
PURUVESI-seminaari 

26.7.2014 

Seppo Hellsten 

Suomen ympäristökeskus/Oulu 

Sisävesi Life IP ja 

Monitor 2020 hankkeet 

ja Puruveden 
liittyminen niihin 



● Mitä on vesiympäristön seuranta 

Suomessa? 

● Miksi Monitor 2020? 

● Mikä on Sisävesi-life IP? 

● Miten tästä eteenpäin? 

Sisältö 



Mitä on vesiympäristön seuranta? 



Perusseuranta 

● Tarjoaa kuvan 

vesiympäristön 

pitkäaikaisista muutuksista 

○ Hydrologiset trendit 

○ Veden fys.kem.laatu 

järvissä ja joissa 

○ Pitkiä aikasarjoja 

kasviplanktonista 

 

● Kuvaa vesistöjen perustilaa 

○ Vertailuolosuhteiden 

kartoittaminen vesien 

luokittelua varten 

 
4 Jarmo Meriläinen/Päijänne 



Toiminnallinen seuranta 

 

● Vesistöissä joissa on riski, 

että hyvää tilaa ei saavuteta  

○ Pistekuormitus 

○ Hajakuormitus 

● Osa on myös 

velvoitetarkkailua 
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CODMn mg l-1 Kymijoki 

 



Tutkinnallinen seuranta 

 
● Jos emme tiedä pilaajaa tai edes ainetta. 

○ Esimerkiksi prioriteettiaineiden kartoitus 

○ Kaivos- ja teollisuusonnettomuuudet 
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Kokemäenj. 

Auraj. 
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Porvoonj. Paimionj. 

Kyrönj. 

Nummenj. 

Kiskonj. 

Lehmäj. 

Köyliönjärvi 



Seurantapaikkojen 

määrä ohjelmassa 

2009-2012 



● Laajoja alueita joilla 

seurataan hyvin vähän 

Onko seurantaa paljon? 



● Meidän tulee tietää mikä on vesistöjen tila ja mihin 

suuntaan se on menossa? 

● Esimerkki – Tornionjoen jäänlähtösarja… 

 

 

Ennen kaikkea 



● Kansainväliset raportointivelvoitteet on helppo tarkistaa 

○ http://rod.eionet.europa.eu/ 

 

Kansainväliset velvoitteet 



● 49 raportoitavaa asiaa  

● Juomavesi-direktiivi (3 vuoden välein) 

● Nitraatti-direktiivi (3 vuoden välein) 

○ Laajasti nitraatin vaikutuksista pohja- ja pintavesissä 

● Uimavesi-direktiivi (vuosittain) 

● Biosidi-direktiivi (3 vuoden välein) 

● Päästödirektiivi (EPTR) (2 vuoden välein) 

● Haitalliset aineet (EQS) osana VPD soveltamista 

● Kaladirektiivi – sulautettu VPD raporttiin 

● Tulvariskidirektiivi 

● Pohjavesidirektiivi – yhdessä VPD kanssa 

● Jätevesilietedirektiivi, kaivannaisteollisuusdirektiivi ja 

kaivannaisjätedirektiivi 

● IPPC – kysely 

 

Euroopan komissio (DG/ENV) 



● Suurin osa seurannan tuloksista palvelee vesienhoitoa, 

tulvasuojelua ym. alueellisia tavoitteita. 

○ Seuranta ja vesienluokittelu on YLIVOIMAISESTI 

HALVIN TAPA kunnostaa vesistöjä 

Virheellinen seuranta-aineisto ja luokittelu tyydyttävään 

tilaan voi  johtaa kalliiseen vesien kunnostamiseen ja 

samalla turhauttaa paikallisia toimijoita. 

 Toisaalta hyväksi luokitellussa vesistössä voi olla laajoja 

huonokuntoisia alueita, joilla pitää kohdentaa 

vesiensuojelutoimia. 

 Ympäristöviranomaisten resurssit ovat pienentyneet 

oleellisesti viime aikoina 

 Tarvitaan uutta seurantaa 

Kuitenkin… 



● Seurannan strategia 2020 

○ Enemmän vähemmällä 

○ Seurantojen integrointi 

 

● Monitor 2020-ohjelma 

 

● EU-palaute 2012 - 2013 

○ Paljon harmaata luokittelematonta 

○ Puutteellisesti seurattuja muuttujia 

 

● Yleinen kustannuspaine (-20 %) 

 

 

 

