
Virtavesikunnostuskurssin webinaarit

Virtavesikunnostuskurssi – tiedot taidoiksi! 

Kalatalouden ympäristöohjelma



Webinaarit

• Syksyn 2020 ja talven 2021 aikana
• Alustana Teams (max. 300 osallistujaa)
• Valonia & LUVY toimivat vetäjinä
• Noin joka toinen torstai, noin klo 15.00–16.30
• 1–3 esitystä + kommenttipuheenvuorot

• Tavoitteena vuorovaikutteisuus
• Osassa webinaareja hyödynnetään Mentimeter-

työkalua 
• Kommenttipuheenvuorot ja ennakkoon mietittyjä 

kysymyksiä aiheesta
• Keskustelut 

• Tallenteet & esitykset webinaareista 
myöhemmin katsottavaksi

https://www.mentimeter.com/


Webinaarien ohjelma & aikataulu (alustava)
1. Johdanto & tutustuminen Suomen virtavesiin ja virtavesikunnostuksiin

1. 17.9. Webinaari: Tervetuloa virtavesikurssille!

2. 8.10. Webinaari: Virtavesikunnostusten historiaa ja tulevaisuutta

3. 22.10. Webinaari: Ajankohtaista virtavesiltä eripuolelta Suomea

4. 12.11. Webinaari: Virtavesiekologiaa kunnostajille

2. Virtavesikunnostuksen perusteet

1. 26.11. Webinaari: Virtavesien inventointi & kunnostusten tavoitteen asettelu

2. 10.12. Webinaari: Virtavesikunnostusten perusteet ja peruselementit 1: kiveäminen ja vesitys

3. 14.1. Webinaari: Virtavesikunnostusten peruselementit 2: kutusoraikot

4. 28.1. Webinaari: Virtavesikunnostusten peruselementit 3. puun käyttö kunnostuksissa

3. Suunnitelmasta toteutukseen (2021–)

• Virtavesikunnostussuunnitelman laatiminen

• Case studies: Maatalousalueen purot ja metsäpurot

• Case studies: kaupunkipurot 

• Virtavesikunnostus on työmaa: Työturvallisuus, toiminta ja yhteistyö, kunnostajan koneet ja työkalut

• Valuma-alueen kunnostus & vedenlaatu

4. Virtavesien vaellusesteet ja niiden ratkaisut (2021–)

• Tierummut ja muut pienet vaellusesteet

• Kalatiet & patojen purku

5. Kunnostushankkeen käytännön seuranta (2021–)

• Kunnostusten dokumentointi ja vaikutusten seuranta



Johdanto & tutustuminen Suomen virtavesiin ja virtavesikunnostuksiin

1. 17.9. Webinaari: Tervetuloa virtavesikurssille!

1. 8.10. Webinaari: Virtavesikunnostusten historiaa ja tulevaisuutta
• Miten kunnostusten toteutus on muuttunut, kuka on toteuttanut ja kuka 

nykyään toteuttaa virtavesikunnostuksia? 

• Virtavesikunnostukset nyt ja tulevaisuudessa

2. 22.10. Webinaari: Ajankohtaista virtavesiltä eripuolelta Suomea
• Suomen virtavesien erityispiirteet ja niiden huomioiminen kunnostuksissa

• Savimaan puroista tunturipuroihin – erilaiset haasteet ja kunnostusten 
tavoitteen asettelu

• Millaisia kunnostushankkeita toteutetaan eripuolella Suomea?

3. 12.11. Webinaari: Virtavesiekologiaa kunnostajille

• Miksi on tärkeää tuntea virtavesiekosysteemin toimintaa? 
Miten virtavesiekosysteemi toimii?



Virtavesikunnostuksen perusteet

1. 26.11. Webinaari: Virtavesien inventointi & kunnostusten tavoitteen 
asettelu

• Mistä lähteä liikkeelle?  Miten arvioidaan virtavesien kunnostustarpeita?
• Milloin kannattaa kunnostaa? Mitä kunnostuksella tavoitellaan?

2. 10.12. Webinaari: Virtavesikunnostusten perusteet ja peruselementit 1: 
kiveäminen ja vesitys

• Mitä on virtavesikunnostus ja miten menetelmiä sovelletaan?
• Koskikunnostuksen perusteet

3. 14.1. Webinaari: Virtavesikunnostusten peruselementit 2: kutusoraikot
• Vaelluskalojen lisääntymisalueiden kunnostaminen
• Millainen on hyvä kutusoraikko?
• Onko soraa riittävästi vai liian vähän? Milloin soraa kannattaa lisätä?

4. 28.1. Webinaari: Virtavesikunnostusten peruselementit 3. puun käyttö 
kunnostuksissa

• Puun merkitys virtavesiekosysteemissä, miksi puuta tulisi lisätä virtavesiin?
• Puu monimuotoisuuden lisääjänä
• Kokemuksia puun käytöstä virtavesikunnostuksissa



Suunnitelmasta toteutukseen(2021–)

• Virtavesikunnostussuunnitelman laatiminen
• Miksi suunnitelma tulee laatia?
• Millainen on hyvä suunnitelma?
• Miten suunnitelma laaditaan?

• Case studies: Maatalousalueen purot ja metsäpurot
• Kokemuksia purokunnostuksista

• Case studies: kaupunkipurot 
• Kokemuksia purokunnostuksista
• Kaupunkipurojen erityispiirteet

• Virtavesikunnostus on työmaa
• Työturvallisuus, toiminta ja yhteistyö

• kunnostajan koneet ja työkalut

• Valuma-alueen kunnostus & vedenlaatu
• Kiintoainekuormituksen hillintä
• Mitä toimia valuma-alueella voi tehdä virtavesien hyväksi?



Virtavesien vaellusesteet ja niiden ratkaisut (2021–)

• Tierummut ja muut pienet vaellusesteet
• Miten korjata vaellusesteenä toimivia tierumpuja?

• Kalatiet & patojen purku
• Kokemuksia patojen purkuhankkeista

• Kokemuksia eri kalatievaihtoehdoista



Kunnostushankkeen käytännön seuranta (2021–)

• Kunnostusten dokumentointi ja vaikutusten seuranta
• Miksi kunnostukset tulee dokumentoida?

• Miten suunnitella ja toteuttaa seurantaa?



Tulossa 2021-2022

• Tutustumisia toteutettuihin 
virtavesikunnostuskohteisiin

• Maastokurssit



2. webinaari: Virtavesikunnostusten historiaa(to 8.10. klo 15.00 –16.30)

• Virtavesikunnostukset Suomessa
Anssi Eloranta 
• Katsaus virtavesien tilaan ja virtavesikunnostuksiin. 

Virtavesikunnostuksia on Suomessa tehty jo kymmeniä 
vuosia – miksi? Mistä kaikki alkoi ja kuka niitä teki? Miten 
kunnostusten toteutustavat ovat muuttuneet? 

• Virtavesikunnostukset 2020-luvulla
Jukka Jormola
• Vaellusesteratkaisut, patojen purut, talkookunnostukset, 

luonnonmukainen vesirakentaminen – mitä tapahtuu 
meillä ja maailmalla?

• Millaisia hankkeita toteutetaan? Onko tavoitteen asettelu 
& arvot muuttuneet, mitä kunnostuksilla tavoitellaan?



Tervetuloa kurssille!


