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Vesienhoidon tavoitteet

 Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004
(Direktiivi vesienhoidon puitteista 2000/60/EY)
 Vesien tila ei heikkene
 Pilaavien ja haitallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan
 Tulvien ja kuivuuden vaikutuksia rajoitetaan
 Pintavesien vähintään hyvä ekologinen ja kemiallinen tila
 Pohjavesien hyvä määrällinen ja kemiallinen tila

 Tavoitteiden saavuttamiseksi laadittu laajassa sidosryhmäyhteistyössä
– Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden 

vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2010-2015 ja 2016-2021
– Pohjois-savon toimenpideohjelmat vuosille 2010-2015 ja 2016-2021

 Asiakirjat internetissä: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vaikuta_vesienhoitoon_merenhoitoon_ja_tu(31007)


Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueet 
ja Pohjois-Savon vesistöreitit
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Pohjavesien tila
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 Tarkastelussa kaikki I- ja II- luokan 
pohjavesialueet, yhteensä 170 kpl

 Pohjavesien määrällisen ja kemiallisen 
tilan luokittelu (hyvä tila – selvityskohde –
riskialue (hyvä-huono)

 Pohjois-Savossa 10 pohjavesien 
riskialuetta, joista yhden tila huono 
(Harjamäki-Kasurila, kloridi)
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Iisalmi Peltosalmi-
Ohenmäki

x x x x x

Kuopio (Maaninka) Harjamäki-
Käärmelahti

x x x x

Kuopio (Nilsiä) Kirkonkylä x x x x x
Lapinlahti Haminamäki-

Humppi
x x x x x

Leppävirta Voivakka x
Siilinjärvi Harjamäki-Kasurila x x x x
Siilinjärvi Kärängänmäki x x
Sonkajärvi Hongikko x x x
Suonenjoki Lintharju x x x x x
Tuusniemi Tuusjärvi x x x x x
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Kuormitusta aiheuttava toiminta 



Ekologisen tilaluokan määräytyminen
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Vesikasvillisuus (makrofyytit) Pohjaeläimet

Fysikaalis-kemiallinen vedenlaatu

Kasviplankton ja piilevät

Kalat



Pohjois-Savon vesistöjen ekologinen tila 2013

7

Järvien ja jokien ekologinen tila 2013 

Suunnittelussa mukana yhteensä
500 vesimuodostumaa



Vesistöihin kohdistuva ravinnekuormitus
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Fosforikuormitus vesistöreiteittäin (VEMALA 2006-2011)

Typpikuormitus vesistöreiteittäin (VEMALA 2006-2011)



Vesistöjen ekologista tilaa heikentävät tekijät
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Järvien sisäinen ravinnekuormitus

 Sisäinen kuormitus palauttaa levien 
käyttöön ulkoisen kuormituksen aiemmin 
tuomaa, sedimentoitunutta fosforia

 Ei ole vaihtoehto ulkoisen kuormituksen 
vähentämiselle

 Ongelma silloinkin kun ulkoista 
kuormitusta on vähennetty

 Keskeinen kesän sinileväkukintojen 
kannalta

 Tunnusmerkkejä veden fosforipitoisuuden 
kasvu kesän alivirtaama-aikaan ja 
korkeampi veden fosforipitoisuus kuin sen 
ulkoisen kuormituksen perusteella ”pitäisi 
olla”

 Sisäkuormitteisen järven vesi on talvella 
usein kirkkaampaa ja vähäravinteisempaa 
kuin kesällä

 Erityisesti Iisalmen reitillä sisäinen 
ravinnekuormitus on useilla järvillä 
merkittävä tilaa heikentävä
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Vesienhoidon tehostamisen toimenpide-esityksiä

 MAATALOUS: ravinnetaseet, kasvipeitteisyys, lietelannan 
sijoittaminen/multaus, lannan prosessointi (separointi, biokaasutus jne.), 
kosteikot, suojavyöhykkeet, tilakohtainen neuvonta

 METSÄTALOUS: kunnostusojitukset vesiensuojelurakenteet, hakkuiden ja 
lannoitusten suojakaistat, eroosiohaittojen torjunta, koulutus ja neuvonta

 YHDYSKUNNAT: uudet siirtoviemärit, verkoston saneeraukset, häiriötilanteiden 
minimointi, hulevesien hallinta

 HAJA-ASUTUS: viemäröinnin keskittäminen, kiinteistökohtaisten järjestelmien 
uusiminen, kiinteistökohtainen neuvonta

 TEOLLISUUS JA TURVETUOTANTO: Sijainninohjaus, ympäristöluvat (BAT), 
häiriötilanteiden minimointi

 VESISTÖKUNNOSTUKSET: Rehevöityneiden järvien kunnostus ja hoito, 
lintuvesien kunnostus ja hoito, virtavesien kalatalous- ja 
elinympäristökunnostukset, säännöstelyn kehittäminen

 POHJAVEDET: Pohjavesialueen selvitys/mallinnus, liikennealueiden 
vaikutusten seuranta, pohjavesisuojausten rakentaminen, vaihtoehtoinen 
liukkaudentorjunta, tarkkailun ja vaikutusten seurannan tehostaminen
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Toimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksia

 EU:n maaseutuohjelma: ympäristökorvaus, investoinnit, Leader
 EU:n LIFE-rahoitus
 Metsätalouden KEMERA-tuki
 Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR
 YM:n ja MMM:n laaja-alaisten hankkeiden rahoitus (kärkihankkeet)

– Ravinteiden kierrätys, vaelluskalakannat
 YM:n ja MMM:n vesienhoidon määrärahat

– ELY:t jakavat vuosittain avustuksia vesienhoidon toteutukseen
(esim. tehokalastus, vesikasvien niitot, pohjapadot, virtavesikunnostukset)

– Tuki yleensä enintään 50% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
– Edellyttää järjestäytynyttä toimijaa, usein yhteistyöhankkeita

(hakija – kunta – ELY)
– Tarkemmat edellytykset säädetty valtioneuvoston asetuksella

714/2015
 Tavoitteena on, että hankkeiden toteuttajakenttä ja

rahoituspohja laajenisi tulevaisuudessa!
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Vesistöjen omaehtoinen kunnostaminen
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 Vesistön ja/tai valuma-alueen kunnostus- ja 
hoitovastuun ottaa paikallinen taho
(myös ensisijaisia hyödynsaajia)

 ELY- keskus myöntää vuosittain valtion 
harkinnanvaraisia kunnostusavustuksia 
omaehtoisten hankkeisen toteutukseen ja 
suunnitteluun.