Seurannat muutoksessa 



Satelliittitu

lkinnat 
Rotaatiokäytän-

nöt Vertailupaikka 

tarkennukset 
-Kohdistukset 

Ryhmittely 

VHA-seurantaohjelma 

2014-16 

Monitor 2020 

Tuotanto 
Seppo Hellsten/Oulu 

Menetelmä 

tarkennukset 
-Kevennykset 

Secchi 

3000 

Mallintami

nen 

Koordinaatio 
Juhani Kettunen/Helsinki 

Kehitystoiminta 
Jari Silander/Helsinki 

Tutkimusohjelma 
Kristian Meissner/Jyväskylä 

Tilastolliset 

analyysit 



VHA seurantaohjelma 2014-16 

- kohti uusia seurantoja 

Tavoite 
● Informaatioarvo pysyy samana 

● Vesipuitedirektiivin mukaiset interkalibroidut muuttujat säilyvät 

● Kustannukset vähenevät 

 

Miten? 
● Tarkennetaan biologisia seurantamenetelmiä 

● Pidennetään seurannan rotaatiovälejä 

● Ryhmitellään seurattavia kohteita alueellisen kattavuuden 
parantamiseksi 

● Mukautetaan seurantarytmit vaiheittain tilastollisen 
tehokkuuden parantamiseksi 

● Lisätään joitakin luonnontilaisia vertailukohteita 
vesimuodostumien luokitteluvarmuuden parantamiseksi  

 



Rotaation lisäys 

● Osa vuosittain seurattavista kohteista seurataan enää joka 

toinen vuosi R1 -> R2 

● Osa kolmen vuoden välein (R3) seurattavista  kohteista 

harvempaan seurantaan R6/R12 

● Erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevat R6 tai R12 kohteet 

voidaan myös ryhmitellä 

○ Vain yhtä kohdetta seurataan  

 

 

 

R2 R3/R6 

R6/R12 

 tai 
ryhmittely 

Rotaatiokäytän

nöt 



Vh- ja SVh-tyypin karut järvet: 2006-2012 kesä-elokuu  

E/H 

H/T 

E/H 
H/T 
T/V 

V/Hu 

Sh-tyypin rehevä Lappajärvi: 1990-2012 kesä-elokuu  

ajallinen ja 

järvien välinen 

vaihtelu kasvaa 

kpl-muuttujissa 

ryhmittely ja 

rotaatio- 

näytteenotto 

mahdollista; mm. 

vertailujärvet 

kuormitetuissa 

järvissä luotettava 

tilanarvio vaatii 

riittävän seurannan  



Piilevämenetelmä 

Eloranta, Karjalainen & Vuori 2007: 
Ympäristöopas, ISBN 978-952-11-2570-6 

Piileväyhteisöt jokivesien ekologisen tilan luokittelussa ja 

seurannassa –menetelmäohjeet. Pohjois-Pohjanmaan 

ymp.keskus 



Pohjafikkari 

Uudet menetelmät 



Pohjaeläimet 



Benthicam-proto: SYKE-JY 

Rahoitus MVTT 

21 

Uudet menetelmät 



Vesikasvillisuus 



 

Kevyt syvyyskartoitus/biovolyymi mittari 

Uudet menetelmät 

Antti 

Kanninen/P

osEly 



2
6

.7
.2

0
1
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Mittausten automatisointi 

● Pienten valuma-alueiden seurannat 

○ 36 aluetta automatisoitu – myös vedenlaadun 
mittausta 



● Arvokasta aineistoa prosesseista 

● Ei voi korvata laaja-alaisesti perinteistä seurantaa 

● Kallista ylläpitää ja huoltaa 



Satelliitit ja Algaline 

 

Ferrybox line 
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Helsinki Lighthouse 

SeaPrism/Aeronet 

with EU-JRC 

Algaline monitoring 

on FINNMAID 

biweekly 

Travemünde 

Helsinki 

June   July 



Kansalaisseurannan mahdollisuudet 
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Jalostuneet kansalaishavainnot 

● Secchi3000 mittari 



Mikäs on Sisävesi Life IP? 

Mikko Suonio, Myllyjoen suu 



INTEGROIDUT HANKKEET  

1. Isoja laajan alueen kattavia hankkeita, joilla ratkotaan eri tyyppisiä 

ympäristöön liittyviä ongelmia 

• Avoinna haussa 4 teemaa: Natura 2000 alueiden hoito, jätehallinta, vesien hoito, ilman 

laatu 

• Tulee liittyä kansallisiin, alueellisiin strategioihin/toimintaohjelmiin ja niiden 

toteuttamiseen merkittäviltä osin 

• Sisävesi IP: Natura 2000 alueiden hoito PAF  (Priority Action Framework for N2000) 

• Toimien tulee näkyä Natura 2000 alueiden tilassa 
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2. Hyödyntävät vähintään yhtä muuta EU tai kansallista rahoituslähdettä 

hankkeen aikana  

• Rahoittajien on sitouduttava vähintään (vakavasti) harkitsemaan rahoittamista (letter 

of intent); komissio arvioi todennäköisyyden ja riskin 

• Käytännössä tarvitaan vähintään 3 muuta hanketta rinnalle, joista n. 100 % varmuus 

