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Valonian virtavesihankkeet
Kansalaisten aktivoiminen vesiensuojelutyössä

:



2014 Purokunnostushanke
Valonia aloitti keväällä 2014 uuden purokunnostushankkeen, jonka tavoitteena oli 
virtavesien ekologisen tilan parantaminen virtavesikunnostuksilla, 
ympäristötietoisuuden lisääminen ja kansalaisten aktivointi vesiensuojelutyöhön. 
Lisäksi hankkeessa selvitettiin virtavesien tilaa maastokartoituksilla ja tutkittiin 
virtavesien kalastoa koekalastuksin.

2015 Virtavesien kunnostushanke
Hankkeessa järjestetään virtavesikunnostustalkoita, joihin kaikilla halukkailla on 
mahdollisuus osallistua. Virtavesikunnostusten lisäksi hankkeessa tehdään 
virtavesien kunnostustarveselvityksiä, kalastoselvityksiä ja järjestetään 
vesiensuojeluaiheisia tapahtumia. Hankkeessa toteutetaan myös purojen 
vedenlaadun seurantaa.

Valonian virtavesihankkeet



• Parannetaan virtavesien ekologista tilaa 
virtavesikunnostuksilla. Kunnostuksia toteutetaan 
Saaristomeren valuma-alueella erityisesti kalastoltaan 
arvokkaissa virtavesissä. Kunnostusten tavoitteena on 
muun muassa elvyttää Saaristomeren äärimmäisen 
uhanalaisia taimenkantoja. 

• Kansalaisten aktivointi vesiensuojelutyöhön: Järjestetään 
virtavesikunnostustalkoita ja tapahtumia. Osallistutaan 
vesiensuojeluaiheisiin tapahtumiin.

• Hankitaan tietoa virtavesien tilasta: Tehdään virtavesien 
kunnostustarveselvityksiä, kalastoselvityksiä ja 
toteutetaan purojen vedenlaadun seurantaa.

Tavoitteet

Virtavesien kunnostushanke 2015



Virtavesikunnostukset ja talkoot

• 2014-2015 järjestetty kahdeksan 
virtavesikunnostustalkoopäivää

• + Useita talkoita opiskelijoille 
(Livia, & Turun 
ammattikorkeakoulu)

• + Toteutettu kunnostuksia 
hankkeen työllä

• Kohteina pääasiassa taimenpurot 
ja tavoitteena taimenen 
elinympäristökunnostukset



• Osallistujamäärät 8-30 henkilöä / talkoot

• Osallistujia paikalliset asukkaat, luonnonsuojeluyhdistykset, kalastusharrastajat, alan 
opiskelijat…

• ”Vauvasta vaariin”

• Hyviä talkookohteita asutuksen lähellä sijaitsevat kohteet, esim. kaupunki- ja taajamapurot.

• Erittäin toimivia ympäristökasvatustapahtumia

• Media kiinnostunut

• ”

Kokemuksia talkootyöstä

Kansalaisten aktivointi







• World Fish Migration Day 2014 (tulossa taas 2016)

• Osallistuminen seminaareihin (mm. 
Saaristomeriaukion tapahtumat 2014 & 2015, 
valtakunnallinen vesistökunnostusverkoston 
seminaari 2014 & 2015, 

• Esitelmät ja luennot tilaisuuksissa alueen virtavesistä

(mm. Paimionjokiseminaari 2014, Turun seudun pienvedet 
2014, Tutustumisretki Uudenmaan vesiensuojelukohteisiin, 
koekalastusnäytös 2015, Paimion seudun vesistöt 2015 jne……

Ympäristökasvatus

Tapahtumat 



• Sähkökoekalastukset 

• Koeravustukset (Jokirapu Varsinais-Suomessa 

(2015) ELY:n rahoittama kalatalouden 

edistämisrahoista)

• Kunnostustarveselvitykset ( Koskialueiden 
tila, vesistöjen vaellusesteet, valuma-
alueen ongelmat)

• Taimenkantojen seuranta 
(koekalastukset, kutupaikkatarkkailu)

Hankitaan tietoa virtavesien tilasta



• Sähkökoekalastukset Varsinais-Suomen virtavesissä 
2014-2015 (mm. Kuninkoja, Paimionjoen vesistö, 
Purilanjoki, Hitolanjoki, Kiskonjoen vesistö)

