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Mikä yhdistää taimenta, ihmistä ja jokihelmi-
simpukkaa? Se on puhtaan veden tarve, kai-
kille kolmelle tuiki tärkeä elinehto. FRESHA-
BIT LIFE IP (2016–2022) oli laaja luonnon-
suojeluhanke, jossa ennallistimme sisävesiä, 
kuten järviä, jokia ja puroja. Vesistökunnos-
tuksiemme tavoitteina oli vesilinnuston, jo-
kihelmisimpukan, kalojen ja muun vesi- ja 
kosteikkoeliöstön elinympäristön parantami-
nen. Näiden tavoitteiden lisäksi kunnostuksil-
la edistettiin alueiden virkistyskäyttöä ja kas-
vatettiin niiden viihtyisyyttä tai luonnon- ja 
maisemansuojelullisia arvoja, jolloin työstäm-
me hyötyivät sekä ihmiset että luonto.

Elinympäristöjen parantaminen aloitettiin 
latvavesiltä ja valuma-alueilta, missä suuret-
kin vesistöt saavat alkunsa, ja töitä tehtiin 
myös järvissä ja jokien pääuomissa.  

Seitsemän vuotta kestäneessä  laajassa 
hankkeessa teimme erilaisia töitä noin 20 
miljoonalla eurolla ympäristön ja luon-
non hyväksi. Euroopan unionin myöntämän 
 LIFE-tuen osuus hankkeen budjetista oli jopa 
60 prosenttia. Loppurahoitus koostui hanke-
kumppaneiden omarahoituksesta sekä osa-
rahoittajien tuesta.

Suurella työllä oli monta tekevää käsiparia, 
koska vesistöt ja valuma-alueet eivät tunne 

rajoja. Mukana hankkeessamme oli laaja jouk-
ko tutkimuslaitoksia, valtion virastoja, yrityk-
siä, järjestöjä ja rahoittajia. Kukin toi hankkee-
seen oman erikoisosaamisensa toisten tueksi.

FRESHABITissa kehitetyt uudet menetel-
mät ja mallit ovat käytettävissä kansallisesti 
tai jopa kansainvälisesti, mutta esimerkillisiä 
vesistökunnostuksia toteutettiin paikallista-
solla. Erilaisia kunnostuksia tehtiin kahdek-
salla erilaisella kohdealueella, joihin kuului 
puroja, jokia, reittivesistöjä, lintuvesiä ja mui-
ta järvialueita valuma-alueineen. Tähtäimes-
sä olivat erityisesti Natura 2000 -alueet  se-
kä  luonto- ja lintudirektiivien lajien elinolo-
jen parantaminen, mutta hyvät vaikutukset 
näkyvät muuallakin vesistöissä.          

Kuva: Jari Ilmonen.
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rajoja. Mukana hankkeessamme oli laaja jouk-
ko tutkimuslaitoksia, valtion virastoja, yrityk-
siä, järjestöjä ja rahoittajia. Kukin toi hankkee-
seen oman erikoisosaamisensa toisten tueksi.

FRESHABITissa kehitetyt uudet menetel-
mät ja mallit ovat käytettävissä kansallisesti
tai jopa kansainvälisesti, mutta esimerkillisiä
vesistökunnostuksia toteutettiin paikallista-
solla. Erilaisia kunnostuksia tehtiin kahdek-
salla erilaisella kohdealueella, joihin kuului
puroja, jokia, reittivesistöjä, lintuvesiä ja mui-
ta järvialueita valuma-alueineen. Tähtäimes-
sä olivat erityisesti Natura 2000 -alueet  se-
kä  luonto- ja lintudirektiivien lajien elinolo-
jen parantaminen, mutta hyvät vaikutukset
näkyvät muuallakin vesistöissä.

Kuva: Jari Ilmonen.

Kohdealueet
Hankkeessa oli kahdeksan erilaista ja eriko-
koista kohdealuetta eri puolilla Suomea: 

1. Naamijoki
2. Pohjanmaan joet: Ähtävänjoki, Isojoki
3. Vanajavesi
4. Koitajoki
5. Puruvesi
6. Keski-Suomi: Etelä-Konnevesi, 

Päijänne, Saarijärvi
7. Karjaanjoki
8. Lounais-Suomi: Karvianjoki, Kiskonjoki.

Kuva: Iiro Ikonen.
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1 Naamijoki
Tornionjoen sivujoki Naamijoki on ollut aikoi-
naan tärkeä meritaimenen lisääntymisalue, 
mutta vedenlaatu on kärsinyt valuma-alueen 
suo-ojituksista ja jokiuomien perkauk sista. 
Pienet poikaset eivät tykkää polskia likave-
dessä. Kunnostusten täsmäisku tehtiin Teu-
rajärvenojan ja Naamijoen risteyksessä, jossa 
on erityisen huono vedenlaatu. Aikoinaan pe-
ratut Teuraoja ja Kivijärvenoja ennallistettiin 
uoman osittaisella täyttämisellä ja tekemällä 
sarja kosteikkoja. Lisäksi Naamijoella vähen-
nettiin yksityisten metsätalousalueiden pääs-
töjä rakentamalla vesiensuojelurakenteita.

Kuva: Viliina Evokari.

parannettua
valuma-aluetta

2 685 ha

järven pintaa
nostettu

2 

79 ha
 ennallistettua suota
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1 Naamijoki
Tornionjoen sivujoki Naamijoki on ollut aikoi-
naan tärkeä meritaimenen lisääntymisalue,
mutta vedenlaatu on kärsinyt valuma-alueen
suo-ojituksista ja jokiuomien perkauksista.
Pienet poikaset eivät tykkää polskia likave-
dessä. Kunnostusten täsmäisku tehtiin Teu-
rajärvenojan ja Naamijoen risteyksessä, jossa
on erityisen huono vedenlaatu. Aikoinaan pe-
ratut Teuraoja ja Kivijärvenoja ennallistettiin 
uoman osittaisella täyttämisellä ja tekemällä
sarja kosteikkoja. Lisäksi Naamijoella vähen-
nettiin yksityisten metsätalousalueiden pääs-
töjä rakentamalla vesiensuojelurakenteita.

