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• Vesistöjen tilan luokittelu 
ennen: yleinen 
käyttökelpoisuusluokitus

• Pintavesien ekologisen tilan 
luokittelu

• Pintavesien tyypittely

• Ekologisen tilan luokittelun 
periaate

• Mistä voi hakea tietoa järvien 
tilasta?

Esityksen sisältö

#hukkaruotuun #ruokahukkaruotuun #vaikutavesiin
#ravinteetkiertoon #kärkihanke #raki2 #katsevesistöihin

• Miten voin itse arvioida 
ekologista tilaa?

• Viranomaisten tekemä 
seuranta 

• Miten voin itse seurata 
vesistön tilaa – näkösyvyyden 
mittaaminen?

• Järvi&meriwiki – paikka 
kansalaisten havainnoille



Suomen vesivarat 

• 187 888 järveä (kokonais-
pinta-ala 33 350 km2)

• 314 000 km rantaviivaa

• 178 947 saarta

• 22 085 lähdettä

• 647 jokea

• Makean veden reservi

108 000 Mm3/a

21 000 m3/a/asukas
Vesistöjen osuus pinta-alasta



• Vesistöjen tila luokitellaan 
kuuden vuoden välein

• Viimeisin luokittelu v. 2013

– Suuri osa maamme pintavesistä 
on ekologiselta tilaltaan 
erinomaisia tai hyviä

(järvet 85 %, joet 65 %)

• Uusi luokittelu tulossa v.2019

Pintavesien ekologinen tila 2015



Vesien tilan luokittelu ennen

• Vesien yleinen 
käyttökelpoisuusluokitus 

– Perustui vesien käyttökelpoisuuteen 
raakavetenä ihmistoiminnan käytössä

– Kuvasi vesien keskimääräistä veden laatua 
sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, 
kalavesiksi ja virkistyskäyttöön

– Laatuluokka määräytyi vesistön luontaisen 
veden laadun ja ihmisen toiminnan 
vaikutuksien mukaan

– Pintavedet luokiteltiin viiteen luokkaan: 
erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja 
huono



Pintavesien ekologisen tilan luokittelu

• Vesipuitedirektiivi v. 2000

• Tavoitteena vesien hyvä tila

– Määräytyy ensisijaisesti vesien 
ekologisten laatutekijöiden 
perusteella

• Biologiset laatutekijät

– Planktonlevät, piilevät, 
vesikasvit, pohjaeläimet, kalat 

• Fysikaalis-kemialliset tekijät

– Kokonaisravinteet, hydro-
morfologia

Riku Lumiaro/YHA Kuvapankki Reija  Jokipii/YHA Kuvapankki

Mira Grönroos
Minna Kuoppala



Pintavesien tyypittely

• Järvet on jaettu tyyppeihin 
niiden luontaisten 
ominaisuuksien, mm. valuma-
alueen maaperän, vesistön 
koon, syvyyden ja viipymän 
perusteella

• Kullekin tyypille on määritetty 
vertailuolot ja oma 
luokitteluasteikkonsa

– Vertailutila perustuu 
mahdollisimman 
luonnontilaisiin alueisiin



Ekologisen tilan luokittelun periaate

• Lasketaan ekologisia 
laatusuhteita (ELS)

– Jaetaan vertailutilassa olevista 
vesistöistä laskettu vertailuarvo 
luokiteltavasta vesistöstä 
havaitun tai sen lajiyhteisöistä 
lasketun muuttujan arvolla 
(esim. a-klorofylli)

– TAI jaetaan luokiteltavan 
vesistön arvo vertailuarvolla 
(esim. tyypille ominaisten 
pohjaeläinlajien määrä)

Järvessä tavataan 10 luonnontilaisten 
vertailujärvien kahdestakymmenestä 
tyyppilajista. Ekologinen laatusuhde on  5/10 
eli 0,5. Yksinkertaisimmillaan se voi 
tarkoittaa tilaa tyydyttävä mikäli tilaluokan 
raja-arvot ovat 0,4 – 0,6. 

Ekologisen tilan laskenta on melko 
monimutkaista, koska siinä pitää ottaa 
huomioon myös Eurooppalainen 
interkalibrointi. Interkalibroinnissa on eri 
järville luotu yhtenäiset luokitteluperusteet, 
jotka ottavat huomioon maantieteelliset 
eroavaisuudet.



Vielä kertaus luokittelusta



Mikä on lähijärveni ekologinen tila?

http://paikkatieto
.ymparisto.fi/vesi
kartta/

Löydät mm.
• Ekologiset tilat
• Pintavesityypit
• Kemialliset 

tilat
• Ekologisen 

tavoitetilan 
saavuttaminen

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta/


Mitä muuta löydän vesikartasta?

Vesikartan 
aihealueet:
Pintavesien tila ja 
seuranta

Pohjavedet

Vesien 
ominaispiirteet ja 
erityisalueet

Tilaa heikentävä 
toiminta

Kunnostus

Pinta- ja pohjavesien 
tila Norja-Ruotsi-
Suomi



SYKEn avoin tieto -palvelu

http://www.syke.fi/avointieto

– ympäristöhallinnon 
tietojärjestelmiin tallennettua tietoa 
vesivaroista, pintavesien tilasta, 
pohjavesistä, eliölajeista, 
ympäristön kuormituksesta ja 
alueiden käytöstä sekä ympäristöön 
liittyviä paikkatietoaineistoja

– Herttatietojärjestelmässä 
vesienhoidon 2. suunnittelukauden 
aineisto vesistöjen ekologisesta 
tilasta

http://www.syke.fi/avointieto


SYKEn avoin tieto –palvelu

• Palvelusta voi hakea mm.

