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Johdanto 
 

Pohjois-Pohjanmaalla toimiva VYYHTI-verkosto, Länsi-Uudenmaan kuntien vesienhoidon 

toimenpideohjelmat, Iisalmen reitin vesivisio ja Iisalmenreitti.fi-sivusto sekä Varsinais-Suomen 

vesistökunnostusverkosto ovat esimerkkejä alueellisista vesistökunnostustoimintaa aktivoivista 

toimintamuodoista ja verkostoista. Alueellinen verkostotoiminta voi muodostua esimerkiksi koko 

maakunnan alueelle, maakunnan osaan tai tietylle vesistöalueelle. Alueellisesta mittakaavasta riippumatta 

verkostoille yhteistä ovat avoimuus, laajapohjaisuus, vuoropuhelu ja pyrkimys kattavan vesiensuojelu- ja 

vesistökunnostustoiminnan aktivoimiseen ja tukemiseen alueillaan. 

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hanke, Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanke ja Varsinais-Suomen 

vesistökunnostusverkosto -hanke saivat vuonna 2018 ympäristöministeriöltä hankeavustukset 

vesistökunnostusverkostotoiminnan ja alueellisen yhteistyön edistämiseen. Hankkeet sopivat yhteistyöstä 

jo hakuvaiheessa ja yhteistyö hankkeiden välillä aloitettiin syksyllä 2018. Hankkeet sopivat keskenään tietyt 

hankekohtaiset vastuuteemat, joiden puitteissa järjestetään toimintaa ja kehitystyötä. Hankkeille on 

kertynyt reilun kahden vuoden aikana kokemuksia ja tietoa vastuuteemojen mukaisista toimintamalleista ja 

hyvistä käytännöistä. Tässä yhteisraportissa on koottu yhteen nämä hankekohtaiset johtopäätökset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.proagria.fi/hankkeet/verkostoilla-tehoa-vesienhoitoon-11329
http://www.vesiviesti.fi/
https://www.valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-vesistokunnostusverkosto/
https://www.valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-vesistokunnostusverkosto/


 

 

1 Maakunnallisen VYYHTI -verkoston toiminta- ja rahoitusmalli ja 

vesistökunnostajan karttapalvelu 
Riina Rahkila, ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ Oulun kalatalouskeskus 

 

VYYHTI -verkosto on laajapohjainen, Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 2016 lähtien toiminut, paikallisia 

kunnostustoimijoita tukeva ja vesienhoidon konkreettisia toimenpiteitä edistävä verkosto. Tarve 

paikallistoimijoita tukevalle työlle tunnistettiin jo v. 2012 tilanteessa, jossa paikallisia kunnostustoimijoita 

haluttiin aktivoida omaehtoiseen toimintaan, mutta maakunnassa ei ollut olemassa olevaa toimintamallia, 

jolla olisi voitu vastata valtion resurssien vähentyessä paikallisten kunnostajien tuen tarpeeseen. Erilaisten 

selvitysten tuloksena päädyttiin rakentamaan alueelle maakunnallinen VYYHTI -verkosto.  

VYYHTI -verkoston erityispiirre on tiivis yhteistyö paikallisten kunnostustoimijoiden sekä vesialueen 

omistajien kanssa. Paikalliset toimijat muodostavat kunnostusyhdyshenkilöiden verkoston, joka toimii 

osana VYYHTI -verkostoa. VYYHTI -verkoston selkärangan, ydinryhmän, muodostavat verkoston toimintaan 

kumppanuusasiakirjalla sitoutuneet, Pohjois-Pohjanmaalla toimivat, alan keskeiset asiantuntija-, tutkimus-, 

neuvonta- ja koulutusorganisaatiot. Ydinryhmässä ovat edustettuina muun muassa maa-, metsä- ja 

kalataloussektori sekä maakunta, kuntasektori ja paikalliset kunnostustoimijat, mukaan lukien vesialueiden 

omistajat.  

Verkoston toiminnan tavoitteena on erityisesti eritasoisten toimijoiden sekä eri sektorien välisen yhteistyön 

ja tiedonvälityksen lisääminen. VYYHTI -verkoston tapaamisissa toimijat vaihtavat tietoja ja kokemuksia 

käynnissä olevista hankkeista sekä alan kehittämistarpeista, ideoivat uusia hankkeita sekä saavat uusia 

kontakteja. Verkoston toiminnassa hyödynnetään myös etäyhteyksiä.  

VYYHTI -verkoston toiminta on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille ja tuottaa kustannustehokkaasti 

merkittäviä, vesien- ja ympäristönhoitoa edistäviä tuloksia:  

• lisää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä paikallisten vesistökunnostustoimijoiden ja vesialueen 

omistajien sekä valuma-alueilla toimivien, vesiin vaikuttavien sektorien välillä  

• edistää kestävän maa- ja metsätalouden toimintatapoja  

• aktivoi paikallisia kunnostustoimijoita ja lisää konkreettisten kunnostustoimenpiteiden määrää  

• nostaa paikallisten kunnostustoimijoiden osaamisen tasoa  

• lisää virkistyskäyttömahdollisuuksia ja parantaa lähivirkistysalueiden tilaa  

• lisää erilaisten rahoituskanavien hyödyntämistä vesien- ja ympäristönhoidon toimenpiteisiin  

• lisää aktiivisella tiedotustoiminnalla vesistökunnostustoiminnan näkyvyyttä ja nostaa esiin 

vesienhoidon merkitystä  

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa: 

• luotiin maakunnallisen verkoston koordinoinnin ja jatkuvan toiminnan mahdollistava 

rahoitusmalli 

• kehitettiin VYYHTI -verkoston toimintamallia sekä selvitettiin sen soveltumista muualle 