Kuva: Viliina Evokari.

2 Pohjanmaan joet
Lapväärtin Isojoki ja Ähtävänjoki muodosti-
vat yhdessä Pohjanmaan joet -kohdealueen. 
Ähtävänjoen jokihelmisimpukat viettivät on-
nistuneen lemmenloman Konneveden tut-
kimuslaitoksella ja ensimmäiset ”koeputki-
poikaset” palautettiin tarkan valvonnan alla 
kotijokeensa kasvamaan. Siivottavaa riittää. 
Kunnostuksia on tehty siellä missä vettä on: 
puroissa, virtavesissä, lintuvesillä ja soilla. Iso 
raivausurakka valmistui, kun Villamon pato 
purettiin. Nyt meritaimen pääsee taas vael-
luksillaan yli 70 km pidemmälle ylävirtaan.

140 ha
 ennallistettua suota

Kuva: Jari Ilmonen.

parannettua
valuma-aluetta

8 830 ha

rakennettua
kalatietä

77 km

pelastettu 
raakkukanta 

1
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3 Vanajavesi

Hämeen Vanajavedellä voi olla erityisesti ke-
väisin hurja mekkala. Vanajaveden lintuve-
det ovat suosittuja pesimä- ja levähdysaluei-
ta. Hankkeessa kunnostetuista Natura 2000 
-alueista suurin osa oli lintuvesikohteita, mut-
ta mukaan mahtui myös vesistöalueen latva-
vesiä. Vaikka kaivinkone laulaa ja ruoko kaa-
tuu, saa luonnon monimuotoisuus rehottaa.

parannettua
valuma-aluetta

430 ha

Kuva: Eeva Einola.

7 
kunnostettua 
lintuvesikohdetta

lintutornia
5
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4 Koitajoki

Ilomantsissa sijaitsevalla Koitajoella lisääntyy 
erittäin uhanalainen Saimaan järvilohi. Järvi-
lohen lisääntymis- ja poikasalueita on kun-
nostettu sekä koneilla että käsin. Sammal-
kivien siirto nopeuttaa suojaa ja ravinteita an-
tavien sammalien leviämistä, mutta työ vaati 
paljon talkootyötä. Koitajoen alueella tehtiin 
myös valuma-aluekunnostuksia ja soiden en-
nallistamisia, jotka molemmat tähtäsivät sa-
maan tavoitteeseen eli ravinnekuorman vä-
henemiseen vesistössä.   

490 ha
 ennallistettuja soita

Kuva: Maarit Similä.

parannettua
valuma-aluetta

2 525 ha

kunnostettuja 
kutualueita siialle 
ja järvilohelle

12 ha 
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5 Puruvesi

Puruvesi on Saimaaseen kuuluva järvi, joka on 
kuuluisa kirkkaista vesistään. Viime vuosina 
suuret ja matalat lahdet ovat kuitenkin alka-
neet rehevöityä. Hankkeessamme taisteltiin 
rehevöitymistä vastaan rakentamalla ravintei-
ta pidättäviä vesiensuojelurakenteita, kuten 
kosteikkoja ja pintavalutuskenttiä. Ravinteita 
on saatu tehokkaasti poistettua myös hoito-
kalastamalla särkikalaa, jota on saatu saaliik-
si 2016–2021 huimat 117 tonnia. Lisäksi um-
peenkasvaneita lahtia on niitetty toistuvasti. 
Puruvedellä kartoitimme myös vedenalaista 
järviluontoa.  

parannettuja
valuma-alueita

9 720 ha

Kuva: ProPuruvesi.

niitettyjä
ranta-alueita

80 ha 

vesistöstä poistettua 
särkikalaa

117 tonnia 

26 ha
tutkittuja 
järvikoealoja 
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6 Keski-Suomi

Saarijärven reitillä Keski-Suomessa on vael-
luskalojen juhlat. Kaksi kalatietä, Hietaman-
koskella ja Leuhunkoskella avasivat järvitai-
menelle ja sen kavereille kulun koko Saarijär-
ven reitille, yli 500 km ylävirtaan. Myös vesi-
linnut iloitsevat, kun vesilintujen suosikkialu-
eita kunnostettiin särmään kuntoon. Lisäksi 
teimme alueellisen vesiensuojelusuunnitel-
man Päijänteeseen laskevalle Arvajan reittive-
sistölle sekä kartoitimme vedenalaista luon-
toa Päijänteellä ja Konnevedellä.             

rakennettua
kalatietä

2  

Kuva: Saija Koljonen.

lohikalojen 
vaellusreittiä avattu

530 km

4 
kunnostettua 
lintuvesikohdetta

44 ha
tutkittuja 
järvikoealoja 
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7 Karjaanjoki

Karjaanjoki virtaa keskellä vilkasta Uuttamaa-
ta. Se on myös koti jokihelmisimpukoille eli 
raakuille, joista osa pääsi kuntoutuslomalle 
Konneveden tutkimusasemalle. Sillä aikaa 
raakun elinympäristöjä kunnostettiin entistä 
ehompaan kuntoon. Karjaanjoelle rakennet-
tiin Åminneforsiin ja Billnäsiin kaksi merkittä-
vää kalatietä, joiden ansiosta taimen pääsee 
taas matkaamaan Mustionjokeen.             

rakennettua
kalatietä

2  

Kuva: Jari Ilmonen.

