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Loppuraportti: Siuntionjoki 2030: Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa 

  

Hankkeen tausta 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry haki 30.11.2017 Uudenmaan ELY-keskukselta avustusta vuoden 2018 

toimenpiteiden toteutukseen. Hankkeen kokonaisbudjetiksi esitettiin hakemuksessa 56 900 euroa ja ELY-

keskus myönsi 4.6.2018 tekemällään päätöksellä avustusta 22 998,98 euroa.  

Siuntionjoen vesistön pääuoma, Siuntionjoki, alkaa Vihdin kunnan Nummelan taajaman tienoilta ja laskee 

Pikkalanjokena Siuntion kunnan alueella Suomenlahteen. Alueen kaikki luokittelun piirissä olevat joet (Siun-

tionjoen pääuoma, Kirkkojoki, Harvså) ovat ekologiselta tilaltaan tyydyttäviä. Järvistä huonossa tilassa on 

Harvsån osavaluma-alueen järvet Petäjäjärvi ja Hepari, välttävässä tilassa pääuoman pohjoisosan Enäjärvi, 

Poikkipuoliainen, Huhmarjärvi ja Karhujärvi. Pääuoman alaosan järvet Tjusträsk ja Vikträsk ovat tyydyttä-

vässä tilassa. 

Siuntionjoen vesistöstä suuri osa kuuluu Natura 2000 -alueeseen. Sijainti Etelä-Suomen ravinteikkailla savi-

mailla aiheuttaa sen, että Siuntionjoki on luontaisesti savisamea jokivesistö ja vesistöalueen järvistä monet 

luontaisesti reheviä. Veden laatua heikentävät etenkin maa- ja metsätalouden hajakuormitus, mutta myös 

jätevedet, haja-asutus ja hulevedet. Kuormituksesta huolimatta Siuntionjoki on luonnontilaisimpina säily-

neitä jokivesistöjä Uudellamaalla. Lisäksi se on ainoa ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuo-

jelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava jokivesistö Uudellamaalla. Maisemallisesti Siuntionjoen laakso 

on myös erittäin merkittävä ja se kuuluukin valtioneuvoston määrittelemiin valtakunnallisesti arvokkaisiin 

maisema-alueisiin. 

Siuntionjoki on yksi harvoista Suomen puolella Suomenlahteen laskevista joista, jossa vielä tavataan erittäin 

uhanalaista ja geneettisesti ainutlaatuista meritaimenta. Viimeisten vuosikymmenien aikana Siuntionjoen 

meritaimenen elinmahdollisuudet ovat kuitenkin merkittävästi heikentyneet johtaen taimenkannan voi-

makkaaseen taantumiseen. Elinympäristön heikkenemistä ja nykytilaa ilmentää erityisesti Siuntionjokeen 

Sågarsforsin alapuolelle laskeva Kvarnbyn puro. Sen on arvioitu olleen vielä 1990-luvulla yksi merkittävim-

mistä taimenen poikastuotantoalueista Siuntionjoen vesistössä (Marttinen ja Koljonen 1989), mutta 2000-

luvulla taimenia ei purosta ole enää tavattu (Vähä ym. 2017).  

Siuntionjoen vesistöalueella on useita pieniä suojeluyhdistyksiä, jotka tekevät työtä oman vesistönsä veden 

laadun parantamiseksi. Myös monet muut aktiiviset toimijat kuten esim. Virtavesien hoitoyhdistys ry ja val-

tio ovat toteuttaneet alueella kunnostustöitä. LUVY on toteuttanut Siuntionjoen valuma-alueella mm. haja-

asutuksen jätevesineuvontaa yli 40 kohdealueella ja käyntiä on tarjottu lähes 2000 kiinteistölle (Peuraniemi 

ym. 2016). Yhdistys on myös selvittänyt joen taimenkannan geneettistä alkuperää ja nykytilaa yhteistyössä 

Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa toteutetussa hankkeessa (Koljonen ym. 2016), sekä 



2 
 

 

 

suorittanut hoitosuositusten mukaisesti myös siirto-istutuksia taimenen elinpiirin laajentamiseksi (Vähä ym. 