Suomeen 

• toteutettiin kunnostustiedon kokoamista ja liikuttamista sekä verkostotoimijoiden välistä 

yhteistyötä edistävä valtakunnallinen Vesistökunnostajan karttapalvelu 

https://www.proagriaoulu.fi/files/vyyhti-2/vyyhti_verkoston_kumppanuusasiakirja_allekirjoitettu_2018.pdf


 

 

1.1 Koordinoitu VYYHTI -verkosto tuottaa tulosta ja on sovellettavissa muille alueille  
 

VYYHTI -verkoston toimintamalli, jolla kootaan eri sektoreilla toimivat alan asiantuntijat sekä paikalliset 

toimijat yhteen, tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet löytää ratkaisuja hallinnonalat ylittäviin, 

vesistöjemme tilaan liittyviin haasteisiin. VYYHTI -verkostomalli on tarpeiden mukaan muokkautuva ja 

joustava, mutta sille antaa jäntevyyttä asiantuntevan ydinryhmän toiminta. Ydinryhmä, jossa alan keskeiset 

toimijat ovat edustettuina, edistää olemassa olevan tiedon hyödyntämistä ja kokemusten vaihtoa sekä 

sektoreiden välistä yhteistyötä. Keskeistä verkoston toiminnalle on hyvä verkostojohtaminen ja 

koordinointi, joka tuottaa vaikuttavia tuloksia.  

Hankkeessa tehdyn selvitystyön perusteella voidaan todeta, että VYYHTI -verkostomallia on mahdollista 

soveltaa vesienhoitoa ja vesistökunnostuksia edistävään verkostotoimintaan myös muilla alueilla Suomessa 

huomioiden alueellinen toimintaympäristö ja alueen ominaispiirteet. Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Länsi-

Uudenmaan alueille suositeltiin selvitystyön tuloksena VYYHTI -verkostomallin mukaisen verkoston 

ydinryhmän perustamista. Myös kunnostusyhdyshenkilötoiminta on käynnistetty Kainuun ja Pohjois-

Karjalan alueella osana verkostotoimintaa. VYYHTI -verkoston toimintamalli on esitetty kaaviona ja 

verkostotoiminnan hyödyt eri toimijoille koottu sähköiseen materiaaliin (kuva 1). Materiaalit on koottu 

nettisivulle:  https://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti-verkosto/ 

 

 

Kuva 1. VYYHTI -verkoston hyödyt eri toimijoille on koottu sähköiseen materiaaliin. 

 

 

 

https://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti-verkosto/


 

 

1.2 VYYHTI -verkoston rahoitusmalli 
 

Vesienhoidon verkostotoiminnan tuloksellisuuden varmistaa toiminnan pitkäjänteisyys. Pitkäjänteisesti 

rahoitetun alueellisen verkostotoiminnan tuloksena vesien tilaa parantavien konkreettisten toimenpiteiden 

määrä ja vaikuttavuus kasvaa. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa monitavoitteisia, muun muassa 

ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin vastaavia hankkeita, joissa on mukana valuma-alueella 

toimivia eri maankäyttömuotojen edustajia, kalataloustoimijoita ja vesialueen omistajia sekä paikallisia 

vesistökunnostajia.  

VYYHTI -verkoston toiminta on kustannustehokasta, sillä suhteellisen pienellä koordinointiin sijoitetulla 

rahallisella panoksella voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia. Koordinoitu verkostotyö myös edesauttaa 

tuloksellista hankerahoitusten hakua ja uusien kumppanuuksien syntymistä, joka avaa uusia 

rahoituskanavia. 

VYYHTI -verkoston pitkäjänteinen toiminta edellyttää rahoitusta verkoston koordinointiin 80 000 €/v. 

Rahoituksen tulee kattaa vähintään vuodet 2021–2023, jotta verkoston toiminta vakiintuu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VYYHTI -verkoston jatkuvan rahoitusmallin rahoitusosuudet vuosittain 

 

Valtio     40 000€ 

Pohjois-Pohjanmaan kunnat    20 000€ 

Alueen toimijat (yksityiset, yritykset, säätiöt tms.) 20 000€ 

Yht.     80 000€ 



 

 

1.3 Vesistökunnostajan karttapalvelu verkoston toimijoiden tiedonvälitystyökaluna  

Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa kehitetty, kaikkia vesienhoidon ja kunnostusten parissa 

toimivia palveleva Vesistökunnostajan karttapalvelu kokoaa tietoa ja luo pohjaa laajalle vesien tilaa 

parantavalle yhteistyölle.  

 

Kuva 2. Helppokäyttöinen, kaikkia alan toimijoita palveleva Vesistökunnostajan karttapalvelu on koottu 

tarinakartan muotoon. Karttapalvelun hyödyt on koottu myös videolle. 

Karttapalveluun on koottu keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot, ja palveluun 

pystyy jokainen alan toimija helposti tallentamaan omat kunnostustoimenpiteensä. Tallennettujen 

toimenpiteiden kautta saa myös selville eri puolilla Suomea toimivia kunnostusten toteuttajatahoja, joihin 

voi halutessaan ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja.  

Karttapalvelun tarjoama toimenpiteiden tallennusmahdollisuus kokoaa ensimmäistä kertaa toteumatietoa 

eri toimijoilta. Mahdollisuus tarkastella tietoa kootusti edistää kokonaisvaltaisten, sektorirajat ylittävien 

kunnostushankkeiden sekä kunnostustoimintaan liittyvän seurannan suunnittelua. Karttapalveluun 

tallennettua tietoa voidaan hyödyntää myös tutkimustoiminnassa. Karttapalveluun koottu suunnittelun 

tausta-aineisto palvelee laajasti myös asiantuntija-, suunnittelu- ja neuvontatyötä tekeviä tahoja. 

Vesistökunnostajan karttapalvelusta on saatavissa myös monipuolisesti yhteenvetotietoja, joita voidaan 

hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa ja erilaisissa raportoinneissa. Yhteenvetotietojen pohjalta 

saadaan kokonaiskuvaa vesistökunnostustoiminnan laajuudesta ja vaikuttavuudesta. Tiedot palvelevat 

myös kunta- ja aluetason toimijoita. 