lohikalojen 
vaellusreittiä avattu

45 km

6 km
kunnostettuja
virtavesiä

pelastettu 
raakkukanta 

1
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8 Lounais-Suomi

Lounais-Suomen joet -kohdealueella työt 
keskitettiin Kiskonjoen ja Karvianjoen valu-
ma-alueille. Lohikalojen vaellusmahdollisuu-
det paranivat Kiskonjoella, kun Koskenkos-
ken voimalaitoksen sekä Hålldamin padon 
yhteyteen rakennettiin kalatiet. Kosken ka-
latie toteutettiin luonnonmukaisena ohitus-
uomana ja samalla kunnostettiin kuivilleen 
jäänyttä uomaa. Karvianjoen sivupuroja kun-
nostettiin entistä ehommiksi. Lounais-Suo-
messa tehtiin suuri urakka myös perustamal-
la lukuisia METSO-luonnonsuojelualueita tai-
menvesistöjen varrelle. 

kalatietä
2  

Kuva: Rami Laaksonen.

vaellusreittiä 
avattu

45 km

14,9 km
puroja 
kunnostettu

uusia METSO-
suojelualueita

108 ha
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Tukea 
luonnonsuojeluun 
täydentävällä 
rahoituksella
Euroopan unionin tavoitteena on pysäyttää 
luonnon monimuotoisuuden väheneminen 
alueellaan. Luonnonsuojelun kannalta tär-
keistä alueista muodostettu Natura 2000 
-verkosto turvaa luontodirektiivissä määri-
teltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäris-
töjä. Natura-verkoston toimeenpanoa tukee
priorisoidun rahoituksen puiteohjelma 2021–
27 (Prioritized Action Framework, PAF, ym.fi).

Puiteohjelmalla arvioidaan tarpeita, mi-
ten yhteisörahoitusta pitäisi suunnata Natu-
ra 2000 -alueiden suojelun toimeenpanoon, 
jotta lajien ja luontotyyppien suojelutaso tur-
vattaisiin. Puiteohjelma on eräänlainen suun-
nitelma täydentävän rahoituksen tarpeista. 
FRESHABITin PAF-työryhmä keräsi tietoa eri 
rahoituslähteistä sekä järjesti seminaareja ve-
sienhoidon asiantuntijoille.

FRESHABITia täydentäviä hankkeita syn-
tyi kelpo katras, yli 100 täydentävää hanketta, 
joiden kokonaisarvo on yhteensä 230 miljoo-
naa euroa. Osa täydentävistä hankkeista sai 
alkunsa FRESHABIT-hankkeesta, toiset niis-
tä olivat yhteistyöhankkeita. Kaikkia niitä yh-
disti kuitenkin FRESHABITin kanssa yhteinen 
tavoite parantaa vesiluonnon tilaa ja moni-
muotoisuutta. Osa täydentävistä hankkeista 
jatkuu vielä FRESHABITin jälkeen.

Täydentäviä hankkeita oli monenlaisia ja 
ne tukivat hankettamme joko suoraan tai 
epäsuorasti. Konkreettisimmin täydentävis-
sä hankkeissa toteutettiin seurantaa FRESHA-
BITin kunnostamilla kohteilla tai tehtiin täy-
dentäviä kunnostuksia samoissa vesistöissä. 
Asiantuntijayhteistyönä kehiteltiin esimerkik-
si metsänkäyttömenetelmiä vesistöystävälli-
sempään suuntaan kokemuksiamme hyö-
dyntäen tai jalostettiin hankkeemme kerryt-
tämästä aineistosta johtopäätöksiä ja tieto-
tuotteita.  

Kuva: Mika Puustinen.

Vesiensuojelu alkaa jo
matkalla vesistöön
Vesikin rähjääntyy reissussa. Matkansa aikana vir-
taava vesi kerää mukaansa veden laatua heiken-
tävää kiintoainesta ja ravinteita. Kuormitus vesis-
töihin tulee koko valuma-alueelta ja osa siitä on
luontaista, mutta maa- ja metsätaloustoiminnan
aiheuttamaa kuormitusta on vähennettävä vesi-
en tilan parantamiseksi.

Vähensimme vesistökuormitusta hankealueilla
rakentamalla vesiensuojelukosteikkoja ja muita
kuormitusta pidättäviä rakenteita, joiden valuma-
alueiksi laskettiin yli 24 000 hehtaaria.

Kuormituksen määrää ja lähteitä voi myös en-
nustaa eli mallintaa kuormituksen välttämisek-
si ja vesiensuojelutoimien tehostamiseksi. Yh-
distimme ensimmäistä kertaa useita kuormitus-
malleja työkalupaketiksi, jolla voidaan esimerkik-
si kuvata, miten metsän uudistamisessa paljaste-
tusta maanpinnasta voi huuhtoutua sateen mu-
kana kiintoainetta ja ravinteita vesiin.

Malliperheeseen voit tutustua tarkemmin
FRESHABIT valuma-aluekunnostukset ja mal-
linnus -tarinakartassa (metsakeskus.maps.arcgis.
com).

Kuva: Jari Ilmonen.

https://ym.fi/-/natura-2000-verkoston-priorisoitu-toimintaohjelma-kokoaa-keskeiset-luontomme-tilaa-parantavat-toimet-ja-kustannukset
https://ym.fi/-/natura-2000-verkoston-priorisoitu-toimintaohjelma-kokoaa-keskeiset-luontomme-tilaa-parantavat-toimet-ja-kustannukset
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=982a3b2b4c3845c7a573941dcdbf7fbd
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=982a3b2b4c3845c7a573941dcdbf7fbd
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=982a3b2b4c3845c7a573941dcdbf7fbd
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=982a3b2b4c3845c7a573941dcdbf7fbd
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Vesiensuojelu alkaa jo 
matkalla vesistöön
Vesikin rähjääntyy reissussa. Matkansa aikana vir-
taava vesi kerää mukaansa veden laatua heiken-
tävää kiintoainesta ja ravinteita. Kuormitus vesis-
töihin tulee koko valuma-alueelta ja osa siitä on 
luontaista, mutta maa- ja metsätaloustoiminnan 
aiheuttamaa kuormitusta on vähennettävä vesi-
en tilan parantamiseksi.

