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Miksi kunnostamme virtavesiä?



Mikä ohjaa vesistökunnostuksia?
• Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet: Pinta- ja pohjavesien vesien hyvä 

ekologinen tila.

• Kansallinen lainsäädäntö
• →Vesienhoitosuunnitelmat
• → Toimenpideohjelmat

• Strategiat mm:
• Vesien kunnostustrategia (2013)
• Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia (2015)
• Kansallinen kalatiestrategia (2012)

• Ympäristöministeriö ohjaa vesienhoidon järjestämistä maa- ja metsätalousministeriön 
kanssa. Alueelliset ELY-keskukset ovat vesienhoidon toimivaltaisia viranomaisia.

• Myös luonnonsuojelun & luonnon monimuotoisuustavoitteet
• Mm. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ”Luonnon puolesta -

ihmisen hyväksi”
• Kansainväliset sopimukset mm.

• Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (Convention on Biological Diversity, CBD)

• Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta (ns. Bernin sopimus)

https://www.ym.fi/download/noname/%7B1F389AD2-7676-4144-9ACA-B3CA316EC742%7D/32871
http://hdl.handle.net/10138/159068
https://mmm.fi/documents/1410837/1516655/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf/fae1c9f2-2908-4859-82ce-0b46c612f179/1-4-Kansallinen_kalatiestrategia2012.pdf


Pintavesien ekologinen tila

• Pintavesien ekologinen tila luokitellaan
ensisijaisesti biologisten laatutekijöiden avulla

• Luokiteltavan vesimuodostuman planktonlevien, piilevien, 
vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan 
olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittua 
vaikutusta eliöstössä

• Lisäksi huomioidaan olosuhteet, jotka yleensä
muuttuvat ihmistoiminnan seurauksena (mm. 
virtausolot, jokien esteettömyys, pohjan ja 
rantavyöhykkeen rakenne ja yhteys 
pohjaveteen)



Aroviita ym. 2019. Pintavesien tilan luokittelu ja 
arviointiperusteet vesienhoidon kolmannella kaudella

Parhaimmassa tapauksessa kunnostusten tuloksena lajisto 
monipuolistuu ja/tai virtaveden hydrologia ja/tai 
morfologia ennallistuu→ parempi ekologinen tila

http://hdl.handle.net/10138/306745


Virtavesiluontotyypit ovat 
uhanalaistuneet



Virtavesiluontotyyppien uhanalaisuus

Lammi ym. 2018. Sisävedet ja rannat. Julk.: Kontula, T. & Raunio, A. (toim.).
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja –Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet.
Suomen ympäristökeskus & ympäristöministeriö, Helsinki. Suomen ympäristö 5/2018. s. 63–80. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4816-3


Virtavesien uhanalaisuus

• Virtavesistä koko maan tarkastelussa 11 % arvioitiin 
silmälläpidettäviksi (NT) ja 44 % uhanalaisiksi (CR, EN, VU)

• Ainoastaan tunturialueen virtavedet arvioitiin säilyviksi (LC).

• Etelä-Suomen virtavesityypit arvioitiin joko uhanalaisiksi (69 %) tai 
puutteellisesti tunnetuiksi (DD) (31 %)

• Pohjois-Suomen virtavesityypeistä 43 % arvioitiin säilyviksi (LC), 14 
% silmälläpidettäviksi (NT) ja 36 % puutteellisesti tunnetuiksi (DD). 

• Koko maan tasolla äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) arvioitiin erittäin 
suuret joet ja savimaiden jokityypeistä suuret joet sekä purot ja 
pikkujoet.

• Erittäin uhanalaisiksi (EN) arvioitiin keskisuuret savimaiden joet sekä 
savimaiden latvapurot.

*Kontula & Raunio 2018. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4816-3


Uhanalaistumisen 
syyt?



Inonjoen perattu uoma 1935. 
Museovirasto, Historian 
kuvakokoelma, Karjalan Liiton 
kokoelma

Ahteenjoen perkaus. (1933) Mikkola Erkki, Museovirasto, Kansatieen kuvakokoelma

Tukkijätkä perkaa kalaa (1923) Pälsi Sakari, Museovirasto, 
Kansatieteen kuvakokoelma

Myllynkulman mylly patolaitteineen ja vesiränneineen, 
Humppila (1929)
Aaltonen Esko, Museovirasto, Kansatieteen kuvakokoelma



Lohia perataan (1907-1923), Paulaharju Samuli, Oulu. 
Museovirasto, Kansatieteen kuvakokoelma, Samuli 
Paulaharjun kokoelma

Inha, I. K. Helmenkalastaja perkaa 
simpukoita, Vienan Karjala, 
Vuokkiniemi. Museovirasto, 
Historian kuvakokoelma, Suomen 
Maantieteellisen Seuran 
kokoelma.

Eurajokea ruopataan (1956-1961) Seppälä Raimo. 
Satakunnan Museo, Kuvakokoelma

Splitternya Korsbäck åbron, efter fördjupningen genom "sågkvarnforsen" 
1934. Selim Björses 1934, ÖTA 295 Selim Björses arkiv

Makkarakosken voimalaitos, 
Noormarkun ruukki. Kuvaamo 
Raita 1961.
Satakunnan museo.



Oja metsässä keskellä kuvaa.
Peltoniemi, Uuno 1930–1939 Museovirasto, 
Kansatieteen kuvakokoelma.

Purouittoa Mommilan kartanon mailla Lammilla. 
Kyytinen Pekka, (1941). Museovirasto, Kansatieteen 
kuvakokoelma ,Pekka Kyytisen kokoelma.



Virtavesien uhanalaistumisen syitä

• Vesien rehevöityminen ja likaantuminen
• Valuma-alueiden maankäyttö mm. ojitukset

• Hajakuormitus: maa- ja metsätalous

• Pistekuormitus (mm. jätevesi)

• Rakenteelliset ja hydrologiset muutokset
• Vesirakentaminen

• Ojitukset

• Perkaukset, patoaminen ja säännöstely (mm. koskipinta-alan 
vähentyminen)

• Tulvarytmin muuttuminen



Virtavesilajit ovat 
uhanalaistuneet



Suomen kalalajien 
uhanalaisuus.

Useimmat virtavesikutuisia 
kalalajeja.

http://kalahavainnot.luke.fi/kalalajitieto/suomen-uhanalaiset-kalat

http://kalahavainnot.luke.fi/kalalajitieto/suomen-uhanalaiset-kalat


Myös muut virtavesilajit 
uhanalaistuneet.

mm. jokihelmisimpukka, 
jokirapu, hyönteisiä, sammalia, 

putkilokasveja…



@valonia_keskus

@valonia.fi

@valoniakeskus

Tilaa uutiskirjeemme!
valonia.fi/uutiskirjeKiitos!
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