 

 

 

https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostajankarttapalvelu
https://youtu.be/DBSJ_9xmSAg


 

 

2 Länsi-Uudenmaan kuntien vesienhoidon toimenpideohjelmat 
Maija Venäläinen, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

 

Alueiden erilaisuudesta johtuen alueellisten vesistökunnostusverkostojen on tärkeä tunnistaa oman 

alueensa vahvuudet ja erityispiirteet ja rakentaa verkoston toimintaa niiden mukaisesti. Länsi-Uudenmaan 

vesistökunnostusverkoston vahvuudeksi on tunnistettu tiivis ja tuloksekas kuntayhteistyö. Verkostoilla 

tehoa vesien hoitoon -hankkeessa koottiin uutena kuntayhteistyön toimintatapana Länsi-Uudenmaan 

kunnille kuntakohtaiset vesien hoidon toimenpideohjelmat tukemaan kuntien vesienhoidon painopisteiden 

määrittelyä ja kunnostushankkeiden toimenpiteiden valmistelua. Uuden verkostotoimintatavan tavoitteena 

on: 

• Lisätä yhteistyötä tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatioiden ja paikallisten vesistötoimijoiden kesken 

• Tunnistaa potentiaalisia hankekumppaneita ja synnyttää lisää kunnostushankkeita 

• Jakaa tietoa tuoreimmista vesienhoidon tutkimustuloksista sekä uusista vesiensuojeluratkaisuista ja 

niiden soveltamismahdollisuuksista 

• Nostaa esiin kuntien vesien- ja ympäristönhoidon tutkimus-, kehittämis- ja rahoitustarpeita 

 

2.1 Toimenpideohjelmat toteuttavat vesienhoidon yhteistyön visiota ja strategiaa 
 

Länsi-Uudenmaan kuntien hyväksymän vesienhoidon yhteistyön vision ja strategian vuosille 2019–2026 

mukaan Länsi-Uusimaa on tunnettu upeasta vesiluonnosta ja vesien tilan hyväksi tehtävästä 

määrätietoisesta yhteistyöstä. 

Vision tärkeäksi toteutustavaksi on nostettu kuntakohtaiset vesien hoidon toimenpideohjelmat, joissa 

tarkastellaan vuosittain kunnan vesienhoidon tarpeita ja priorisoidaan tarvittavia 

vesistökunnostustoimenpiteitä. Näiden lisäksi strategiassa on toimenpide-ehdotukset tiedon hallinnan ja 

hankinnan toimenpiteistä, kunnostustoimenpiteiden hankkeistamisesta sekä kunnan sitoutumisesta 

rahoitukseen ja vesienhoidon yhteistyöhön. 

Toimenpideohjelmissa tarkastelut ja kaikille kunnille yhteisiä kokonaisuuksia ovat: 

• Tietojen keruun taustatiedot 

• Vesistöjen tilan seurannan kehittäminen niin, että kaikki vesistöt saadaan seurannan piiriin ja tiedot 

osaksi vesientila.fi-portaalia 

• Pohjavesien yhteistarkkailut ja suojelusuunnitelmat 

• Haja-asutuksen jätevesineuvonta sekä hevostalli- ja mökkiläisneuvonta 

• Kunnan alueen vesistöjen hoito- ja kunnostustoiminnan suunnittelu ja toteutusten priorisointi 

• Vesitietouden jakaminen ja ympäristökasvatus 

• Virkistysmahdollisuuksien edistäminen 

 

 

 



 

 

Toimenpideohjelmat koottiin muodostamalla kokonaiskuva kunnan vesistöistä. Tausta-aineistojen pohjalta 

tehtyyn tarkasteluun sisältyivät tiedot vesistöjen lukumäärästä, niiden ekologisesta tilasta, tehdyt 

kunnostukset, seurannan piirissä olevien vesistöjen määrä ja seurannan laajentamistarpeet sekä käynnissä 

olevat vesiensuojelulliset hankkeet. Taustatarkastelun perusteella toimenpideohjelmissa on esitetty 

vesiensuojelullisten toimenpiteiden priorisointi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja näistä on edelleen koottu 

seuraavalle vuodelle ytimekäs suunnitelma toimenpiteistä, jotka ehdotetaan sisällytettäväksi kunnan 

seuraavan vuoden budjettiin.  

 

2.2 Kansalaistieto tärkeässä roolissa 
 

Toimenpideohjelmien laatimista varten eri tietojärjestelmistä saatavaa vesistötietoa täydennettiin 

keräämällä kansalaistietoa Länsi-Uudenmaan kuntien vesi- ja ranta-alueista tätä varten järjestetyissä 

yleisötilaisuuksissa sekä karttapohjaisella kyselyllä.  

Maptionnaire  -karttakysely toteutettiin vuonna 2019 kevään ja kesän aikana kaikissa kahdeksassa Länsi-

Uudenmaan kunnassa (taulukko ja kuva 3). Kaksikielisissä kunnissa kyselyn pystyi vastaamaan joko 

suomeksi tai ruotsiksi. Kunnan ympäristötoimen kanssa käytiin kysymykset läpi ja ne poikkesivat hieman 

kunnasta toiseen. Pääpiirteissään kysely oli kuitenkin samanlainen joka kunnassa. Kyselyssä kysyttiin 

virkistyskäyttöön liittyviä kohteita ja pyydettiin niistä lisätietoja. Samoin vesistökohteet, jotka aiheuttivat 

huolta tai joiden vastaaja koki parantuneen tai huonontuneen oli mahdollista sijoittaa kartalle ja antaa 

niistä lisätietoja. Karttakysely tavoitti eri kunnissa hyvin vaihtelevasti vesistöjen käyttäjiä. Etenkin 

mökkiläisiä oli vaikea tavoittaa. Parhaiten kysely tavoitti vastaajia kunnissa, joissa kysely jaettiin 

kuntalaisten omille aktiivisille some-palstoille. 