Vähensimme vesistökuormitusta hanke alueilla 
rakentamalla vesiensuojelukosteikkoja ja muita 
kuormitusta pidättäviä rakenteita, joiden valuma-
alueiksi laskettiin yli 24 000 hehtaaria.

Kuormituksen määrää ja lähteitä voi myös en-
nustaa eli mallintaa kuormituksen välttämisek-
si ja vesiensuojelutoimien tehostamiseksi. Yh-
distimme ensimmäistä kertaa useita kuormitus-
malleja työkalupaketiksi, jolla voidaan esimerkik-
si kuvata, miten metsän uudistamisessa paljaste-
tusta maanpinnasta voi huuhtoutua sateen mu-
kana kiintoainetta ja ravinteita vesiin. 

Malliperheeseen voit tutustua tarkemmin 
FRESHABIT valuma-aluekunnostukset ja mal-
linnus -tarinakartassa (metsakeskus.maps.arcgis.
com).

Kuva: Jari Ilmonen.

Kaikki alkaa 
latvavesiltä
Vesistöjen latvoilla purot ovat hyvässä kun-
nossa, kun ne näyttävät villeiltä ja hoitamat-
tomilta – siellä täällä kaatuneita puita, vesi-
sammalta, mutkia virrassa, isoja kiviä ja kun-
nolla kutusoraa kalojen lemmentöihin. Viiva-
suora ja syvä puro on harvoin luonnontilai-
nen; usein maankuivatus metsäksi, perkaus 
tukkien uittoa varten tai vesivoiman tarve on 
muokannut virtavesistä luonnollisuuden pois. 

Kunnostimme hankkeen kohdealueilla vir-
tavesiä, jotta niistä tulisi parempia elinym-
päristöjä kaloille ja muille lajeille. Virtavedet 
ovat myös kaunista katsottavaa, ja kunnos-
tukset edistivät alueiden virkistyskäyttöä ja 
viihtyisyyttä.

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=982a3b2b4c3845c7a573941dcdbf7fbd
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=982a3b2b4c3845c7a573941dcdbf7fbd
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=982a3b2b4c3845c7a573941dcdbf7fbd
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=982a3b2b4c3845c7a573941dcdbf7fbd
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Kalatie vie ylöspäin – 
viimeinkin
Harvalla eläimellä on yhtä suuri kotiseuturak-
kaus kuin lohikaloilla: kalat palaavat aikuis-
tumisen jälkeen kutemaan samaan vesistöön, 
josta maailmalle lähtivätkin. Vaikka vietti on 
vahva, ei vahvinkaan lohi jaksa murtautua be-
tonin läpi. Suomessa moni vaellusyhteys on 
katkaistu virtavesiä patoamalla. 

Paransimme katkenneita vaellusyhteyksiä 
seitsemällä hankekohteella rakentamalla ka-
lateitä ja kunnostamalla kalojen elinympäris-
töjä. Nämä toimet ovat hyvä alku, mutta li-
sätyötä, kuten vesistökunnostuksia ja niiden 
vaikutusten seurantaa, tarvitaan vielä pitkään. 
Kun vaellusyhteys on ollut poikki vuosikym-

olleet lupaavia, pikkuraakut ovat selvinneet 
ja kasvaneet hyvin sekä Ähtävänjoessa että 
Mustionjoessa.

Raakun elämässä on monta vaihetta, joi-
den pitää osua kohdalleen.    

Kuva: Jari Ilmonen.

Piirros: Vappu Ormio.

meniä, myös sen elvyttäminen vie pitkään. To-
teutetut kalatiet avasivat jopa 700 km vesis-
töjä uudelleen vaellettaviksi.        

rakennettua 
kalatietä

7 

Kuva: Katarina Pessa.

lohikalojen vaellus-
reittiä avattu

700 km
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Raakut lemmenlomalla 
kylpylässä
Jokihelmisimpukan eli raakun tila on kaikkea 
muuta kuin hyvä: Etelä-Suomen joissa elää 
lähinnä vanhoja ja huonokuntoisia raakkuja, 
jotka eivät jaksa lisääntyä.

Ja vaikka puhtia lisääntymiseen olisi, raa-
kun toukat tarvitsevat kasvamiseen lohika-
loja, joiden kiduksilla ne elävät ensimmäi-
sen talven ennen kuin pudottautuvat kasva-
maan joen tai puron pohjalle. Ilman lohikalo-
ja raakulla ei ole tulevaisuutta. Monin paikoin 
pohjan huono laatu ja valuma-alueelta tuleva 
kuormitus estävät pikkusimpukoiden kasvun, 
vaikka isäntäkaloja olisikin.

Ähtävänjoen ja Mustionjoen raakkuja on 
kuntoutettu Konneveden tutkimuslaitoksel-
la sekä Norjan Austevollissa sijaitsevalla kas-
vatuslaitoksella. Hoiva on kantanut kirjaimel-
lisesti hedelmää ja raakkuvanhukset ovat al-
kaneet jälleen lisääntyä. 

Ensimmäiset toukista kalojen kiduksilla 
kehittyneet pikkusimpukat saivat kasvaa ja 
kehittyä kasvattamossa pari vuotta, kunnes ne 
olivat tarpeeksi suuria palaamaan kunnostet-
tuihin kotivesiinsä.

Pienet simpukanalut siirrettiin takaisin 
omiin vesistöihinsä ensin kasvatusalustoilla 
ja laatikoissa, missä niitä voidaan vielä seura-
ta parin vuoden ajan. Ensimmäisen vuoden 
2021–2022 tulokset jokikasvatuksesta ovat 

Kuva: Jari Ilmonen.

olleet lupaavia, pikkuraakut ovat selvinneet 
ja kasvaneet hyvin sekä Ähtävänjoessa että 
Mustionjoessa.

Raakun elämässä on monta vaihetta, joi-
den pitää osua kohdalleen.    

Kuva: Jari Ilmonen.