2017). Enäjärven suojeluyhdistyksen kanssa LUVY:llä on parhaillaan menossa HolaLake-hanke, jossa Enäjär-

ven osalta painotetaan hoitokalastusta ja petokalojen luontaisen lisääntymisen parantamiseen tähtääviä 

toimia.  

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma sisältää tiedot vesien tilasta sekä tarvittavat toimenpiteet 

pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi vesienhoitokaudella 2016 – 2021. Toimenpide-

ohjelman liitteeseen 2 on koottu kunnostusta, rakentamista ja säännöstelyä koskevat toimenpide-esitykset. 

Esityksiin sisältyy merkittävä määrä kunnostustarpeessa olevia kohteita Siuntionjoen vesistöalueelta sisäl-

täen sekä pienten järvien kunnostustoimenpiteitä että merivaelteisen taimenen kulkua edistäviä toimia ja 

elinympäristökunnostuksia.  

Siuntionjoki 2030 valmisteluhankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli käynnistää vesistöalueen kuntien ja muiden toimijoiden määrätietoinen yhteistyö 

Siuntionjoen vesistöalueen tilan parantamiseksi sekä virkistyskäytön edistämiseksi. Hankkeen päätavoit-

teena oli synnyttää Siuntionjoen vesistöalueella yhteinen tahtotila – visio ja tavoitteet ja luoda sen pohjalta 

tarkennettu toimenpideohjelma kunnostustyölle. Toimenpideohjelman pohjalta oli tarkoitus hakea myös 

eri osapuolien sitoumuksia varsinaisen pitkäkestoisen kunnostustyön aloittamiseksi vuoden 2019 alusta 

esim. 4- tai 6- vuotisen hankesuunnitelman muodossa. Käytännön toimenpiteenä tavoitteena oli kunnostaa 

pilottikohteena Kvarnbyn puron aluetta taimenelle jälleen sopivaksi alueeksi.  

Siuntionjoen vesistön tilan parantaminen, luontoarvojen säilyttäminen sekä virkistys- ja hyötykäyttömah-

dollisuuksien parantaminen edellyttää kokonaisvaltaista koko vesistöalueen kattavaa tarkastelua, ongelma-

alueiden tarkempaa tunnistamista ja kunnostustöiden priorisointia. Siuntionjoen vesistöaluetta samoin kuin 

joen purkukohtaa Pikkalanlahden aluetta on seurattu pistekuormittajien yhteistarkkailuna jo vuosikymmen-

ten ajan, mutta osa vesistöalueesta on vähemmän tutkittua tarkkailuvelvollisten puuttuessa. Tarkkailun tu-

lokset on julkistettu yhteistarkkailuraportteina, joista viimeisimmät ovat Pikkalanlahden ja Siuntionjoen 

osalta vuodelta 2016 (Mettinen 2016, Suonpää 2016). Julkaisut löytyvät yhdistyksen nettisivuilta 

(http://www.luvy.fi/fi/julkaisut). Vesistöalueen suurin haaste on erittäin suuri hajakuormitus, jonka vähen-

tämiseksi tarvitaan määrätietoista työskentelyä. 

Vesistöalueella on useiden eri toimijoiden toimesta tehty kunnostusten suunnittelua ja toteutettu useita 

yksittäisiä kunnostustoimenpiteitä, mutta tieto näistä toimenpiteistä on hajallaan eikä kokonaiskäsitystä 

alueesta ja tehdyistä toimista ole kenelläkään. Vesistöalueella sijaitsevista järvistä on myös tehty kunnos-

tussuunnitelmia, mutta ne eivät pääosin ole johtaneet kunnostustoimiin. Alueen järvistä on tehty myös lu-

kuisia tieteellisiä tutkimuksia, mm. Enäjärvestä ja Karhujärvestä. Viimeisimpinä esimerkkinä on Helsingin 

yliopiston tutkimus, joka käsittelee hapetuksen ongelmallisuutta järven tilan parantamiseksi (Tammeorg 

ym. 2017). Hankkeen tavoitteena oli tämän lähtötiedon kokoaminen eri osapuolilta, yhteistarkkailun seu-

rantatietojen tarkentaminen kuormittajien seurannan ulkopuolisista tärkeistä havaintopisteistä, tarvitta-

essa muut tarkennetut lisätutkimukset tai tarkastelut ja selvittää eri osapuolten näkemykset kunnostuksen 

tarpeista. Siuntionjoen valuma-alueen yleissuunnitelma on vuodelta 2014 (Nyqvist ja Vuorinen 2014). 