 

Taulukko. Karttakyselyn tulokset kunnittain. 

 

 

 

 

Kirkkonummi Hanko Karkkila Lohja Inkoo Raasepori Siuntio Vihti Yhteensä 
Vastaajien lukumäärä 190 34 76 106 74 102 39 84 705 
Karttavastausten määrä 853 163 366 486 287 510 170 443 3278 
Virkistyskäyttökohteet 464 111 216 256 197 316 112 248 1920 
Ongelmakohteet 268 36 131 150 145 137 41 147 1055 
Muutos parempaan 9 6 5 11 5 7 2 5 50 
Muutos huonompaan 78 8 30 50 26 34 9 30 265 
Lähteet 10 2 6 19 8 16 6 14 81 



 

 

 

Kuva 3. Karttakyselyyn vastanneiden esiin nostamia vesistöjen ongelmapaikkoja Länsi-Uudellamaalla. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Iisalmenreitti.fi-sivuston sisältämä vesitieto luo pohjaa vastuulliselle 

toiminnalle                 
 Petri Nieminen, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Ylä-Savon vesivarojen kestävän käytön edistämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi alueelle 

muodostettiin keväällä 2017 Iisalmen reitin vesivisio: Yhteisestä puhtaasta vedestä hyvinvointia ja 

menestystä Ylä-Savoon. Yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa laaditun vision saavuttamiseksi tarvittavat 

kehittämistoimenpiteet koottiin toteutusohjelmaksi, jota edistetään ja seurataan koordinoidusti. 

Vesivisio-toteutusohjelman laadinnan aikana yhtenä kehittämistoimenpiteenä tunnistettiin tarve tuottaa 

havainnollista ja tiivistä tietoa veden merkityksestä. Osana Vesiviestillä vaikuttavuutta-hanketta (2018–

2020) laadittu iisalmenreitti.fi-sivusto toimii tällaisen yleistajuisen alueellisen vesitiedon tietolähteenä. 

Sivusto pyrkii faktapohjaisen, mutta kuitenkin innostavasti esitetyn sisällön kautta lisäämään vesien 

arvostusta sekä ympäristötietoisuutta ja sitä kautta ruokkimaan entistä vastuullisempaa toimintaa ja 

kestävämpää vesien hyödyntämistä.  

Sivusto kuvaa tietyn kohdealueen (Iisalmen reitin valuma-alue ja Kallaveden yläosan alue) pinta- ja 

pohjavesien tilaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä, ja se tarkastelee myös veden merkitystä vettä hyödyntävien 

toimialojen näkökulmasta (8 toimialaa). Sivustolla on eri kohde- ja käyttäjäryhmiä osiosta riippuen; sivusta 

voivat hyötyä esim. kunnalliset ympäristöviranomaiset, opetustoiminta, virkistyskäyttäjät (mökkeily, 

uiminen, kalastus, veneily) ja elinkeinoelämän eri toimijat. 

 

Keskeiset tavoitteet sivustoa laadittaessa olivat: 

• Valuma-alueen järvi-, joki- ja pohjavesitieto tuodaan yhteen paikkaan – vesistöt, vesistösuhteet ja 

pohjavesialueet nostetaan peruskartalta näkyville 

• Vesistöjä käsitellään valuma-alue- ja vesimuodostumalähtöisesti 

• Vedenlaatutiedot esitetään käyttäjäystävällisesti 

• Pohjavesi-pintavesi vuorovaikutukseen kytkeytyvät luontoarvot tuodaan esille 

• Esitetään tuoreita ajatuksia vesiensuojeluun, -hoitoon ja -kunnostukseen alueen eri toimialojen 

lähtökohdista – elinkeino- ja aluetaloudellinen näkökulma 

• Välitetään tietoa ajankohtaisista alueen vesiresursseja koskevista uutisista ja tapahtumista 

• Käytetään avoimia aineistoja tietolähteenä 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vesivisio.fi/
http://www.vesiviesti.fi/
http://www.iisalmenreitti.fi/


 

 

3.1.Valuma-alueen järvi-, joki- ja pohjavesitieto yhdessä paikassa 
 

Visuaalisesti sivuston perusajatuksena on nostaa vesistöt, vesistösuhteet ja pohjavesialueet peruskartalta 

näkyviin Suomen vesistöaluejaon (Ekholm 1993) pohjalta. Paikkatietoaineistot käsiteltiin visuaaliselta 

ilmeeltään selkeiksi kartoiksi, joissa vesi on keskiössä. Pintavesien osalta sivuston karttatarkasteluissa 

edetään 1. jakovaiheesta (Iisalmen reitin valuma-alue) 2. jakovaiheen valuma-alueisiin, joita sivustolla 

esitellään 10 kpl (esim. Sonkajärven reitin valuma-alue), ja lopulta kunkin 2. jakovaiheen valuma-alueen 

vesimuodostumiin, eli järviin ja jokiin.  

Kun sivustolle laitettavaa tietoa koottiin ja järjesteltiin, havaittiin, että vesimuodostumia koskeva tieto on 

usein toiminnallisuuden mukaan järjesteltyä ja siitä syystä hajallaan eri organisaatioissa tai saman 

organisaation eri osastoissa. Tästä syystä iisalmenreitti.fi-sivustolla pintavesien tarkastelunäkökulmaksi 

otettiin valuma-alue- ja vesimuodostumalähtöisyys. Tämä lähestymistapa tukee myös vesienhoidon 

suunnittelua, koska vesien tilaakin tarkastellaan vesimuodostumina. Näin ollen on loogista lähteä tekemään 

vesien tilan parantamiseen/hyvän tilan säilyttämiseen tähtäävää viestintää vesimuodostumatasolta. 