Piirros: Vappu Ormio.
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Välillä tietoa tuntuu olevan jo liikaa. Tällöin 
mallinnukset tulevat apuun. Paikkatietoa ja 
matematiikkaa yhdistämällä voimme suun-
nitella maankäyttöä vesien kannalta fiksusti.

Kuva: Jari Ilmonen.

Tieto auttaa vesiensuojelussa
Järvien ja purojen kätköissä on monimuo-
toista ja valtaosin meille vielä tuntematon-
ta vedenalaista luontoa ja kulttuuriperintöä. 
FRESHABIT LIFE IP -projektissa aloitettiin 
tuntemattoman kartoittaminen ja kehitet-
tiin sisävesille soveltuvia kartoitusmenetel-
miä. Kehitettyjä menetelmiä voidaan hyö-
dyntää myös muilla alueilla ja siten edistää 
lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaim-
pien alueiden suojelutyötä ja luonnonvarojen 
kestävää käyttöä. 
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Välillä tietoa tuntuu olevan jo liikaa. Tällöin 
mallinnukset tulevat apuun. Paikkatietoa ja 
matematiikkaa yhdistämällä voimme suun-
nitella maankäyttöä vesien kannalta fiksusti.

Kuva: Jari Ilmonen.

Järvien kartoitus on joskus kuin yhdistel-
mä salapoliisityötä ja biologiaa: miten eri la-
jit erottaa toisistaan varmasti? Mitä epäselvät 
kuvat kaikuluotaimen näytöllä kertovat? Lue 
lisää Järvien kartoitus -tarinakartastamme 
(storymaps.arcgis.com).      

Kurkistus järven 
syvyyksiin
Tuhansien järvien, lampien, lampareiden ja 
lammikoiden maassa varsin suuri osa pinnan-
alaisesta elämästä on vielä tuntematonta.

FRESHABITissa olemme kartoittaneet tätä 
tutunvierasta maailmaa käyttämällä uuden-
laisia kartoitusmenetelmiä. Kaikuluotauk sen 
ja mittavien maastohavaintojen avulla olem-
me kartuttaneet tietoa Konneveden, Päijän-
teen ja Puruveden pohjan rakenteesta ja maa-
lajeista, pohjaeläimistä ja kalojen kutualueis-
ta.

Luonnon lisäksi etsimme merkkejä ihmi-
sestä. Näillä alueilla ihminen on asunut jo pit-
kään ja jättänyt vesiin omat elämänjälkensä, 
kuten vanhoja puisia kalanpyydyksiä.  

Kuva: Jari Ilmonen.

70 ha
tutkittuja 
järvikoealoja 

https://storymaps.arcgis.com/stories/bfa7c6a69d4544bf91461930af3baa9b
https://storymaps.arcgis.com/stories/bfa7c6a69d4544bf91461930af3baa9b
https://storymaps.arcgis.com/stories/bfa7c6a69d4544bf91461930af3baa9b
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Purojen tila tuntematon 
Paitsi järviä, tutkimme myös virtavesiä. Puro-
ja on Suomessa yli 100 000 km, mutta meil-
lä ei ole kattavaa kuvaa niiden kunnosta. Sik-
si olemme kehittäneet paikkatietopohjaista 
kartoitusmenetelmää pienten purojen tila-
arviointia varten. Menetelmä pohjautuu pi-
lottialueilta kerättyyn inventointiaineistoon 
purojen rakenteesta, rantavyöhykkeestä sekä 
ekologisesta tilasta. Näitä inventointiaineis-
toja on yhdistetty purojen valuma-alueiden 
paikkatietoon ja testattu maastossa. Työn tu-
loksena on syntynyt työkaluja valtakunnal-
lisen vesienhoidon suunnitteluun ja käytän-
nön toteutukseen.     

puroja kartoitettu
145 km

Kuva: Jari Ilmonen.

Purot ovat pieniä, mutta miksi ne ovat niin 
kovin tuntemattomia? Katso tarinakarttam-
me purojen tilan arvioinnin uusista keinoista 
ja puroluonnosta (syke.maps.arcgis.com).   

https://syke.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4ea139a27fc24b0b83c38c8c9b09bfeb
https://syke.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4ea139a27fc24b0b83c38c8c9b09bfeb
https://syke.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4ea139a27fc24b0b83c38c8c9b09bfeb
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Mallinnuksen tuloksia 
hyödyntämällä maa- ja 
metsätalouden päästöt 
kuriin 
Mitä vähemmän vesistöihin pääsee ravintei-
ta ja kiintoainetta metsistä ja pelloilta, sen 
parempi vedenlaadulle. Jotta vesiensuojelua 
voidaan parantaa tehokkaasti, tulee kuormi-
tuslähteet tunnistaa ja paikantaa. Metsistä ja 
pelloilta huuhtoutuvien ravinteiden ja kiinto-
aineen määriä voidaan laskea paikkatietoon 
perustuen useilla ei tavoilla.

FRESHABITissa on kehitetty avoimeen 
paikkatietoon perustuvia laskentatyökaluja, 
joiden avulla valuma-alueiden sisältä voidaan 
tunnistaa kuormituksen kannalta tärkeitä alu-
eita, joihin vesiensuojelutöitä kannattaa eri-
tyisesti kohdistaa. Työkaluilla laskettuja kart-
ta-aineistoja voidaan käyttää mm. hakkuiden 

vesistöjen suojavyöhykkeiden sekä erilaisten 
vesiensuojelurakenteiden suunnittelussa ko-
konaisilla valuma-alueilla. 

Anna karttojen ja kuvien kertoa tarkem-
min, mistä työkaluissa kyse ja miksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeässä asemassa vesiensuoje-
lussa:

 • Valuma-aluekunnostukset ja mallin-
nukset (metsakeskus.maps.arcgis.com) 

 • Metsän hakkuuskenaarioiden vaiku-
tukset ravinnehuuhtoumiin (metsa-
keskus.maps.arcgis.com)

 • Saarijärven reitin alueellinen vesien-
suojelusuunnitelma metsätaloudelle 
(metsakeskus.maps.arcgis.com).

