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Vesienhoidon tavoitteet

 Perustuu EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin

 Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä

 Tavoitteena pintavesien vähintään hyvä ekologinen ja kemiallinen tila

 Tavoitteena pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen tila

 Tietyin edellytyksin tavoitteita voidaan lieventää tai määräaikoja pidentää

 Ensimmäinen vesienhoitokausi 2010-2015 takana

– tilatavoitteita ei saavutettu kaikilta osin

 2. vesienhoitokausi 2016-2021 käynnissä; valtioneuvoston hyväksymät 

vesienhoitosuunnitelmat tausta-asiakirjoineen voimassa

 3. vesienhoitokauden 2022-2027 suunnittelu käynnistynyt; 1. kuuleminen 2018
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• Vesienhoitosuunnitelmat ja 

toimenpideohjelmat 2016-2021

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

• Vesienhoidon toteuttaminen Etelä-

Savossa

https://esvesienhoito.wordpress.com

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
https://esvesienhoito.wordpress.com/


Pintavedet tyypiltään erilaisia
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 Suomessa kaikkiaan 13 järvi-, 11 joki- ja 

11 rannikkovesityyppiä 

 Tyypittelyn taustalla maantieteelliset ja 

luonnontieteelliset ominaispiirteet, mm:

– valuma-alueen maaperä (turve, 

kivennäismaa, savi

– vesistön koko (joet ja järvet)

– syvyys ja viipymä (järvet)

 Etelä-Savossa 12 järvi- ja 6 jokityyppiä

– Mukana > 50 ha järvet ja valuma-

alueeltaan > 80 km2 joet

 Tyyppikohtaiset raja-arvot ekologisen 

luokittelun pohjana
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Tyypittelyn taustalla 

maantieteelliset ja 

luonnontieteelliset 

ominaispiirteet, mm:

• valuma-alueen maaperä 

(turve, kivennäismaa, savi

• vesistön koko (joet ja 

järvet)

• syvyys ja viipymä (järvet)

Suomessa

• 13 järvityyppiä

• 11 jokityyppiä

• 11 rannikkovesityyppiä 

Etelä-Savossa

• 12 järvityyppiä

• 6 jokityyppiä

Mukana

• > 50 ha järvet

• valuma-alueeltaan > 80 

km2 joet

Tyyppikohtaiset raja-arvot 

ekologisen luokittelun pohjana

Pintavedet tyypiltään erilaisia
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Ekologinen tilaluokittelu

 mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on 

vesistön ekologinen laatu

 kullekin pintavesityypille on määritetty vertailuolot ja oma 

luokitteluasteikkonsa

 tilaluokittelussa tarkastelun kohteena ensisijaisesti 

biologiset laatutekijät

– pintavesimuodostuman eri eliöryhmien ja kalojen tilaa 

verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole 

aiheuttanut havaittua vaikutusta eliöstössä

 arvioinnissa otetaan huomioon myös veden laatutekijät 

(kokonaisravinteista fosfori ja typpi, pH, näkösyvyys) ja 

säännöstelyn tai rakentamisen vaikutukset

 Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2012

 Voimassa oleva luokitus laadittu 2013

 Seuraava luokitus valmistuu v. 2019 (käytetään v. 2013-

2018 seurantatietoja)
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https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41788/OH_7_2012.pdf?sequence=6


PohjaeläimetKasviplankton, piilevät ,haittalevät Makrofyytit (vesikasvit)

Fysikaalis-kemiallinen vedenlaatu Kalat

Ekologisen luokituksen laatutekijöitä
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Kalojen vaellusesteet
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 Juosolankosken myllypato

– ei enää myllyä tms. toimintaa (loppui 50-luvulla)

– pato, jossa n. 1 m kynnys (totaalinen este)

– kunnostaminen onnistuisi padon purkamisella ja 

luiskaamalla

– lähistöllä uomassa myös pieniä yksityisten 

uimalammikoita, joissa pieniä kynnyksiä

 Esalankosken pohjapato ja kynnykset

– osittainen este kalojen kululle

– vanhan myllypaikan perattu koskiosuus, jossa useita 

kivikynnyksiä

– kosken niskalle tehty pohjapato uimalammikkoa varten

– kalataloudellinen kunnostus riittänee nousuesteellisyyden 

poistamiseen 

 Volan mylly- ja voimalaitospato

– totaalinen este kalojen kululle (putouskorkeus 4 m)

– sähköntuotto lopetettu v. 1999

– omistaja halunnut asentaa uuden generaattorin (huom. 

vaatii luvituksen)

– omistaja halunnut rakentaa luonnonmukaisen kalatien, 

joka sopisi kohteeseen maastotarkastuksen perusteella



Kalataloudellinen kunnostusohjelma 2008

 Internetissä

 ”Volanjoessa on 6 koskea, joiden pituus on noin 

1,2 km ja pudotuskorkeus on 24,3 metriä. 

