunnostusverkosto

mailto:jarkko.leka@valonia.fi
https://www.lyyti.fi/reg/vesistokunnostusverkosto
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