Kuva: Pentti Olli.

https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=982a3b2b4c3845c7a573941dcdbf7fbd
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=982a3b2b4c3845c7a573941dcdbf7fbd
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f18e7754288b440d996c734df7963bed
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f18e7754288b440d996c734df7963bed
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f18e7754288b440d996c734df7963bed
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=ee3174fab4d344afb450618a42a5e97f
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=ee3174fab4d344afb450618a42a5e97f
https://metsakeskus.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=ee3174fab4d344afb450618a42a5e97f
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Taistelu lintuvesien 
umpeenkasvua vastaan
Luontoa tarvitsee hieman avittaa palautumi-
sessa – usein lajien ja elinympäristöjen mo-
nimuotoisuuden palauttaminen ihmisen tär-
väämästä tilasta saa lisäpotkua kaivinkoneen 
kauhasta tai niittokoneen säksätyksestä.  

Monella linnulla on siipi maassa, koska ra-
vinteiden lisääntymisen vuoksi lintuvesien 
vanha loisto uhkaa olla muisto vain. Tiheäs-
sä ruovikossa on vaikea polskia ja sukellella. 
Umpeenkasvu on seurausta veden rehevöi-
tymisestä ja rantalaidunnuksen loppumises-
ta. Monien lintuvesien veden pinnan tasoa on 
laskettu aikoinaan maatalouden tarpeisiin lai-
dunnukseen ja viljelyyn.

Kuva: Viliina Evokari.

Kunnostimme lintuvesiä nostamalla ve-
denpintaa, poistamalla rantakasvillisuutta, 
kaivamalla avovesiuomia, lisäämällä ranto-
jen laidunnusta ja vähentämällä pienpetoja 
kuten supikoiria ja minkkejä, jotka ovat vie-
raslajeja Suomen luonnossa. Kunnostustöiden 
tuloksista nauttivat etenkin vesilinnut, lokit ja 
kahlaajat, mutta myös muut kosteikkolinnut. 

Vanajaveden alueella kunnostettavia lin-
tuvesikohteita riivaa melko yleinen vaiva: jär-
vien umpeenkasvu, joka johtuu valuma-alu-
eelta tulevasta liian suuresta kiintoaine- ja ra-
vinnekuormasta.

Vanajavedellä kunnostettiin seitsemää lin-
tujärveä. Ahtialanjärvi on Lempäälän keskus-

Kunnostamalla vesistöt kuntoon
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Tykölänjärvellä ja Saarioisjärvellä on perin 
erikoisia asukkaita, jotka hyötyvät järven kun-
nostuksesta: sahalehtijärviin erikoistunut su-
denkorentolaji, viherukonkorento, munii mu-
nansa ainoastaan sahalehden kasvustoihin, 
jota esiintyy harvinaisena vain tietyn tyyppi-
sissä järvissä eri puolilla Suomea. 

Lintujen on nyt parempi olla Vanajavedel-
lä. Lintuvesien hoito on kuitenkin jatkuvaa 
työtä. Yhteen maamme hienoimmista lintu-
maisemista pääset tutustumaan tarkemmin 
näyttävässä tarinakartassa (storymaps.arcgis.
com).       

11 
kunnostettua 
lintujärveä

tan lähellä sijaitseva matala, rehevä lintujär-
vi, joka muistuttaa pesimäaikaan ruuhka-Suo-
mea. Ahtialanjärvellä on taisteltu järven vesi-
kasvillisuutta vastaan niittämällä viikatteella 
vuosittain laajahkoja isosorsimokasvustoja.

FRESHABIT-hankkeessa Ahtialanjärveen 
on rakennettu myös useita pesimäkareja. 
Yhdellä rakennetulla muutaman neliön pe-
simäkarilla voi pesiä parhaimmillaan kymme-
niä lintuja. Alueen suosion takaavat erittäin 
tehokkaat kodinturvajoukot – naurulokkiyh-
dyskunta pitää tarkkaavaisuudellaan muna-
rosvot loitolla ja turvaa pesimärauhan kaikil-
le lintulajeille koosta tai väristä riippumatta.

Joskus ei niittokaan riitä, vaan tarvitaan jä-
reämpiä aseita eli kaivinkoneita. Rehevöity-
nyttä Tykölänjärveä on ruopattu ja pohjapa-
to on uusittu.

Kuva: Eeva Einola.

https://storymaps.arcgis.com/stories/66afb16d561f4b8f9a6977c1c1cddaa0
https://storymaps.arcgis.com/stories/66afb16d561f4b8f9a6977c1c1cddaa0
https://storymaps.arcgis.com/stories/66afb16d561f4b8f9a6977c1c1cddaa0
https://storymaps.arcgis.com/stories/66afb16d561f4b8f9a6977c1c1cddaa0


22 FRESHABIT-LIFE-IP – LAYMAN´S REPORT

Särkikalat kannattaa 
popsia suuhun
Valitettavasti rehevöitymistä nopeuttaa myös 
kuhina järven pinnan alla. Särkikalat ovat hy-
viä päätehtävässään eli lisääntymisessä ja 
ruuan löytämisessä. Pehmeillä suupielillään 
ne tonkivat pohjasta ruokaa ja siinä ruokai-
lun tuoksinassa pöllyttävät liikkeille pohjiin 
kerääntyneitä ravinteita. Särki, sorva, pasuri, 
lahna, suutari – rehevöittäviä lajeja on pitkä 
liuta. 

Kun sekaan laitetaan vielä pienet ahve-
net, vinoutuu monen järven kalakanta: pie-
nikokoista saaliskalaa piisaa, mutta saalistajat 
ovat kadonneet. Näköaistin varassa saalistavat 
isot petokalat eivät samentuneessa vedessä 
pärjää toisin kuin särkikalat, jotka mässäile-
vät kaikkea eteen tulevaa. Runsas määrä pie-
niä kaloja syö eläinplanktonin vähiin. Ravin-
teiden lisääntyessä ja eläinplanktonin vähen-
tyessä kasviplankton saa puolestaan rehottaa.