• Taimenen DNA-näytteiden keruu

• Kuninkojan kunnostustarveselvitys (2014)

• Selvitys vastakuotiuneiden taimenten istutuksista 
Turun seudun virtavesiin (2014)

• Purilanjoen vesistön kunnostustarveselvitys (2014-
2015)

• Perniönjoen ja Asteljoen sivupurojen kartoitukset 
(2015)

• Uskelanjoen vesistön Huhdinojan
virtavesikunnostusten seuranta (2013-2015)

• Taimenen kutupaikkakartoitukset (2014-2015)

• Jokirapu Varsinais-Suomessa selvitys (2015-2016); 
(koeravustuksia, haastatteluja yms.)

• Jne…

Hankitaan tietoa virtavesien tilasta



• Vaellusesteet iso ongelma erityisesti 
vaelluskalakannoille

• Mm. vanhat myllyjen ja sahojen padot, tierummut, 
virkistyskäyttöön rakennetut ”uimalammet”

•  Osa luvattomia

•  Vesilain vastaisia

•  Osa vanhoista padoista patoturvallisuusriski?

Vaellusesteet

Viestiä kentältä



(Tolonen J. (2015) Purilanjoen kunnostustarveselvitys)

Case Purilanjoki – vaellusesteet & taimen



• Kaikki ei mene niin kuin Strömsössä

• Mm. metsälain toteutuminen ja vesistöt

• Ruoppaukset, kunnostusojitukset, 
patoaminen

• Mitkä keinoiksi?

Havaintoja

Viestiä kentältä



• Uoman kunnostusten ja vaellusesteiden poistamisen lisäksi tärkeää 
suojella arvokkaat ympäristöt 

• Vesistöjen tilan heikkenemisen ennaltaehkäisy esim. neuvonnan ja 
tiedottamisen kautta

• Valvonta, valistus, tiedotus….? Kenellä vastuu ja mahdollisuudet?

• Tieto esim. arvokkaista pienvesistä käyttökelpoiseen muotoon
 Esim. lajitieto paikkatiedoksi

 Onko esim. kunnissa tarpeeksi tietoa?

• Yhteistyö: ELY, kunnat, kalastusalueet, Valonia, 
vesiensuojeluyhdistykset, maanomistajat…….

Keinoja?

Viestiä kentältä



Kaupunkipurot

Viestiä kentältä

• Luonnonmukaisemmat 
hulevesiratkaisut!

• Kohentaisivat maisema-
arvoja

• Ekologian 
huomioonottaminen

• Vesiensuojeluhyöty

 Tarvitaan yhteistyötä



• Virtavesikunnostukset kannattaa

• Panostusta valuma-alueen vesiensuojeluun tarvitaan

• Talkootoiminnalle kysyntää ja tarvetta

• Tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja suunnittelua

• Rahoitus: pitkäaikaisempia hankkeita, yhteistyöhankkeita....

• Tervetuloa mukaan toimintaan! Kaivataan 
yhteistyökumppaneita ja aloitteita mm. kunnista ja paikallisilta 
yhdistyksiltä! Paikallisilla parhaat tiedot vesistöistä.

Yhteenveto



• Seuraa hankkeiden etenemistä Valonian vesiensuojelu –blogissa: 
www.vesistojenaarella.wordpress.com

• Valonian verkkosivut:  www.valonia.fi/vesi

• Virtavesihanke: www.valonia.fi/virtavesi

• Valonia facebookissa www.facebook.com/valonia

• Valonia twitterissä: @Valonia_keskus
https://twitter.com/Valonia_keskus

• Instagram: @valoniakeskus https://instagram.com/valoniakeskus/

Valonian hankkeet

http://www.vesistojenaarella.wordpress.com/
http://www.valonia.fi/vesi
http://www.valonia.fi/virtavesi
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KIITOS !
Ota yhteyttä:

Janne Tolonen, projektisuunnittelija

etunimi.sukunimi@valonia.fi

p. 050 518 7755

Twitter: @JJMTolonen

Valonia - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden 
palvelukeskus

Ratapihankatu 36, 20101 Turku

www.valonia.fi/vesi
www.facebook.com/valonia
www.twitter.com/Valonia_keskus (@Valonia_keskus)

http://www.valonia.fi/vesi
http://www.facebook.com/valonia
http://www.twitter.com/Valonia_keskus

