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Luontoarvot 

● Puhdasvesi 
● Virkistyskäyttö 
● Ekosysteemipalvelut 
● Vedenlaatu, 

kuormitus, tulvat, etc. 
● Vesilaki, 

Luonnonsuojelulaki, 
etc. 
 

● Ekosysteemin toiminta 
● Luontotyypit & lajit 

 
● Luontoarvot ’an sich’ 



Suomen lajien uhanalaisuus 

● Vesirakentaminen 
ensisijainen syy 
101 lajia 

● Yksi syistä 190 
lajia 

● Monia eliöryhmiä 
ei ole tarkasteltu 
tai tutkittu 
lainkaan  

● Suomessa yli 
5000 sisävesilajia 
(16% lajistosta) 



Suomen lajien uhanalaisuus 

● Punaisella listalla 
106 virtavesien 
lajia 

● Vesirakentaminen 
ensisijainen uhka 
yli 30% 

● Lisäksi satoja 
rantojen ja 
vakavesien lajeja 



Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 

● Kaikki virtavesityypit Etelä-Suomessa uhanalaisia 
● Savimaiden virtavedet erittäin uhanalaisia 



Natura 2000 ja luontodirektiivi 

● Fennoskandian 
luonnontilaiset jokireitit: 
suojelutaso epäsuotuisa 
riittämätön (vakaa) 

● Pikkujoet ja purot: 
suojelutaso epäsuotuisa 
huono (paraneva) 

● Tulvametsät: suojelutaso 
epäsuotuisa huono 
(heikkenevä) 

● Tulvaniityt: suojelutaso 
epäsuotuisa huono 
(heikkenevä) 
 
 
 



Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 

● professional passive fishing (F02.01) (M)  
● pollution to surface waters by industrial plants (H01.01) (L)  
● other point source pollution to surface water (H01.03) (L) 
● diffuse pollution to surface waters due to agricultural 

forestry activities (H01.05) (M) 
● diffuse pollution to surface waters due to household sewage 

and waste waters (H01.08) (L) 
● lack of flooding (J02.04.02) (M)  
● modification of hydrographic functioning, general (J02.05) 

(M)  
● dykes and flooding defence in inland water systems 

(J02.12.02) (L) 
● reduction in migration/ migration barriers (J03.02.01) (H)  

 



Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 
 



Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit ja 
voimalaitokset 
 



Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, 
voimalaitokset ja koskien suojelu 



vesipolitiikan puitedirektiivi 
 

● Hyvä ekologinen tila  
● Vähäisiä muutoksia 

lajikoostumuksessa ja 
runsaussuhteissa 
verrattuna tyypille 
ominaisiin yhteisöihin, 
mikä johtuu 
ihmistoiminnan 
vaikutuksista 



Virtavesien ekologinen tila 



Ekologiaa, hydrologiaa, kalabiologia, 
hydrodynamiikkaa, … 

● Eliöiden ovat 
monenlaisissa 
vuorovaikutussuhteissa 

● Jokijatkumo mereltä 
latvapuroihin 

● Kytkeytyneisyys: uoma, 
ranta, tulvatasanne 

● Kaikki eliöt ovat tärkeitä -
jotkut eliöt ovat tärkeämpiä 

● Lohi, taimen ja kumppanit 
● Pieni on kaunista: jokainen 

koski on arvokas 
elinympäristö 



Lohi ja meritaimen 



Missä mennään 

● Etelä-Suomen 
virtavesien ekologinen 
tila ei ole hyvä eikä 
suojelutaso ole 
suotuisa 

● Keskeiset ekologiset 
tekijät häiriintyneitä: 
jatkumo, 
kytkeytyneisyys, etc. 

● Lajisto ja luontotyypit 
uhanalaisia 

● HO: ”Vesivoiman 
lisärakentamista 
edistetään” 
 



Minne mennään 

● Kansallinen kalatiestrategia 
● Kansallinen lohistrategia 
● Luononmukainen 

vesirakentaminen ja 
tulvasuojelu 

● Raja-alueen lohijokien 
kunnostus  

● Sågarsinkoski, Palokinkoski,… 
● Sisävesi LIFE IP 

 



Kiitos 
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