Sivuston tietolähteenä avoimet aineistot 

Sivustolta löytyvä tieto on koottu eri lähteistä ja yhteistyö eri tahojen ja tiedon tuottajien kanssa onkin ollut 

erittäin keskeinen asia sivuston toteutuksen kannalta (esim. POSELY, kunnat, vesivision sidosryhmät, 

osatoteuttajat, muut yhteistyötahot). Sisällössä on hyödynnetty esim. P-S vesienhoidon 

toimenpideohjelmaa, P-S puroinventointia, Järviwikia, eri toiminnanharjoittajien ympäristölupia, kalojen 

istutustietoja, tutkimusraportteja, tieteellisiä artikkeleita, dronekuvia sekä muita valokuvia eri lähteistä 

(saatu mm. alueen asukkailta valokuvatiedustelun kautta). Keskeinen tekijä sivuston visuaalisessa ilmeessä 

ovat olleet valokuvat ja videot alueesta – kuva kertoo monesti enemmän kuin tuhat sanaa. 

Sivuston karttavisualisoinneissa on hyödynnetty ympäristöhallinnon avoimia paikkatietoaineistoja, avoimen 

lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoa (QGIS) sekä avoimen lähdekoodin kuvankäsittelyohjelmistoa (GIMP). 

Sivustolle laaditut karttaupotukset on toteutettu Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna.fi-palvelun 

karttajulkaisu-toiminnon avulla, jossa maanmittauslaitoksen tarjoamaa karttapohjaa käytetään alustana, ja 

tuodaan oma aineisto shapefile-tiedostona karttapohjan päälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Vedenlaatutiedot tarkasteltavissa käyttäjäystävällisesti 
 

Sivustolla esitellään tarkemmin 112 järveä ja 40 jokea, joiden osalta tietoa arvioitiin olevan riittävästi 

saatavilla. Käytännössä kyseessä ovat ne vesimuodostumat, joista tehdään säännöllisesti ekologinen tila-

arvio osana vesienhoidon suunnittelua. Näihin kuuluvat yli 50 ha järvet ja joet, joiden valuma-alue >100 

km2. Vesimuodostumakohtaisesti sivustolla esitellään vedenlaatutietoja, hydrologiaa, tilaan vaikuttavia 

tekijöitä sekä kalastusta ja kalastoa. Ekologisen tilaluokittelun ulkopuolelle jäävistä pienemmistä vesistöistä 

on yleisesti ottaen heikosti seurantatietoa saatavilla, minkä vuoksi alueen pienvesiä ei ollut mahdollista 

ottaa sivuston tarkasteluun mukaan. Viestimään pystyy vain niistä asioista, joista tietoa löytyy. Yli 1 ha 

järviä tai lampia sivuston tarkastelualueella sijaitsee noin 800.  

Vesimuodostumakohtaiset vedenlaatutiedot löytyvät sivustolta graafisesti esitettynä vuodesta 1965 lähtien 

näytteenottopäivän tarkkuudella. Vedenlaatutiedot haetaan sivustolle ympäristöhallinnon pintavesien tila -

tietojärjestelmästä SYKEn avoimien rajapintojen kautta automaattisesti kaksi kertaa vuodessa. Tiedot 

tallennetaan SKVSY:n web-tietokantaan ja SKVSY:n tietokannan kautta sivustolle piirtyy kuvaajat valituista 

mittaustiedoista. Tietojen tallennus rajapinnan kautta ensin yhdistyksen omaan tietokantaan varmistaa 

sen, että mittaustulokset ovat aina saatavilla, vaikka rajapinnassa olisi häiriötä. 

Vedenlaatutietojen esittämistä varten käytiin jokaisen vesimuodostuman osalta olemassa olevia 

mittaustuloksia läpi, ja valittiin sivustolla esitettävän tiedon pohjaksi mahdollisimman edustavat 

näytteenottopisteet. Kriteereinä käytettiin mahdollisimman korkeaa näytemäärää ja sitä, että näytteitä 

löytyi myös viime vuosilta. Lisäksi tärkeää oli, että kyseisiltä näytteenottopisteiltä tuloksia tulisi myös 

jatkossa.  

Järvien osalta kiinnitettiin huomiota myös näytteenottopisteen syvyyteen (edustava näyte alusvedestä). 

Koska järvien vedenlaatutiedoissa voi olla suuria eroja kesä- ja talvinäytteiden välillä, pidettiin oleellisena, 

että kesä- ja talvinäytteet näkyvät sivuston graafeissa erillisinä. Kesäajan näytteiksi rajattiin 1.5.–30.9. 

otetut näytteet ja talviajan näytteiksi 1.10.–30.4. otetut näytteet.  

Keskeistä oli myös erottaa järvien pinta- ja pohjanäytteet toisistaan. Ilman näitä rajauksia graafit eivät olisi 

selkeästi luettavissa ja ymmärrettävissä. Sivustolla näkyvissä vedenlaatugraafeissa esitetään 1 metrin 

syvyydestä otetut näytteet (pinta) sekä yhden metrin pohjan yläpuolelta otetut näytteet (pohja) erillisinä. 

Graafien y-akselit skaalattiin eri parametrien osalta siten, että graafit olisivat mahdollisimman hyvin 

luettavissa myös mobiililaitteilla. Näytteiden määrä suodatettiin graafeihin siten, että yksittäistä vuotta 

kohden graafiin piirtyy enintään kolme pinnasta otettua ja kolme pohjasta otettua näytettä. Tällä taataan 

se, että graafi pysyy luettavana myös niiden järvien osalta, joista näytteenottokertoja olisi ollut edellä 

mainittua enemmän per vuosi.  