Tavoitetilan ja toimenpideohjelman määrittelyyn kutsuttiin osallistumaan kaikki alueen kunnat (Siuntio, 

Kirkkonummi, Lohja, Vihti ja Inkoo) sekä kaikki vesistöalueen keskeiset toimijat.  Erityisesti paikallisten 

maanomistajien ja vapaaehtoisten toimijoiden sitouttaminen vesienhoitotyöhön on täysin välttämätöntä 

vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

  

http://www.luvy.fi/fi/julkaisut
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Hankkeessa esitettiin toteutettavaksi vuoden 2018 aikana seuraavat toimenpiteet: 

- Kootaan lähtötiedoksi alueella tehdyt tutkimukset, tehdyt suunnitelmat ja kunnostustoimet sekä koos-

tetaan niistä yhteenvedot keskustelun pohjaksi 

- Arvioidaan lähtötiedon riittävyyttä ja toteutetaan lisätutkimuksia ja -tarkasteluita, mikäli lähtötietojen 

osalta on merkittäviä puutteita tai kunnostustoimenpiteen tarkentaminen niin edellyttää 

- Mallinnetaan alueen kuormitusta alueittain ja päästölähteittäin Vemala-mallia hyödyntäen sekä etsi-

tään ”hot spot” alueita kunnostustoimenpiteiden priorisoimiseksi 

- Kunnostetaan osa Kvarnbyn puron alueesta taimenelle sopivaksi alueeksi 

- Kootaan alueen eri toimijat ja kartoitetaan näkemykset, tarpeet ja suunnitelmat 

- Muodostetaan yhteinen tahtotila sekä tarkennettu toimenpideohjelma yhteisissä kokoontumisissa ja 

palavereissa 

- Laaditaan hankesuunnitelma, johon haetaan rahoittajien sitoumuksia tuleville vuosille  

- Viestitään koko hankkeen ajan eri osapuolille hankkeen toimenpiteistä ja viedään kaikki keskeinen ke-

rätty materiaali nettisivulle www.siuntionjoki.fi  

Hankkeen toteutuminen 

Hanke toteutui pääpiirteissään suunnitellun mukaisesti. Hankkeen tärkein tulos oli ”Elinvoimainen ja estee-

tön Siuntionjoki 2030” -vision ja strategian valmistelu ja viimeistely yhdessä Siuntion, Vihdin, Kirkkonum-

men, Lohjan ja Inkoon kuntien kanssa (Liite 1). Vision valmistelutyötä ja jalkautusta tehtiin lukuisissa kunta- 

ja sidosryhmätapaamisissa vuoden aikana. Hanke järjesti 2 seminaarimaista yleisötapahtumaa. Kunnostuk-

sen pilottikohteessa Kvarnbyn purolla toteutettiin avoimet talkoot, joissa luotiin puroon paremmat edelly-

tykset taimenen kudulle. Hankkeesta tiedotettiin lukuisissa tapahtumissa sekä hankkeen verkkosivuilla ja 

sosiaalisessa mediassa sekä paikallismediassa. Siuntionjoen kunnostustyön aloittamiselle saatiin kunnista 

rahoituspäätökset ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin 18.1.2019 (Liite 2). 

Lähtötiedon koonti, riittävyyden arviointi, toteutetut tutkimukset ja -tarkastelut, kuormituksen mallinnus 

sekä hot spot –alueiden tunnistus 

Kevään 2018 aikana kerättiin eri lähteistä sekä toimijoita haastattelemalla lähtötietoa alueen ekologisesta 

tilasta, tehdyistä kunnostuksista ja todetuista kunnostustarpeista. Kartoituksesta tuotettiin kalvoesitys 

hankkeen avoimeen yleisötilaisuuteen, joka pidettiin Siuntion kylpylässä 2.5.2018 (Liite 3). Kuormitusta 

mallinnettiin VEMALA-mallin avulla ja tunnistettiin korkean kuormituksen ns. ’hot spot’ -alueita jatkotyön 

pohjaksi (Liite 3).  