 Paikalliset asukkaat ja vesistöjen käyttäjät 
järjestäytyvät organisoituneeksi yhdistykseksi 
(suojeluyhdistys, kalastusalue, osakaskunta, 
metsästysseura jne.)

 Hanke suunnitellaan ja toteutetaan yleensä 
asiantuntijaohjauksessa

 Avustettavien kohteiden valinnan taustalla 
ensisijaisesti vesienhoidon tavoitteet ja 
toimenpiteiden (kustannus)vaikuttavuus sekä 
toteutuskelpoisuus

 Toimenpiteitä voidaan toteuttaa sekä talkoilla 
(omarahoitusosuutta) että ammattilaisten tekemänä



Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistöjen käyttöä ja tilaa 
parantaviin hankkeisiin (vna 714/2015)

 Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun 
muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon 
monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen 
elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä.  

 Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja 
avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen 
käytöstä. Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston 
asetuksessa 714/2015. 

 Avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista 
aiheutuviin kustannuksiin pääsääntöisesti enintään 50% hyväksyttävistä 
kokonaiskustannuksista. Maksu toteutuneiden kustannusten jälkeen.

 Vuoden 2018 hankkeiden harkinnanvaraisten avustusten keskitetty hakuaika
syksyllä 2017. Määrärahojen puitteissa avustushakemuksia voi kuitenkin
jättää ELY-keskukselle läpi vuoden! 

 Lisätietoja ympäristöministeriön hallinnonalan varoista myönnettävistä 
kunnostusavustuksista on saatavilla internetissä osoitteessa 
http://www.ym.fi/harkinnanvaraisetvaltionavustukset.

http://www.ym.fi/harkinnanvaraisetvaltionavustukset


Vuosina 2016-1/2017 ELY-keskusten avustamissa 
hankkeissa tehdyt toimenpiteet
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Tehokalastus Vesikasviniitto Ruoppaus Kosteikko Pohjapato

Harkinnanvaraisella valtionavustuksella tuetut vesistötoimenpiteet 
Pohjois-savossa 2016 -1/2017 

(ei sis. kalataloudellisia avustuksia)



Ravintoketjukunnostuksen periaate
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Kuva: Jukka Ruuhijärvi, Tommi Malinen & Mikko Olin 2014 
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BDB930B43-D1E7-4DB0-9B57-096B8ABAB372%7D/100683

 Rehevöityminen johtaa särkikalojen 
runsastumiseen, joka alkaa voimistaa 
rehevöitymisen haittojen

 Eläinplanktonia syöviä kaloja vähentämällä 
voidaan lisätä kasviplanktoniin 
kohdistuvaa laidunnusta

 Petokalojen runsastuminen vaikuttaa 
samoin ja vakauttaa kalakantojen 
rakenteen tasapainoisemmaksi

 Kalojen vähentäminen voi myös pienentää 
sisäistä kuormitusta ja hidastaa 
ravinteiden kiertoa

 Kalasaaliin mukana poistuu ravinteita, 
tuoreesta kalasta 0,7% on fosforia

 Vaikutukset edellyttävät, että suurin osa 
planktonsyöjäkaloista saadaan pyydetty 
muutamassa vuodessa

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BDB930B43-D1E7-4DB0-9B57-096B8ABAB372%7D/100683
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Mistä apua ja tukea kunnostushankkeisiin? 

 Pohjois-Savon ELY-keskus (ympäristö/kalatalous/maaseutuelinkeinot)
– Vesistöhavainnot, lähtötiedot, asiantuntijapalvelut, rahoitus (vesistöhankkeiden 

avustukset, kalataloushankkeiden avustukset, maatalouden ympäristötuki) 

 Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset
– Vesistöhavainnot, hankekumppanuus, osarahoitus

 Suomen metsäkeskus 
– Luonnonhoitohankkeiden suunnittelu ja rahoitus (lähinnä pienvedet) 

 Suomen riistakeskus
– Monivaikutteiset kosteikkohankkeet 

 Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry.
– Lähtötiedot, asiantuntijapalvelut jne.

 Oppilaitokset
– Esim. SAKKY/Luonnonvara- ja ympäristöala, Savonia AMK 

 Kaupalliset palveluntarjoajat
– konsulttipalvelut, suunnittelupalvelut, hankkeiden toteutus jne.



Lisätietoja internetistä

 Pohjois-Savon ELY-keskuksen vesienhoidon sivut
– http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-savo

 Vesikartta
– http://paikkatieto.ymparisto.fi

 Vedenlaatutiedot
– http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat

 Vesistökunnostusverkosto
– http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

 Avustukset
– http://www.ym.fi/harkinnanvaraisetvaltionavustukset
– https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-vesisto-ja-

kalataloushankkeisiin

http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-savo
http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_5_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat
http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
http://www.ym.fi/harkinnanvaraisetvaltionavustukset
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin#.WKrrf8u7qUl
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