Esiteltäviksi vedenlaatuparametreiksi valittiin keskeisimpiä vesistön tilaa kuvastavia tekijöitä. Järvien osalta 

valitut parametrit olivat: kokonaisfosfori, kokonaistyppi, a-klorofylli, happipitoisuus, COD, väriluku ja 

näkösyvyys. Jokien osalta vastaavat parametrit olivat: kokonaisfosfori, kokonaistyppi, pH, sähkönjohtavuus, 

COD, väriluku, näkösyvyys. 

 

 

 



 

 

4 Kuntayhteistyö, pienvedet ja valuma-aluelähtöinen sidosryhmätyö 

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston toiminnassa 
Jarkko Leka, Janne Tolonen ja Katariina Yli-Heikkilä, Valonia/Varsinais-Suomen liitto 

Vesistökunnostusverkostotoiminta on alkanut Varsinais-Suomessa Pro Saaristomeri -ohjelman toimintana 

vuonna 1999. Ohjelman toiminta on hiipunut vuoden 2016 jälkeen, eikä sen puitteissa ollut tarpeeksi 

resursseja paikallisyhdistysten neuvontaan ja niiden vesistökunnostustoiminnan aktivointiin. Valoniassa on 

tunnistettu vuonna 2012 paikallisten vesiensuojeluyhdistysten tarve vesistökunnostusneuvontaan, 

koulutuksiin ja hankeapuun. Valonia on vuosien varrella tarjonnut vesiensuojelu- ja 

vesistökunnostusneuvontaa osana kuntayhteistyötä, mutta resurssit ovat olleet riittämättömät vaikuttavan 

maakunnallisen verkostotyön luomiseen ja kehittämiseen. 

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto on lähtenyt hankemuotoisena käyntiin syyskuussa 2018. 

Verkostotyön tarkoituksena on ollut muun muassa paikallislähtöisen vesistökunnostustoiminnan aktivointi, 

yhdistysten neuvonta, laajapohjainen sidosryhmätyö sekä verkoston toimintamallin luominen. Verkostotyö 

jatkuu vuodesta 2021 alkaen toimintamallin mukaisesti. Verkostotyölle on ominaista joustavuus ja 

uudistumishalukkuus ja verkoston toimintamallia voidaan tarvittaessa helposti muokata paremmaksi. 

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston kolme nostoa omasta toiminnasta: 

• kunnat mukaan verkostotoimintaan hyödynsaajiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi 

• pienvesien kunnostus ja suojelu on tärkeä osa vesistökunnostusverkoston toimintakenttää 

• verkostotoiminnassa kannattaa panostaa valuma-aluelähtöisen sidosryhmätyön edistämiseen. 

Yhteistyön ja luottamuksen kehittyminen edellyttää vuoropuhelua ja aikaa.     

 

4.1 Kuntayhteistyö Varsinais-Suomen alueella 
 

Valonia on koko Varsinais-Suomen alueella toimiva asiantuntijaorganisaatio, joka toteuttaa valtionhallinnon 

laatimia kestävän kehityksen tavoitteita. Valonia toimii osana Varsinais-Suomen liittoa. Valonian edeltäjiä 

olivat Varsinais-Suomen energia- ja agendatoimistot, jotka yhdistyivät Valonia-nimen alle vuonna 2008. 

Valonian toimintaa ohjaa maakunnan kestävän kehityksen toimintaohjelma vuosille 2015–2020, nimeltään 

Ohjelma2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Se on järjestyksessään viides 

alueellinen kestävän kehityksen ohjelma. Siinä yhdistyvät valtion ja alueellisen tason keskeiset kestävän 

kehityksen tavoitteet. Valonian seuraava ohjelmakausi Ohjelma 2030 käynnistyy vuoden 2021 alusta. 

Maakuntaliiton maakuntastrategia ohjaa myös Valonian toimintaa. Strategiassa tavoitellaan 

kokonaisvaltaisesti resurssiviisasta ja hiilineutraalia maakuntaa. 

Valonian toiminnan rahoitus koostuu monesta lähteestä. Kuntien vuosittaiset osallistumismaksut Valonian 

toimintaan kattavat noin viidenneksen Valonian vuosittaisesta noin miljoonan euron budjetista. Muu 

rahoitus kertyy erilaisten projektien rahoituksista sekä ostopalveluista. 

Suurin rahallinen resurssi Valonialle ovat sekä kansalliset että EU-tason hankkeet, joiden omarahoituksena 

käytetään kunnilta saatavia osallistumismaksuja. Näin ollen toimintamme tärkeimpiä takaajia ovat kunnat, 

jotka ovatkin Valonian toiminnan tärkein kohderyhmä. Kuntien perusmaksuosuus mahdollistaa laajan 

hanketoiminnan, jonka avulla kuntia autetaan pääsemään kestävän kehityksen tavoitteisiinsa. 

https://www.valonia.fi/materiaali/ohjelma-2030/
https://www.valonia.fi/materiaali/ohjelma-2030/


 

 

Teemme Valoniassa monenlaista työtä liittyen muun muassa energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 

energiaan, kiertotalouteen, kestävään liikkumiseen, vesiensuojeluun ja jätevesien hallintaan, kestäviin 

julkisiin hankintoihin sekä ympäristökasvatukseen. Luomme yhteistyötä, välitämme tietoa ja tarjoamme 

kunnille käytännön ratkaisuja kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi. 

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto on yksi esimerkki Valonian työstä vesiensuojelun ja 

vesistökunnostusten edistämiseksi maakunnassamme. Varsinais-Suomen kunnat hyötyvät verkoston 

toiminnasta alueillaan tapahtuvien vesiensuojelu- ja vesistökunnostustöiden myötä. Toisaalta etuna ovat 

myös esimerkiksi paikallisen kansalaisaktiivisuuden lisääntyminen ja yhteisöllisyyden parantuminen. Lisäksi 

verkosto toimii alustana sidosryhmäyhteistyölle ja kuntarajat ylittävälle vesiensuojelutyölle. 