• Rahoituksen alettava hankkeen aikana eli hankkeen mobilisoimaa 

 



INTEGROIDUT HANKKEET 

3. Hankkeen tavoitteiden kannalta olennaisimmat tahot oltava 

mukana  
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MUUTA YLEISTÄ 
• Jäsenvaltiolle taataan 3 IP –hanketta (2 x ENV ja 1 x Climate) 

• EU- rahoitusosuus 60% (LIFE omarahoitus 40%); kustannukset 

realistisia 

• Ei pituus rajaa, mutta LIFE EU-osuus 8 – 10 M€ (tavoite 6 vuotta 

2015 - 2021) 

• Kullakin hankkeella oma omarahoituksensa! Omat säännöt. 

• 2-vaiheinen haku (konsepti ja lopullinen) 

• Toteutetaan 2 vuoden sykleissä; raportointi ja suunnittelu 

 

 

 

Kriteerit 1-3 täytettävä, että pääsee vaiheesta 1. 

Jatko ratkeaa normaalein LIFE –laatukriteerein (lopuksi); vaihe 2. 

 



MHLP, SYKE, 

RKTL, SMK, 

METLA, MTT 

GTK, MH Metsätalous, 

Museovirasto, Suomen 

Riistakeskus, WWF, 

SLL, NoM, BirdLife 

DocArt, YLE 

Hanke 1 

ELY:t, VHY, 

Novia, 

LuT… 

Yritykset: 

Vapo, UPM, 

Vesivoima-

yhtiöt 

Muut 
”valtakunnalliset” 

toimijat 

Core Team 
Kokonaiskoordinointi ja vastuu 

- Hanketoimisto 

- Alue/teemavastuu tai seuranta 

- Ohjaus ja teemaryhmät 

Alue 1  

Alueen toimijat 

- Aluehankkeen  
suunnittelu ja johtaminen 

Alue 2  

Alueen toimijat 

- Aluehankkeen  
suunnittelu ja johtaminen 

Alue x 

Alueen toimijat 

- Aluehankkeen  
suunnittelu ja johtaminen 

Hanke 2 Hanke x 



HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄT 

● Euroopan yhteisön vesiluontoa koskevien direktiivien (luonto-, lintu-, 

vesipuite-, meristrategia- ja tulvadirektiivi) tavoitteiden yhteensovittaminen 

○ Eri sektorien välisen yhteistyön kehittäminen 

○ Valuma-alue tason monitavoitteinen suunnittelu, toimenpiteiden toteutus ja seuranta 

● Pinta- ja pohjavedestä riippuvien luontotyyppien ja lajien tilan parantaminen 

valuma-aluetason toimenpiteiden avulla sekä valtion että yksityisten mailla 
○ Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet 

○ Jokien ja purojen kunnostuksia 

○ Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostuksia 

● Sisävesien vedenalaisen ja rantojen luonnon, kulttuurin ja biologisen 

monimuotoisuuden tiedon lisääminen 
○ Sisävesien (jokisuilta latvavesille) menetelmien kehittäminen  

● Maaseudun elinkeinojen mm. matkailun ja virkistyskäytön kehittäminen 

● Tietoisuuden lisääminen sisävesien monista merkityksistä painopisteenä 

nuoret ja vapaaehtoiset 

● (Sisävesi)luonnon terveys ja hyvinvointivaikutusten arvioiminen ja 

palvelujen kehittäminen 

 

 



TYÖPAKETIT 

1. YHTEISTYÖVERKOSTOT JA TOIMINTAMALLIT 

2. KARTOITUS, SEURANTA JA MENETELMIEN 

KEHITTÄMINEN 

3. VESISTÖJEN HOITO JA KUNNOSTUS 

4. ELINKEINOT JA HYVINVOINTI 

5. HANKKEEN HALLINNOINTI 

 

 

 



Työpaketti 1: 

YHTEISTYÖVERKOSTOT JA 

TOIMINTAMALLIT 

1. Integroidun valuma-aluetason suunnittelun kehittäminen  

2. Raportointi- ja tietojärjestelmien kehitystyö ja nykyisten 

järjestelmien parantaminen 

3. Luonnonsuojelun kannalta tärkeimpien pohjavesialueiden 

tunnistaminen ja huomioiminen pohjaveden käytössä 



4. Tiedon keruu ja hallinta 

5. Kaukokartoitus-, mallinnus- ja seurantamenetelmien ja 

kehittäminen ja valtakunnallinen vakioiminen 

6. Maastokartoitusmenetelmien kehittäminen, 

kaukokartoitus- ja mallinnusmenetelmien validointi ja 

seuranta 

7. Vesien ja valuma-alueiden ekosysteemipalveluiden 

arviointijärjestelmän kehittäminen ja toimeenpano 

Työpaketti 2: KARTOITUS, 

SEURANTA JA MENETELMIEN 

KEHITTÄMINEN 



8. Arvokkaiden latvavesien tilan parantaminen  

9. Rakennettujen vesistöjen eliöyhteisöjen tilan sekä 
ekosysteemin toiminnan parantaminen 

10. Järvien ja rannikkovesien vesiensuojelun, eliöyhteisöjen 
tilan sekä ekosysteemien toiminnan parantaminen  

11. Lintuvesien ja muiden rehevien vesien 
suojelutavoitteiden priorisointi ja monitavoitteisen 
elinympäristökunnostuksen suunnittelu ja toteutus 