Siuntionjoen ja Pikkalan alueen vesien tilaa seurataan jo melko tarkasti Siuntionjoen ja Pikkalanlahden yh-

teistarkkailun puitteissa. Myös Siuntion kunnalla on oma pienvesien seurantaohjelmansa. Näitä tutkimuksia 

täydennettiin Siuntionjoki 2030 -hankkeessa lisänäytteenotoilla keväällä huhtikuussa (4.4. Tjusträsk ja Vikt-

räsk ja 16.4. Kirkkojoki ja Lempaanjoki) sekä vuoden lopussa lokakuussa (24.-25.10.2018 Tjusträsk ja Vikt-

räsk). Tjusträksista ja Vikträskista näytteet otettiin Siuntionjoen yhteistarkkailuun kuuluvilta syvännepai-

koilta. Vikträsk (Vik) ei ole enää yhteistarkkailuohjelmassa. Kirkkojoen havaintopaikoilla K1 ja KL1 sekä Lem-

paanjoen havaintopaikalla L6 saatiin lisätietoa Kirkkojoen haaran veden laadusta. Näitä tuloksia on esitelty 

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun väliraporttien yhteydessä lisänäytteitä otettiin Vikträskistä huhti-

kuussa (Mettinen 2018a,b ja c). Vikträskin ja Tjusträskin sulkasääksien määrä selvitettiin myös vuoden 2018 

aikana ja selvityksestä tehtiin raportti yhdessä Hiidenveden kanssa (Liljendahl A. 2018). Tarkkailun tulokset 

ja sulkasääksiraportti ovat tämän loppuraportin liitteenä (liite 4). Tutkimuksia jatketaan vuonna 2019.   

http://www.siuntionjoki.fi/
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Kvarnbyn kunnostus 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli parantaa muun muassa Siuntionjoen taimenkannan ja rapujen elinmah-

dollisuuksia toteuttamalla virtavesikunnostuksia erityisesti taimenen elin- ja lisääntymisalueilla. Käytännön 

toimenpiteenä hankesuunnitelman mukaisesti Kvarnbynpurolle sekä Sågarsforsin koskialueelle laadittiin 

kunnostussuunnitelma (Vähä ja Vihtonen 2018, Liite 5). Kunnostussuunnitelman sekä maa- ja vesialueen 

omistajien suostumusten pohjalta toteutettiin kunnostuksia onnistuneesti sekä Siuntionjoen Sågarsforsin ja 

Kvarnbynpuron alaosalla, että ylempänä Kvarnbynpuron koskijaksolla.  

Siuntionjoen Sågarsforsin ja Kvarnbynpuron alaosan kunnostusten toteuttaminen vaati luonnonsuojelu-

laista poikkeamisluvan. Poikkeamisluvan vaatimusten mukaisesti, suunnitelluilla kunnostusalueilla tehtiin 

simpukkakartoituksia. Simpukkakartoituksista sekä koneellisesti 27-30.8.2018 toteutetuista Siuntionjoen 

Sågarsforsin ja Kvarnbynpuron alaosan kunnostuksista on laadittu erillinen raportti (Vähä, Asp ja Leppänen 

2018, Liite 6). Kunnostusten jälkitarkkailussa marraskuussa löydettiin kunnostuksissa perustetulla soraikolla 

Sågarsforsin alaosalla paikallisen taimenen tekemä kutupesä. Mikäli poikaset kuoriutuvat ja selviävät hen-

gissä ensimmäisestä kesästään syksyn 2019 sähkökoekalastuksiin, olisivat ne ensimmäiset todennetut tai-

menen poikaset Sågarsforsin alueella kahteen vuosikymmeneen. 