 

4.2 Pienvesien huomioinen vesistökunnostuksissa ja verkostotoiminnassa 
 

Vuonna 2018 valmistuneen Suomen luontotyyppien uhanlaisuusarvioinnin mukaan Etelä-Suomen 

pienvesiluontotyypeistä (norot, purot, lähteet, lammet, fladat ja kluuvit) 70 % on arvioitu uhanalaisiksi 

(Kontula ja Raunio 2018). Perusteet pienvesien parempaan huomioimiseen vesiensuojelussa ja 

vesistökunnostuksissa ovat vahvat. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategialla on luotu suuntaviivoja 

pienvesien suojelu- ja kunnostustoiminnalle (Hämäläinen 2015). Pienvesiin kohdistuu sekä voimakasta 

maankäyttöä että laajoja suojelu- ja kunnostusintressejä, joten toimijoiden verkostoitumiselle ja 

yhteistyölle on erityinen tarve. 

Pienvedet jäävät valtakunnallisessa vesienhoidon suunnittelussa vähälle huomiolle. Pienvesien suojelu ja 

kunnostus onkin tarpeen nostaa esille verkostotoiminnassa. Pienvesien kohdalla asianomistajia ja 

vastuunkantajia on vähän toisin kuin mökkirantaisten järvien, jokien ja merenlahtien kohdalla. Alueellinen 

vesistökunnostusverkosto voi toimia aloitteentekijänä ja hankealustana pienvesien suojelu- ja 

kunnostustoiminnassa. 

Suomen ympäristökeskuksen tilaamassa ja Valonian laatimassa pienvesioppaassa on selvennetty pienvesiä 

koskevan lainsäädännön tulkitsemista. Yleisenä huolena on ollut, etteivät vesi- ja metsälakien tuoma 

pienvesien suoja toteudu käytännön maankäytössä kuin enintään kohtalaisesti. Yhtenä syynä on ollut 

tiedon puute pienvesistä. Hyvien vesiensuojelukäytäntöjen yleistymiseksi oppaaseen on sisällytetty 

suosituksia pienvesien paremmaksi huomioimiseksi maankäytössä. Vesistökunnostusverkosto voi toimia 

väylänä avoimen pienvesitiedon keräämisessä ja jakamisessa.  

Pienvesien suojelu- ja kunnostustoiminnan edistämiseksi verkostoyhteistyötä on aktivoitu erityisesti 

erilaisten kunnostushankkeiden ja tilaisuuksien kautta. Vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden 

suunnittelussa on huomioitu tarve muodostaa yhteistyöhankkeita, joilla saataisiin parannettua pienvesien 

huomioimista ja aktivoitua suojelu- ja kunnostustoimintaa. Varsinais-Suomen alueella on viime vuosina 

käynnistynyt useita pienvesiin keskittyviä hankkeita kuten Valonian vetämät METSO-ohjelman 

yhteistoimintaverkosto -hanke ja Saaristomeren rannikon pienvedet -hanke. 

Varsinais-Suomen alueella pienvesikunnostukset ovat viime vuosina kohdistuneet erityisesti kalastoltaan 

arvokkaisiin puroihin. Kunnostusten tavoitteena on ollut erityisesti uhanalaisen taimenen elinympäristöjen 

kunnostaminen.  Pienvesiin kytkeytyviä kunnostuksia on toteutunut myös valtion mailla muun muassa 

soiden ennallistamisen yhteydessä Metsähallituksen toimesta. Pienvesiympäristöjen suojelu on edistynyt 

viime vuosina METSO-ohjelman avulla. 

https://www.valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-vesistokunnostusverkosto/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161233/Suomen%20luontotyyppien%20uhanalaisuus%202018%20OSA1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306503/SYKEra_36_2019_Pienvesiopas.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.valonia.fi/hanke/metso/
https://www.valonia.fi/hanke/saaristomeren-rannikon-pienvedet/


 

 

Valonia on tehnyt käytännön kunnostustöitä Varsinais-Suomen pienissä virtavesissä vuodesta 2014 lähtien. 

Virtavesikunnostuksissa on muun muassa aktivoitu vapaaehtoista pienvesien kunnostustoimintaa erityisesti 

kalastoltaan arvokkaissa kohteissa. Toisaalta kunnostustoiminta on auttanut äärimmäisen uhanalaisen 

taimenen elpymistä, lisännyt laajalti tietoa Varsinais-Suomen virtavesistä ja luonut kokemusperäistä tietoa 

hyvistä kunnostuskäytännöistä. Virtavesikunnostustoimintaa on rahoitettu erityisesti valtion avustuksilla 

sekä säätiöiden ja rahastojen tuella.  Hankkeiden rahoitukseen ovat osallistuneet myös kalatalousalueet ja 

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. Paikallisten yksityishenkilöiden ja yhdistysten aktiivisuus ja 

talkootyö ovat myös olleet merkittävä resurssi virtavesikunnostushankkeille. Purokunnostustalkoisiin on 

osallistunut muun muassa luonnonsuojeluyhdistysten, kyläyhdistysten ja kalastusseurojen edustajia. 

Talkootyötä on hyödynnetty hankkeiden omarahoituksessa. Virtavesikunnostuksia on toteutettu 

yhteistyössä myös valtakunnallisten toimijoiden WWF:n ja SYKE:n kanssa (kuva 4). 

 

Kuva 4.  Kaupunkipuro Kuninkojaa kunnostettiin talkootyönä elokuussa 2020. Kunnostus järjestettiin yhteistyössä Valonian, Turun 
kaupungin, WWF:n ja Keskon kanssa. 