12. Sisävesien lajiston suojelu (mm. raakku) 

13. Sisävesiä uhkaavien vieraslajien torjunta 
 

 

Työpaketti 3: VESISTÖJEN HOITO JA 

KUNNOSTUS 



14. Uusien sisävesien arvoon perustuvien palvelukonseptien, 

elinkeinojen ja verkostojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten ja 

taloudellisten vaikutusten arvioiminen  

15. Ekoenergiakonseptin kehittäminen  ja toteutus 

16. Kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön edistäminen  

17. Lasten ja nuorten sisävesiluonto- ja siihen liittyvän 

biotaloustietoisuuden parantaminen luontokasvatuksen keinoin  

18. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja toteuttaminen sekä kansalaisten 

osallistaminen 

19. Hyvinvointivaikutusten mittaaminen, arvottaminen ja liiketoiminnan 

kehittäminen 

20. Tietoisuuden lisääminen 

Työpaketti 4: ELINKEINOT JA 

HYVINVOINTI 



Työpaketti 5: HANKKEEN 

HALLINNOINTI 

21.Hankkeen keskushallinnon järjestäminen 

22.Hankkeen ohjausryhmä 

23.Alueiden hankkeiden hallinnointi 

24.Hankkeen temaattisten työryhmät 

25.LIFE hankkeen raportointi 

26. Integroitavien hankkeiden kytkeminen 



EHDOTETTUJA* (VALUMA)-

ALUEITA 

● Mustionjoki-Kiskonjoki 

● Vantaanjoki 

● Paimionjoki-Paimionlahti 

● Pyhäjärvi-Köyliönjärvi-Eurajoki 

● Vesijärvi 

● Vanajavesi 

● Kuolimo, Kymijoki  

● Isojoki-Karvianjoki-Lapväärti 

● Ruonanjoki, Pinsiö-Matalusjoki 

● Päijänne-Saarijärvenreitti-Etelä-
Konnevesi 

 

Päätökset elokuun 

lopussa 

• Saimaa (Puruvesi, Rantasalmen 

lintuvedet) 

• Iijoki 

• Tornionjoki, Muonionjoki, 

Simojoen latvat, (Tuulomanjoki) 

• Koitajoki 

• Lieksanjoki 

• Lintuvesipaketti mm. Siikalahti, 

Matalajärvi, Päätyenlahti, 

Peijonniemenlahti 

* HANKEVALMISTELU 

MENEILLÄÄN 



ALUE-EHDOTUKSIA  

Miksi esitetty: 

● Natura 2000 alueita 

● Lajien ja luontotyyppien tilan 

parantamistavoitteita 

● Kalatiestrategian kärkikohteita 

● Vesistöihin liittyviä hankkeita 

vireillä/käynnissä 

● Matkailun ja virkistyskäytön 

kehittäminen 

● Tulvasuojelun ja vesienhoidon 

yhteensovittaminen 

● Ekoenergiakohteita 

● Alueen toimijat valmiina 



AIKATAULU – MISSÄ MENNÄÄN 

Toukokuu Kesäkuu Elokuu Lokakuu Joulukuu 

2014 

Huhtikuu Kesäkuu Lokakuu 

2015 

- ELY (alue) kierros 

valmiina 

- Looginen 

viitekehys 

- Alue hankkeiden 

suunnittelua 

 

- 16.6. haku 

julkaistaan 

- Koulutukset 

(Bryssel ja YM) 

 

- Alueet lyödään 

lukkoon 

- Integroitavien 

hankkeiden 

markkinointia 

- Konseptin ja 

lopullisen 

hakemuksen 

laatimista 

 

- 15.10. vaiheen 1. 

DL 

- Konsepti + 

rahoitussuunnitel

ma 

- Rahoittajien 

sitoumukset 

 

 

- Päätös vaiheesta 1 

 

 

 

 

- Vaiheen 2. DL 

- Tarkempi hakemus 

+ 

rahoitussuunnitel

ma 

- Rahoittajien 

sitoumukset 

 

 

- Revisio 

 

 

- Hanke alkaa… 

 

 

Syyskuu 

2021 x 

x 

x 

x 

x 

2+2 

2+2 

- Hanke päättyy. 

 

 




