
Varsinais-Suomen vesistöjen tila 
ja kunnostustarpeet

2.6.2020

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kipinä-Salokannel Sanna

Vesistökunnostajan hankewebinaari
3.6.2020



Varsinais-Suomen vesistöalueet

 Kiskonjoki – Perniönjoki  1047 km2

 Uskelanjoki  566 km2

 Halikonjoki  307 km2

 Paimionjoki 1088 km2

 Aurajoki 874 km2

 Hirvijoki 284 km2

 Mynäjoki  288 km2

 Laajoki   393 km2

 Sirppujoki 438 km2

 Loimijoki 3138 km2

 Eurajoki 1336 km2

 Saaristomeri
 Selkämeren eteläosa
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Varsinais-Suomen vesistöalueiden 
ominaisuuksia
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 Savikkoalueita
 Peltojen osuus kokonaispinta-alasta suuri
 Jyrkkiä, eroosioherkkiä rantapeltoja
 Järviä vähän

– Nopeat virtaamavaihtelut
– Ravinteet kulkeutuvat nopeasti jokia 

pitkin mereen
 Voimakas maankäyttö, kuivatustarve 

maatalouden ja tulvasuojelun tarpeisiin

Kuva: Kimmo Härjämäki



Satelliittikuvatulkinta lounaisrannikolta 25.2.2020. Alkuperäinen kuva: ESA Copernicus Sentinel Data & USGS/NASA 
Landsat Program, SYKE
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Ekologisen tilan luokittelu
 Vesistöt tyypitelty ensin luontaisten 

ominaisuuksien perusteella → jokaiselle tyypille 
omat luokkarajat 
 Ekologisen tilan luokittelussa pääpaino biologisissa 

tekijöissä, veden fysikaalis-kemialliset ja 
hydrologis-morfologiset tekijät tukevat arviota
 Vuonna 2019 päivitetyssä luokittelussa käytetty 

vuosien 2012-2017 aineistoa (luonnos, 
vahvistetaan osana vesienhoitosuunnitelmia 2021)
 Tarkastelussa mukana rannikkovedet, yli 50 ha 

kokoiset järvet ja joet, joiden valuma-alue > 100 
km2
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 Järvistä (59 vesimuodostumaa) 56 % hyvässä tai 
erinomaisessa tilassa (33 kpl)

 Joista (43 jokimuodostumaa) vain 3 kpl hyvässä 
tilassa (Varesjoki, Kärkelänjoki, Mynäjoen yläosa)

 Rannikkovesistä (61 vesimuodostumaa) vain 1 kpl 
hyvässä tilassa (Pyhämaan saaristo)

 Voimakkaasti muutetut vesimuodostumat:
– Paimionjoki, Loimijoki (voimalaitokset, säännöstely)
– Sirppujoki, Puttanjoki (perkaukset)
– Raisionlahti, Satama ja Ruissalon salmet, Naantalin 

sataman edusta, Uudenkaupungin edusta (satamat, 
vesiliikenne) 

– Padotut makeanveden altaat (Parainen ja Uusikaupunki)

 Keinotekoinen vesimuodostuma:
– Maarian allas

 Vesikartta (www.syke.fi/avointieto → Karttapalvelut)

Varsinais-Suomen pintavesien
ekologinen tila 2019 (luonnos)

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_11_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=fi-FI
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Ekologista tilaa heikentävät tekijät Varsinais-
Suomessa
 Rehevöityminen:

– Perustuotannon kasvu ja sen seurannaisvaikutukset 
(esim. sinileväkukinnat, vesikasvillisuuden 
lisääntyminen, kalaston rakenteen muutokset)

– Johtuu fosforin ja typen määrän lisääntymisestä 
(ulkoinen kuormitus)

 Rakenteelliset muutokset (padot, säännöstely)
 Maaperän happamuus (Sirppujoki)
 Tulvat/veden vähyys, suuret virtaamanvaihtelut



Kunnostustarpeet Varsinais-Suomen vesistöissä

 Virkistyskäytön tarpeet, vesistökohtaiset 
erot
 Ulkoisen kuormituksen vähentäminen ja 

toimenpiteet valuma-alueella ensisijaisia
 Järvikunnostukset: sisäinen kuormitus, 

mataloituminen, umpeenkasvu
 Virtavesikunnostukset, 

elinympäristökunnostukset 
 Vaellusesteiden poisto
 Merenlahtien kunnostukset
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Vesistökunnostuskohteet Varsinais-Suomen osalta 
vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022-
2027 (luonnos, kuuleminen 1.11.2020 →)



Kiitos!
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