Virtavesikunnostusten perusteita ja hyviä käytäntöjä on esitelty Valonian ja Länsi-Uudenmaan vesi ja 

ympäristö ry:n järjestämissä Virtavesikunnostuskurssi- tiedot taidoiksi! -webinaarisarjassa syksyllä 2020 ja 

keväällä 2021. Webinaarit ovat saaneet valtakunnallisesti kattavaa kiinnostusta ja ovat katsottavissa myös 

jälkikäteen tallenteina. Virtavesikunnostuskurssi on osa Luonnonvarakeskuksen vetämää Kalatalouden 

ympäristöohjelmaa, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Verkostotoiminta ja siihen 

kytkeytyvä viestintä lisää vapaaehtoistyön merkitystä pienvesien kunnostus- ja suojelutyössä. 

Tilaisuudet ovat olleet merkittävässä asemassa pienvesien suojelu- ja kunnostustoimintaan linkittyvän 

verkostoitumisen edistämisessä. Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto järjesti yhteistyössä 

valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa Pienvedet kuntoon -tilaisuuden Salossa syyskuussa 

https://www.valonia.fi/hanke/virtavesi/
https://www.valonia.fi/tapahtuma/virtavesikunnostuskurssi-tiedot-taidoiksi/
https://www.valonia.fi/tapahtuma/virtavesikunnostuskurssi-tiedot-taidoiksi/


 

 

2019. Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoiden esitelmiä ja kokemuksia pienvesien suojelusta ja pienvesien 

kunnostamisesta. Lisäksi järjestettiin tilaisuutta seuraavana päivänä pienvesiretki Salon Perniöön ja Teijoon. 

Retkellä tutustuttiin purokunnostuksiin ja lähdeluontotyyppeihin sekä lähteiden huomioimiseen 

metsätaloudessa.  Pienvedet on nostettu esille myös muissa Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston 

järjestämissä tilaisuuksissa (ks. Metsätalouden vesiensuojelu ja valuma-aluelähtöinen yhteistyö) ja 

valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tilaisuuksissa. 

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto osallistui myös Tampereella syyskuussa 2020 järjestetyn 

Taajamien pienvedet – lähiluonnon helmet -tilaisuuden suunnitteluun. Tilaisuuden järjestivät 

valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto yhteistyössä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen 

ja Tampereen kaupungin kanssa. Tilaisuuden materiaalit ovat saatavilla valtakunnallisen 

vesistökunnostusverkoston sivuilta. 

Vesistökunnostusverkoston toimesta on aktivoitu myös pienvesien tietoperustan laajentamista. 

Hankkeiden lisäksi kuntayhteistyöllä on aktivoitu kuntien pienvesikartoituksia ja kunnostustoimintaa. 

Ympäristöministeriön Helmi-elinympärisohjelman Kunta-Helmi rahoitusta myönnettiin usean 

pienvesikohteen kunnostukseen Varsinais-Suomen alueella vuosille 2021–2022. 

Viime vuosien aktiivinen pienvesiin kohdistunut hanketoiminta on selvästi lisännyt mielenkiintoa pienvesien 

huomioimista kohtaan. Esimerkiksi kunnista ja paikallisilta vesiensuojelutoimijoilta on tullut useita 

yhteydenottoja ja pienvesien huomioimiseen liittyviä neuvontapyyntöjä esimerkiksi taajama-alueiden 

pienvesiin, hankesuunnitteluun, kaavoitukseen, vaelluskaloihin ja metsätalouden vesiensuojeluun liittyen. 

 

4.3 Metsätalouden vesiensuojelu ja valuma-aluelähtöinen yhteistyö 
 

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hankkeessa (09/2018-12/2020) on tehty alusta asti 

laajapohjaista sidosryhmätyötä metsä- ja maataloustoimijoiden kanssa. Esimerkiksi hankkeen 

ohjausryhmässä ovat mukana Pro Agria Länsi-Suomen, MTK Varsinais-Suomen, Suomen metsäkeskuksen ja 

metsänhoitoyhdistys Lounametsän edustajat. 

Verkosto on järjestänyt yleisötilaisuuksia, joissa on keskitytty metsätalouden vesiensuojeluun ja valuma-

aluelähtöisyyteen. Tilaisuuksissa on ollut useita eri alojen asiantuntijoita kertomassa metsätalouden 

vesiensuojelun merkityksestä sekä keinovalikoimasta, joilla vesiensuojelutasoa voidaan parantaa. 

Tilaisuudet ovat olleet yksi keino levittää tietoa metsätalouden vesiensuojelusta ja valuma-aluelähtöisen 

sidosryhmätytön merkityksestä muun muassa maanomistajille ja paikallisten vesiensuojeluyhdistysten 

jäsenille. Metsätalouden vesiensuojelusta on viestitty myös Varsinais-Suomen vesistökunnostajat -ryhmän 

Facebook-sivulla sekä verkoston uutiskirjeissä.  

Huhtikuussa 2020 alkaneessa Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkosto -hankkeessa. Hankkeessa 

sovitetaan yhteen metsien hoitoa ja muuta käyttöä suhteessa vesiensuojeluun ja alueen luonnon 

monimuotoisuusarvoihin. Yhteistoimintaa toteutetaan laajalla sidosryhmätoiminnalla metsänomistajien, 

alueella toimivien yhdistysten, kuntien ja yritysten kanssa. Luontoarvojen turvaamiseksi kehitetään muun 

muassa suojelualueiden reuna-alueiden luonnonhoitopainotteista metsänhoitoa ja muuta maankäyttöä. 

Luontoarvojen huomioiminen liittyy vahvasti myös vesiensuojelutason parantumiseen erityyppisillä alueilla. 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Tapahtumat/Muut_tapahtumat/Taajamien_pienvedet__lahiluonnon_helmet
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Tapahtumat/Muut_tapahtumat/Taajamien_pienvedet__lahiluonnon_helmet
https://www.valonia.fi/hanke/varsinais-suomen-vesistokunnostusverkosto/
https://www.facebook.com/groups/vsvesistot
https://www.valonia.fi/hanke/metso/