– Yksittäisen järven tarkempia 
luokittelutietoja laatutekijä- ja 
muuttujakohtaisesti

– 2. suunnittelukauden 
luokittelutiedot

– 3. kauden luokittelutiedot 
tulevat järjestelmään vuoden 
2019 aikana



Miten voin itse arvioida ekologista

tilaa?

• Erinomaisessa ja hyvässä 
tilassa olevissa 
kirkasvetisissä järvissä on 
tyypillisesti pohjassa useita 
pohjaruusukekasveja, mm. 
lahnanruohoja ja 
nuottaruohoa

• Uposkasvien, kelluslehtisten ja 
ilmaversoisten kasvien 
kasvustot pienialaisia



Miten voin itse arvioida ekologista

tilaa?

• Vesistön tilan huonontuessa 
rehevöitymisen myötä 
uposkasvien, kelluslehtisten ja 
ilmaversoisten kasvien 
kasvustot tihentyvät ja 
valtaavat alaa 
pohjaruusukekasveilta

• Vesi samenee



Rehevöitymiselle herkkiä lajeja
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Rehevöitymiselle herkkiä lajeja

Raani
Tumma- ja vaalealahnanruoho, 
rantaleinikki 



Rehevöitymisen myötä runsastuvia

lajeja

Karvalehti Palpakko-lajit Uistinvita ja pystykeiholehti



Viranomaisten tekemä seuranta

• Perusseuranta

– Seurantaverkon 
näytteenottopaikoilla

– Merkittävimmissä vesistöissä, 
tila on lähellä luonnontilaa

• Toiminnallinen seuranta

– Hajakuormitetut (maa- ja 
metsätalouden kuormittamat) 
vesistöt

– Velvoitetarkkailu 
(ympäristöluvan saaneen 
toiminnan vesistövaikutukset, 
mm. teollisuus)



Seurantapaikkojen määrä ohjelmassa

2009-2012
Iisalmen reitin
seurantapaikat



Seurantamuuttujat

• Seurantamuuttujat ja -tiheys 
vaihtelevat kohteittain

• Fysikaalisia muuttujia

– Lämpötila

– Näkösyvyys 

• Kemiallisia muuttujia ovat 
mm.

– kokonaisfosfori

– kokonaistyppi 

– happi

– kiintoainepitoisuus (eli 
hiukkasmaisten aineiden pitoisuus)

– sähkönjohtavuus 

– pH eli happamuus

• Biologinen näytteenotto, 
mm.

– Kasviplankton

– Päällyslevät

– Vesikasvit

– Pohjaeläimet

– Kalat



Vedenlaadun aikasarjoja

• Ympäristöhallinnon 
seuraamien vesistöjen 
vedenlaadun aikasarjoja on 
koottu ymparisto.fi –sivustolle

– 65 järvihavaintopaikkaa

– 49 jokihavaintopaikkaa

• MaaMet-seurantaohjelman
vedenlaadun aikasarjoja

– 51 järvihavaintopaikkaa

– 67 jokihavaintopaikkaa



Miten voin seurata lähijärveni tilaa?

• Näkösyvyyden mittaaminen

– Näkösyvyys kertoo miten hyvin 
vesi päästää valoa lävitseen

– Kertoo epäsuorasti vesistön 
rehevyydestä 

– Veden väri, kasviplanktonin 
määrä ja sameus vaikuttavat 
näkösyvyyteen

– Tilan parantuessa näkösyvyys 
yleensä kasvaa

• Video näkösyvyyden 
mittaamisesta 

– http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Asiointi_luvat_ja_ymparisto
vaikutusten_arviointi/Kansalais
havainnot

– Lisää materiaalia mm. 
www.mappa.fi

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Kansalaishavainnot
http://www.mappa.fi/


Järvi&meriwiki – paikka kansalaisten 

havainnoille

• Järvi&meriwiki –
viranomaisten ja kansalaisten 
yhteistyöllä rakennettu 
verkkopalvelu

– Näkösyvyydet

– Sinilevähavainnot

– Vieraslaji kanadanvesiruton
esiintymät

– Havainnon voi lähettää 
älypuhelimella Havaintolähetin 
avulla



Omien havaintojen tallentaminen

• Kirjaudu 
Järviwikiin ja 
perusta oma 
havaintopaikka!



Maa- ja kotitalousnaisten ja Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman 
Vesistökunnostusverkoston yhteisen Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -
hankkeen päätavoitteena on tuoda kuluttajille tietoa mahdollisuuksista 
vaikuttaa ympäristön, erityisesti vesistöjen tilaan omilla valinnoillaan sekä 
edistää ravinteiden kierrätystä. Tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja 
aktivoida vapaaehtoista vesienhoitotyötä havainnollistamisen ja positiivisen 
viestinnän avulla. 

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta Ravinteiden kierrätyksen 
edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke 
toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –
kärkihanketta.

Kiitos!

www.maajakotitalousnaiset.fi/hukkaruotuun
http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Seuraa somessa! #hukkaruotuun 
#ruokahukkaruotuun #vaikutavesiin
#ravinteetkiertoon #kärkihanke #raki2 
#katsevesistöihin #kunnostajatkoolla

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/hukkaruotuun
http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