Volanjoen virtavesireitti muodostaa tärkeän 

potentiaalisen lohikalojen lisääntymisalueen, 

mutta sen kunnostamisessa on useita 

erityiskysymyksiä, kuten nousuesteiden 

poistaminen ja pienvoimalaitos.”
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http://www.doria.fi/handle/10024/133884


Tyyppikohtaisia

raja-arvoja

 esim. kokonaisfosfori –

Hyvä/Tyydyttävä raja-arvot

– Pienet ja keskikokoiset 

vähähumuksiset järvet 

(Vh), esim. Peruvesi

 18 µg/l

– Matalat humusjärvet (Mh), 

esim. Pienivesi

 40 µg/l

– Matalat runsashumuksiset 

järvet (MRh), esim. 

Hietajärvi

 45 µg/l
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Pintavesien ekologinen tila Etelä-Savossa 2013

 93 % järvipinta-alasta ja 

80 % jokipituudesta 

vähintään hyvässä 

tilassa

 ranta- ja lahtialueet 

paikoin nuhraantuneet, 

mikä ei välttämättä näy 

luokittelussa koska 

seuranta kattaa yleensä 

vain selkävedet
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Ekologinen tila 2013

 Pienivesi (Erinomainen)

– Fys.kem: (E)

 Kokonaisfosfori: 11 µg/l (E)

 Kokonaistyppi: 510 µg/l (E)

– Biologia: (E)

 Kasviplankton, a-klorofylli: 7,2 µg/l (E)

 Peruvesi (Erinomainen)

– Fys.kem: (E)

 Kokonaisfosfori: 8,8 µg/l (E)

 Kokonaistyppi: 424 µg/l (H)

 Näkösyvyys: 3,8 m

 Happi, liukoinen: 9,6 mg/l

– Biologia: (E)

 Kasviplankton (E)

 Pohjaeläimet (E) 
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19Lähde: VEMALA, versio V5u, 1.10.2018
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Peruvesi, järveen tuleva fosforikuorma

Tuleva kuorma pellot viljely kg/v

Tuleva kuorma pellot luonnonhuuhtouma kg/v

Tuleva kuorma metsätalous hakkuut kg/v

Tuleva kuorma metsätalous kunnostusojitus
kg/v

Tuleva kuorma metsätalous lannoitus kg/v

Tuleva kuorma ojitetut suot kg/v

Tuleva kuorma metsät luonnonhuuhtouma kg/v

Tuleva kuorma haja-asutus, talot kg/v

Tuleva kuorma haja-asutus, loma-asunnot kg/v

Tuleva kuorma hulevesi kg/v

Tuleva kuorma laskeuma vesiin kg/v

Tuleva pistekuorma kg/v
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Vedenlaadun seurantapaikat

Pienivesi 016

Peruvesi 026
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Pienivesi 016 ja Peruvesi 026, syvyys 1 m, kokonaisfosfori

Pienivesi 016 ja Peruvesi 026, syvyys 1 m, väriluku
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Pienivesi 016 ja Peruvesi 026, syvyys 1 m, näkösyvyys

Pienivesi 016 ja Pienivesi 026, syvyys 0-2 m, a-klorofylli



Hydrologinen seuranta

 Pintavedenkorkeuden seuranta

– Pienivesi (1970->)

 1 kerta/viikko läpi vuoden, keväällä 

useammin

– Saittalampi (1979->)

 Päivittäiset havainnot

– Havainnot ja ennuste internetissä

 Pohjavedenkorkeuden seuranta

– Kolunoja (1975->)

 2 kertaa / kk läpi vuoden useasta 

pohjavesiputkesta

 Seurataan myös roudan syvyyttä 

routaputkista 3 kertaa / kk

– Havainnot ja ennuste internetissä
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http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/14/index.html
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/14/g14_0501x/wqfi.html


Lisätietoja internetistä

 Etelä-Savon vesienhoidon blogi-sivut: https://esvesienhoito.wordpress.com/

– mm. kuormitusselvitykset, hoitosuunnitelmat, toimenpiteiden toteutusraportit, 

pöytäkirjat

 Etelä-Savon Ely-keskuksen vesienhoidon sivut: 

www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo

– vesienhoidon suunnitelmat ja ohjelmat

 Vaikuta vesiin -kartta: http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin

– karttapohjainen palvelu, jossa mm. vesien tilan luokitukset ym.
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https://esvesienhoito.wordpress.com/
http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo
http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin

