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Vesien tilan luokittelu muuttui – miten ? 

 Aineisto 2006-2013 

 Tarkennettu tilan arviointia, mukaan mallinnus jne. 

 Vertailuarvojen ja luokkarajojen tarkennukset: Lähes 

kaikissa pintavesityypeissä muuttuneet ainakin hieman  

 Näytteenottomenetelmien kehitystyö (tarkennukset) 

 Kehitetty uusia muuttujia ja yhteismitallistamista (ELS) 

 Merkittäviä muutoksia Hertta-tietojärjestelmään (Vemu), 

laskentapohjiin ja rekistereihin 

 Vesien tilan luokittelussa käytettäviä parametreja on 

tapauskohtaisesti sisällytetty toiminnanharjoittajien 

velvoitetarkkailuihin ja YVA-selvityksiin  

 Yleisperiaatteet ja menettelytavat kuitenkin ennallaan  

 

 



 



Luokitus 2008 Luokitus 2013 Luokitus 2013 
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Ympäristön tilan seuranta 

 
 Ympäristön seuranta tarkoittaa tietojen keräämistä ja havainnointia 

luonnonvaroista, kasveista, eläimistä, ilmasta, vedestä ja maasta 

sekä rakennetusta ympäristöstä.  

 Seurantatietoja kootaan pitkän aikaa samoilla menetelmillä ja 

samoista kohteista - toistuvasti.  

 Ympäristön seuranta tuottaa tietoa ympäristönsuojelun 

päätöksenteon pohjaksi. Tietoja tarvitsevat myös kansalaiset, 

järjestöt ja yhteisöt. 

 Ympäristön seurantaa Suomessa koordinoi ympäristöministeriö. Sen 

alaiselle ympäristöhallinnolle kuuluu tietty osa ympäristön 

seurannasta. Etelä-Savon ELY-keskus hoitaa alueellaan 

ympäristöhallinnolle kuuluvia seurantoja (EU, Suomi, maakunta) 
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1. PERUSSEURANTA (tilaluokitus vähintään hyvä) 
 

• Hoitosuunnitelmajakson aikana on seurattava vuoden ajan kaikkia 

seurannan muuttujia. 

 

• Seurantaa tehdään vähintään kerran perusseurantajaksona (6v) tai 

tarvittaessa tiheämmin olosuhteista ja seurattavasta muuttujasta 

riippuen 

 

Tarkoituksena on selvittää: 

 

-  Luonnonolojen pitkäaikaismuutokset 

 

- Laaja-alaiset ihmistoiminnan pitkäaikaismuutokset 

 

-  Vaikutusarviointimenettelyn täydentäminen ja oikeaksi osoittaminen 

 

- Tulevien seurantaohjelmien suunnittelu 

Vesienhoidon mukaiset vesistöseurannat 



2. TOIMINNALLINEN SEURANTA (tilaluokitus tyydyttävä tai 

huonompi) 

 

• kohdistuu vesialueille joilla ympäristötavoitteet (hyvä tila) eivät toteudu 
  

Tarkoituksena on selvittää: 

- toimenpideohjelmien vaikuttavuuden arviointi 

- vaatii riittävän seurantatiheyden eri muuttujille jotta riittävä tarkkuus 

saavutetaan 

- seurannan suunnittelu ja muuttujien valinta tapahtuu tapauskohtaisesti  

3. TUTKINNALLINEN SEURANTA (tavoitteet ovat toteutumatta ja 

syyt eivät ole tiedossa) 

 
Tarkoituksena on selvittää: 

-  havaittujen poikkeavuuksien syyt 

-  toiminnallisen seurannan suunnittelun tiedontarve ennen seurantoja  

 

 



 



 



Erillisseurannat ja -näytteenotto 

 Haittaleväseurannat (sinilevät) 

 Valvonnan edellyttämät näytteet vesistökuormittajien kontrollointiin 

sekä lupa-asioiden ja päätöksenteon tueksi 

– kaatopaikat, pilaantuneet maa-alueet 

– turvetuotanto 

– Kalanviljelylaitokset 

 Vesistökunnostusten suunnittelu- ja toteutus (vesienhoito) 

– toteutusvaiheen mukaan; avovesi- ja jääpeitekaudet 

– 3-5 kohdetta /v. 

– Sähköiset mittaukset 

 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 



Intensiiviseuranta ja kaukokartoitus 

Järvet XA03002 DB-koodi Huom! 

ryhmä LW_A     

lämpötila TEMP;;   

happi O2D;;TI   

happi-% O2S;;TI   

ryhmä LW_B     

Sameus, Hach TURB;;TUA   

sähkönjohtavuus COND;;CNA   

alkaliniteetti. Gran ALK;;TIH   

pH PH;;EL   

väri CNR;;CM   

CODMn CODMN;;TI   

kok. N NTOT;D11;SP   

NO2-N+NO3-N NO23N;;SP   

NH4-N NH4N;;SP   

kok. P PTOT;D11;SP   

PO4-P PO4P;;SP   

Fe FE;D11;SP tai FE;D1;PLO 1 m ja 2h-1 m 

ryhmä LW_C     

Al AL;;AAG/PLO OES2 

K K;;AAF/PLO 

OES3 kestävöimätön näyte 
Ca CA;;AAF/PLO 

Mg MG;;AAF/PLO 

Na NA;;AAF/PLO 

Org.C/TOC TOC;;IR   

SiO2 SIO2;;SP   

Cl CL;F;IC   

SO4 SO4;F;IC   

Mn MN;D11;SP tai MN;D1;PLO   

ryhmä LW_D     

a-klorofylli CP;E12;SP   

ryhmä LW_E     

liuk. PO4-P PO4P;F6;SP 
suodatus Nuclepore 0,4 µm 

+kestävöinti 

Kaukokartoitus LW_F     

absorptiokerroin 400 nm ABSC4;F4;SP   

absorptiokerroin 750 nm ABSC75;F4;SP   

kiintoaine SS;F4;GVS 
 myös suodatus Nuclepore 0,4 µm 

käy 

6) Intensiiviseurannan ajankohdat 
Paikoilta tehdään maaliskuun näytteenoton lisäksi seuraavat: 
1. näytteenotto: toukokuun 15. päivänä ± 3 pv 

2. näytteenotto: kesäkuun 20. päivänä ± 3 pv 

3. näytteenotto: heinäkuun 10. päivänä ± 3 pv 

4. näytteenotto: heinäkuun 31. päivänä ± 3 pv 

5. näytteenotto: elokuun 20. päivänä ± 3 pv (sovitetaan edellä mainitun 
kesäkerrostuneisuuden lopun ajankohdan kanssa, aina kun on kasviplanktonnäytteen 
ottokierros) 
6. näytteenotto: syyskuun 15. päivänä ± 3 pv 
 

 

Kartta. Intensiiviseurantaan valitut paikat ELY-keskuksittain. 



Pieksänjärvi analytiikka 

 Fys-kem 4+2 krt vuodessa 

(V+YHA),  

 a-klorofylli 5 krt vuodessa (V+YHA) 

 Kasviplankton 1 krt vuodessa (V) 

 Päällyslevät joka 6.vuosi (YHA 

2014) 

 Kalasto joka 6.vuosi (RKTL 2012, 

2016) 

 Syvännepohjaeläimet joka 6.vuosi 

(YHA 2017) 

 Vesikasvit joka 12.vuosi (YHA 

2020) 
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Hydrologinen seuranta ja havainnointi 

 Vesitilannetta arvioidaan hydrologisen tiedon avulla 

 Seurantatietoa kerätään havainnoimalla ja mittaamalla 

 Hydrologisia havaintotietoja tarvitaan Suomessa 
vesivarojen käytössä ja hoidossa, kuten esimerkiksi 
vesistöjen säännöstelyssä ja tulvien torjunnassa.  

 Havaintojen on todettu kiinnostavan myös kansalaisia 
kuten kaivojen omistajia, loma-asukkaita ja veneilijöitä. 

 Etelä-Savon ELY hoitaa alueellaan ympäristöhallinnon 
hydrologiset seurannat, seuranta-asemien kunnossapidon 
ja vuositarkastukset sekä ylläpitävät alueellista seurantaa 
ja tiedottamista. 





Pintavesien tilan arviointi, käytännön ongelmia  

 Vähäisellä seurantatiedolla on vaarana, että luokitusta ei saada 

lainkaan, luokituksen taso jää heikoksi tai luokitus epäonnistuu 

 Biologiset ja/tai fysikaalis-kemialliset laatutekijät eivät aina tue 

toisiaan. 

– Ristiriitaisia tuloksia eri tekijöiden välillä 

– Suuret vaihtelut  

 

 Osoittaa hyvää tilaa, vaikka havaittuja  

    ja todettuja vedenlaadullisia ongelmia 

 Pitkät rotaatiot ja harvat vuosittaiset näytteenottokerrat voivat 

aiheuttaa harhaa tuloksiin (satunnaisvaikutus, luontainen 

vaihtelu) 
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