Kuva: Viliina Evokari.

Hoitokalastuksella voidaan antaa järvelle 
ensiapua. Kun järvestä poistetaan särkikalaa, 
poistetaan myös kahmalokaupalla ravinteita. 
Tasapainoisessa järviekosysteemissä petoka-
lat, kuten kuhat, hauet ja isot ahvenet pitä-
vät särkikannat kurissa, kun taas eläinplank-
ton antaa kasviplanktonille kyytiä. 

Hoitokalastusta on tehty FRESHABITissa 
kahdella järvellä. 

 • Katso kalastajia työssään Naamijoella 
(youtube.com)  

 • Tutustu Puruveden hoitokalastukseen 
tarinakartassa (propuruvesi.maps.
arcgis.com).    

vesistöstä poistettua 
särkikalaa

145 tonnia 

https://www.youtube.com/watch?v=iDkCKa3Tk5I
https://www.youtube.com/watch?v=iDkCKa3Tk5I
https://propuruvesi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f6c529b114f3405fb7336b1c357a2efd&folderid=5ba51172bba844c1853815b0af3870ab
https://propuruvesi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f6c529b114f3405fb7336b1c357a2efd&folderid=5ba51172bba844c1853815b0af3870ab
https://propuruvesi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f6c529b114f3405fb7336b1c357a2efd&folderid=5ba51172bba844c1853815b0af3870ab
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pohjille. Tukkimalla ojia ja ohjaamalla veden 
kulkemaan maanpinnalla pintavalutuskentillä 
annoimme ravinteille aikaa sitoutua maape-
rään ja kasvillisuuteen.  

Kuonanjoki kuljettaa nimensä veroisesti 
ravinteita valuma-alueeltaan samentaen kirk-
kaudestaan tunnettua Puruvettä. Kuormitusta 
vähennettiin tarkoilla täsmäiskuilla eli raken-
tamalla lukuisia laskeutusaltaita, kosteikkoja 
ja pohjapatoja eripuolille joen valuma-aluet-
ta. Kuvassa on Pienen Vehkajärven kunnos-
tettu kosteikko. Tarinakartta ”Kohti puhtaam-
paa Puruvettä” (propuruvesi.maps.arcgis.com)  
esittelee toteutettuja vesiensuojelurakentei-
ta kiinnostavasti ja selkeästi kuvien ja videoi-
den avulla.

vesiensuojelu-
kosteikkoja

40 ha 

Kuva: ProPuruvesi.
Vesiensuojelurakenteet 
keräävät ravinteita 
vesistöistä
Matkallaan valuma-alueiden latvoilta vesis-
töihin sade- ja sulamisvedet keräävät mu-
kaansa ravinteita ja kiintoainetta. Sade huuh-
too paljasta maanpintaa ja virtaava vesi syö-
vyttää valuma-alueella olevia uomia, mikäli 
veden voimaa ei huomioida, kun maata muo-
kataan ja ojia kunnostetaan. Eroosiota voi-
daan kuitenkin vähentää vesistön kannalta 
ratkaisevasti huolellisella suunnittelulla ve-
den voiman tunnistaen ja sitä kunnioittaen.  

Ihminen on aikojen saatossa muokannut 
voimakkaasti veden reittejä ja lyhentänyt ve-
den viipymää maata viljellessään ja soita kui-
vattaessaan ja näin samalla altistanut vesistöt 
lisääntyneelle kuormitukselle. Ravinteiden ja 
kiintoaineen kulkeutumiselle voidaan kuiten-
kin laittaa esteitä ja näin pehmentää ihmisen 
toiminnan vaikutuksia. 

FRESHABITssa vesistöihin kulkeutuvaa 
kuormitusta vähennettiin rakentamalla ih-
misen tekemiin uomiin pintavalutuskenttiä, 
kosteikkoja ja pohjapatoja. Niiden avulla hi-
dastimme veden virtausta ja annoimme kiin-
toaineelle aikaa laskeutua altaiden ja ojien 

vesiensuojelu-
rakennetta

500

https://propuruvesi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f6c529b114f3405fb7336b1c357a2efd&folderid=5ba51172bba844c1853815b0af3870ab
https://propuruvesi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f6c529b114f3405fb7336b1c357a2efd&folderid=5ba51172bba844c1853815b0af3870ab
https://propuruvesi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f6c529b114f3405fb7336b1c357a2efd&folderid=5ba51172bba844c1853815b0af3870ab
https://propuruvesi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f6c529b114f3405fb7336b1c357a2efd&folderid=5ba51172bba844c1853815b0af3870ab
https://propuruvesi.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f6c529b114f3405fb7336b1c357a2efd&folderid=5ba51172bba844c1853815b0af3870ab
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Palautuminen on hidasta hommaa, vuosi-
kymmenien kestoista, mutta luonnolle kan-
nattavaa. Suon ennallistaminen auttaa luon-
toa suurella säteellä. Ennallistamalla voidaan 
vähentää ojitetuilta soilta vesistöihin valuvaa 
kuormitusta ja suon ennallistamisen yhtey-
dessä kunnostetaan myös pienvesielinympä-
ristöjä.

Ojituksen arvet Suomen kamarassa ovat 
syvät. Valokuvat Koitajoelta näyttävät, kuin-
ka tehokkaasti soiden ojitusta tehtiin valtion 
tukemana 1950–1970-luvuilla. FRESHABITissa 
Koitajoella ennallistettiin noin 600 hehtaaria 
suota, mutta hommia piisaa vielä muillekin.

Lähteet: Ilmakuvat 1944 ja 2017. © Maanmittauslaitos 2021.