Kvarnbynpuron koskiosuuden kunnostaminen toteutettiin järjestämällä yleiset talkoot 30.8.2018 yhteis-

työssä Virtavesien hoitoyhdistyksen sekä WWF Suomi kalapolut –hankkeen kanssa. Talkoovoimin siirrettiin 

n. 5 kuutiota kutusoraa syvässä jyrkkäreunaisessa uomassa virtaavaan Kvarnbynpuroon. Soran siirto puroon 

oli hidasta ja tapahtui vaijerirataa hyödyntäen. Kvarnbyn kunnostustapahtuma 30.8.2018 kokosi parisen 

kymmentä vapaaehtoista sekä paikallisia maanomistajia talkoisiin. 

Kunnostustalkoot saivat paikallisissa hyvän vastaanoton ja niitä päätettiin jatkaa myös tulevina vuosina. SLL 

Uudenmaan piiri taltioi talkootapahtuman ja kunnostukset myös videolle joka on nähtävissä osoitteessa 

http://www.siuntionjoki.fi/fi/kunnostustyot/virtavesikunnostus/kvarnbyn_puro.  

 
Kuvat 1 ja 2. Sågarsforsin alaosa ennen kunnostusta elokuussa ja kunnostuksen jälkeen marraskuussa 2018. (Kuvat: Aki Janatuinen ja 
Juha-Pekka Vähä) 

 

http://www.siuntionjoki.fi/fi/kunnostustyot/virtavesikunnostus/kvarnbyn_puro
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Kuvat 3 ja 4. Täsmäsoraistusta kaivurin kahmarikauhalla ja kivien siirtoa jokiuomassa. (Kuvat: Aki Janatuinen ja Juha-Pekka Vähä) 

 

 
Kuvat 5 ja 6. Kvarnbyn puron soraistusta koneellisesti ja käsin (Kuvat: Aki Janatuinen ja Sini pöytäniemi) 

 

 
Kuvat 7 ja 8. Juuri perustettu kutusoraikko (vas.) ja taimenen kutupesä Sågarsforsin kunnostetulla alueella marraskuussa 2018 (oik.). 
(Kuvat: Aki Janatuinen ja Juha-Pekka Vähä) 

 

Maanomistajien kanssa sovittiin kunnostuksista ja tehdyt sopimukset/suostumukset ovat liitteenä (liite 7). 
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Palaverit, tapahtumat ja sidosryhmätyö 

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 20.11.2017, 8.3.2018 ja tämän jälkeen valmistelua on hoidettu lähinnä 

valuma-alueen kuntien ympäristöpäälliköiden toimesta Vihdin veden toimitusjohtajan vaihduttua. Yhteis-

ten palavereiden lisäksi pidettiin kuntakohtaisia tapaamisia Siuntiossa 2.5.2018 ja Vihdissä 8.5.2018, 

7.6.2018 (Enäjärvi) ja 26.10.2018 (Enäjärvi). Maatalouden toimijoiden kanssa pidettiin palaverit 18.6.2018 

ja maatalouden hanketoimijoiden kanssa palaveri 23.8.2018. Kuntien ympäristötoimien yhteisiä tapaamisia 

pidettiin 1.3.2018, 15.5.2018 ja 28.11.2018. Ohjausryhmän ja kuntatapaamisten muistiot on liitetty tähän 

raporttiin (Liite 8). Pikkalan sulun suunnittelupalaveri pidettiin 1.10.2018.  

Hanke järjesti yleisölle avoimen aloitustilaisuuden Siuntion kylpylässä 2.5.2018. Tapahtuma oli onnistunut 

ja keräsi n. 75 osallistujaa. Tapahtumassa käytiin läpi hankkeen suunnitelmat ja tavoitteet, kuultiin muista 

ajankohtaisasioista sekä kuultiin osallistujien toiveita. Tapahtumasta tiedotettiin laajasti (Liite 9).  

Hanke järjesti yhteistyössä mm. WWF:n, BSAG:n, ProAgrian ja LUVY:n Hiidenveden kunnostus-hankkeen  

kanssa Maaperäillan Kisakalliossa. Yleisötapahtuma keräsi 80-90 osallistujaa, mukaan lukien monia maanvil-

jelijöitä Uudeltamaalta. Palaute tapahtumasta oli hyvin positiivista. Maatalousaiheinen suunnittelupalaveri 

järjestäjien kesken pidettiin 18.6.2018 ja keskusteluja jatkettiin tapaamisessa 30.8. Hanke on myös edustet-

tuna WWF:n ylläpitämällä ”kuormitus”-sähköpostilistalla.  

Pikkalan sulku 

Vaelluskalojen kulkuesteistä hankkeessa selvitettiin Pikkalan sulun nykytilannetta. Tavoitteena oli kartoittaa 

sulun tarpeellisuus sekä eri käyttäjäryhmien toiveita ja näkemyksiä tilanteen kehittämiseksi. Hanke kutsui 

koolle eri käyttäjäryhmien edustajia (mm. teollisuus, kalatalousviranomainen, maanviljely, kunta, matkailu 

ja virkistyskäyttö sekä kalastusalue) ja järjesti keskustelutilaisuuden (muistio liitteessä 8). Kerätyn taustatie-

don ja tilaisuuden pohjalta laadittiin yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa yhteenveto, joka julkais-

tiin perustetuilla hankkeen verkkosivuilla (www.siuntionjoki.fi).  

Nykytilanteessa Pikkalan patosulku on aktiivisessa käytössä ja padon yläpuolinen Siuntionjoki teollisuudelle 

tärkeä makeanvedenlähde (n. 50 000 kuutiota/kk). Vettä käytetään sekä teollisuuden prosessivetenä, että 

valmistettaessa juomavettä. Vesiliikenne on mahdollista ja onnistuu patosulun läpi pääsääntöisesti hyvin, 

vaikkakin satunnaiset toimintahäiriöt voivat aiheuttaa haasteita mm. matkailuyrittäjille ja virkistyskäytölle. 

Yleisen kalatalousedun näkökulmasta sulun aukioloaikoja ja käyttöä tulisi kuitenkin tarkastella tarkemmin, 

sillä edellisestä tarkastelusta, joka tehtiin lahnoilla, on n. 10 vuotta. Tavanomaisten kalalajien lisäksi Siunti-

onjoen taimen on tärkeä mm. uhanalaisuuden ja Siuntionjoen kannan todennäköisen alkuperäisyyden 

vuoksi ja tilannetta on tarkasteltava myös sen näkökulmasta. 

Jatkotoimenpiteenä hanke päätyi esittämään, että vuonna 2019 aloitetaan tarkempi selvitys padon merki-

tyksestä vesieliöstölle, erityisesti kaloille. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa kerätään tiedot ja tarkastel-

laan padon teknistä rakennetta sekä käyttöä suhteessa joen virtaamaan ja merivedenkorkeuteen sekä arvi-

oidaan merkitystä kalankululle eri vuodenaikoina. Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisia kumppa-

neita, toteuttamismahdollisuuksia ja valmistellaan kalankulun seurantatutkimushanketta Pikkalan sulun 

merkityksen todentamiseksi. Rahoituksen varmistuttua toteutetaan kalankulun seurantatutkimus hyödyn-

täen esimerkiksi DIDSON-kaikuluotaustekniikkaa. Tulosten perusteella laaditaan, mikäli tarpeellista, teolli-

suuden ja vesieliöstön tarpeet huomioiva Pikkalan sulun käyttösuunnitelma.  
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Viestintä 

Hankkeesta viestittiin aktiivisesti vuoden 2018 aikana hanketta varten perustetuilla verkkosivuilla 

www.siuntionjoki.fi, LUVYn Facebook- ja Twitter-tilien kautta, sekä LUVYn uutiskirjeissä ja tiedotteissa sekä 

useissa yleisötapahtumissa. Verkkosivuille koottiin paljon tietoa Siuntionjoen nykytilasta, aiempien tapahtu-

mien videotallenteita, kartta-aineistoja, raportteja, jne. Toukokuun yleisötilaisuudesta, Kvarnbyn purotal-

koista ja maaperäillasta tiedotettiin erityisen laajasti ennen ja jälkeen tapahtumien (tiedotteet liitteenä 9).  

Hanketta varten suunniteltiin ja taitettiin A4-kokoinen esite, jota jaettiin erilaisissa tapahtumissa (Liite 9).  

Kvarnbyn virtavesikunnostusta varten laadittiin myös ”Kunnosta Puro” esite (Liite 9).  

Hanketta ja visiota esiteltiin lukuisissa muissakin tapahtumissa, mm. Uudenmaan maatalouden vesiensuoje-

lun teemapäivässä 8.10., Enäjärvi-illassa ja Vihdin vesistöpäivässä 10.11. 

Paikallismedia julkaisi LUVYn lähettämien tiedotteiden pohjalta artikkeleita hankkeesta mm. 4.5.2018 

Västra Nylandissa: ”Sjundeå å ska räddas. Fram till år 2030 ska Sjundeå å vara betydlight friskare än den är 

nu,” ja 4.5.2018 ”Nu samlas resurserna längs ån,” Länsi-Uusimaa uutisoi 6.4.2018 ”Siuntionjoen suunnittelu 

alkaa. Siuntion kunta ja Vihdin vesi rahoittavat valmistelutyötä,” ja Ykkös-Lohja 4.4.2018 ”Yleisötilaisuus 

Siuntionjoen vesistöalueen kunnostamisesta.”Lisäksi ilmestyi muita artikkeleita vielä 2019 puolella, erityi-

sesti allekirjoitustapahtuman 18.1.2019 jälkeen.  

Visio ja strategia 

Yhteistyössä alueen kuntien ympäristönsuojelu-

sektoreiden edustajien kanssa valmisteltiin ke-

vään 2018 aikana Siuntionjoen visio ja strategia: 

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki – vesistö-

visio 2030 (liite 1). Eri osapuolten sitouttamiseksi 

visioon ja strategiaan käytiin useita keskusteluita 

ja palavereita eri toimijoiden kanssa vuoden 2018 

aikana. LUVY lähetti esityksen valuma-alueen 

kuntiin käsiteltäväksi ja kunnat hyväksyivät vision 

ja siihen liittyvän 6-vuotisen rahoituksen vuoden 

2018 aikana budjettikäsittelyidensä yhteydessä. 

Kuntien kanssa allekirjoitettiin yhteistyösopimus 

asiasta 18.1.2019 (liite 2, kuva oikealla).  
 

 

-  

 

RAHOITTAJAT RAHOITTAJAT 2019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 YHTEENSÄ %

Inkoon kunta Ingå kommun 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 30 000 3 %

Kirkkonummen kunta Kyrkslätt kommun 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 180 000 20 %

Lohjan kaupunki Lojo stad 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 60 000 7 %

Siuntion kunta Sjundeå kommun 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 360 000 41 %

Vihdin kunta Vichtis kommun 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 240 000 27 %

LUVY LUVY 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000 2 %

Yhteensä Totalt 148 000 148 000 148 000 148 000 148 000 148 000 888 000 100 %
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Hankkeessa kerätyn aineiston pohjalta koottiin visioon ja strategiaan toimenpide-esitys, jota vielä tarken-

nettiin marraskuussa 2018 jätettyyn avustushakemukseen (Liite 10).  

Hankkeen taloudellinen toteuma 

Hankkeen alkuperäiseen budjettiin esitettiin tarkennusta sähköpostitse (Jaana Pönni/Pasi Lempinen) 

6.11.2018, joka hyväksyttiin. 

ELY-keskus on ilmoittanut sähköpostilla (Pasi Lempinen 28.1.2018), että hankkeen maksatuksessa voidaan 

käyttää 40,42 % rahoitusosuutta (Liite 11). 

  

Haemme maksatukseen 40,42 % osuutta toteutuneista kustannuksista, joka on 19.114,73 euroa. 

 

 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 

Viite: Siuntionjoki2030 

Nordea Länsi-Uudenmaan yrityskonttori 

IBAN: FI62 2103 3800 0053 87 

BIC: NDEAFIHH  

 

Jaana Pönni, toiminnanjohtaja 

  

KUSTANNUKSET Budjetti TOT 31.12.2018

Palkkakulut 26 250 31 954,06

Ostopalvelut 21 400 9 832,82

Matkakulut 2 500 940,16

Muut kulut 1 500

Hallinnon kulut 5 250 4 563,24

YHTEENSÄ 56 900 47 290,28

BUDJETTI % Toteuma

LUVY 33 901,02 59,580 % 28175,55

ELY 22998,98 40,420 % 19114,73

YHTEENSÄ 56 900,00 47290,28
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