870 ha
 ennallistettuja soita

Suo-ojitusten jälkiä 
korjataan pitkään
Suoluonnon ennallistaminen lisää veden vii-
pymistä yhdessä ja samassa paikassa. Ojitus 
on kuivattanut soita ja lisännyt ravinteiden 
sekä humuksen huuhtoumaa soista vesistöi-
hin. Entinen luonnontila pyritään palautta-
maan täyttämällä ojat ja tarpeen vaatiessa 
poistamalla puustoa. Kun veden pinta pysyy 
korkealla, metsäkasvit korvautuvat vähitellen 
suolajistolla ja suomaisema alkaa palautua. 

Suon kasvilajien palauduttua suon kyky pi-
dättää ravinteita ja suovettä palautuu, jolloin 
suo toimii luontaisena vedenpuhdistajana. 
Ennallistamisella on hetkellisesti vesien laa-
tuun negatiivinen vaikutus. Huolellisella työllä 
vaikutuksia saadaan vähennettyä. 

Ennallistamisen myötä suolle palautuu sen 
vesitalous sekä pienilmasto, jolla on vaikutus-
ta suon kasvilajien lisäksi hyönteisille ja sitä 
myötä niitä syöville linnuille. Ojitetulta suol-
ta syksyiset ja keväiset tulvavedet hulahtavat 
nopeasti alapuolisiin vesistöihin. Ennallista-
misen jälkeen suot toimivat jälleen tulvan ta-
saajina.
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FRESHABITissa paransimme muutettujen 
virtavesien elinympäristöjen monipuolisuutta 
lisäämällä vesistöihin kiviä, kutusoraa, puuta 
ja vesisammalia. Lisäksi paransimme niiden 
veden laatua suitsimalla valuma-alueelta tu-
levaa kuormitusta vesiensuojelurakentein se-
kä soita ennallistamalla.

Kuva: Jari Ilmonen.

25 km
puroja 
kunnostettu 

Vain murto-osa 
virtavesistä on enää 
luonnontilaisia
Joilla ja puroilla ei mene nyt kehuttavasti. Vir-
tavesistämme suurin osa on padottu ja perat-
tu maankuivatuksen, tukinuiton, tulvasuoje-
lun ja voimatalouden tarpeisiin 1900-luvul-
la. Lisäksi valuma-alueen maankäyttö, eten-
kin ojitus, kuormittaa purovesistöjä. Kyse ei 
ole pienistä pituuksista – puroja eli jokia 
pienempiä virtavesiä arvellaan olevan maas-
samme yli 100 000 kilometriä, ja näistä enää 
murto-osa on luonnontilaisia. Vesieliöstöjen 
elinympäristöt ovat yksipuolisempia kuin en-
nen ja veden laatu heikompaa.
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Talkooleireillä virtavesistä tehdään vaellus-
kaloille sopivampia. Innokkaat purokunnos-
tajat ovat kaataneet virtavesiin soraa, kiviä ja 
puuainesta, kasanneet patoja ja vahvistaneet 
virtauksen uomia sekä tehneet mutkia sinne 
missä ennen on ollut suora ja syvä ojapuro. Jo 
yhden päivän aikana näkee, kuinka maisema 
muuttuu kivi kiveltä luonnolle paremmaksi. 

5 talkooleiriä
40 talkoopäivää
100 talkoolaista

Vapaaehtoisen hiki 
virtaamaan
Mitä saadaan, kun yhdistetään ryhmätyö, into 
kutemiseen, hyvät tavoitteet ja sujuva toteu-
tus? No hyvät talkooleirit tietenkin! FRESHA-
BITissa on kunnostettu useita vaelluskalojen 
lisääntymis- ja poikasalueita eri puolilla Suo-
mea. Talkootyön vetäjänä on ollut WWF Suo-
mi, ja kunnostukset ovat olleet hyvin suosit-
tuja: mukaan tulisi enemmän käsipareja kuin 
mukaan voi ottaa.  

Kuva: Juha-Pekka Vähä.
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Vapaaehtoisen hiki 
virtaamaan
Mitä saadaan, kun yhdistetään ryhmätyö, into 
kutemiseen, hyvät tavoitteet ja sujuva toteu-
tus? No hyvät talkooleirit tietenkin! FRESHA-
BITissa on kunnostettu useita vaelluskalojen 
lisääntymis- ja poikasalueita eri puolilla Suo-
mea. Talkootyön vetäjänä on ollut WWF Suo-
mi, ja kunnostukset ovat olleet hyvin suosit-
tuja: mukaan tulisi enemmän käsipareja kuin 
mukaan voi ottaa.  

Kuva: Juha-Pekka Vähä.

Vesiluonto tutuksi
Sukellatko aina silmät 
kiinni?
Nyt on aika avata silmät ja kokea vedenalai-
nen luonto. Vesiluonto tekee meille hyvää – 
tutkitusti. Luonnosta on moneksi: se voi vah-
vistaa henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvin-
vointia sekä tukea oppimista. Luonto tarjoaa 
eri ihmisryhmille monenlaisia hyvinvointipal-
veluja, käy ilmi Luonnonvarakeskuksen teke-
mästä selvityksestä (jukuri.luke.fi).

Näillä vinkeillä pääset itse tutustumaan ve-
siluontoon. 

Kuva: Jari Ilmonen.

Katso!
Veden valtakunta (vedenvaltakunta.fi) on 
suuri, kaunis, kiehtova ja myös osuva nimi 
Petteri Saarion dokumenttisarjalle, jonka aihe 
on Suomen vesiluonto. Kuuden dokumentti-
jakson sarjassa nähdään vedenalaisia ja -pääl-
lisiä seikkailuja monipuolisilla sisävesillä, ve-
sireittien varsilla, kalojen seassa ja kalastaji-
en matkassa.  

Katso Veden valtakuntasarja YLE Areenas-
ta (areena.yle.fi).

Kuva: Docart.

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/543219/Hyvinvointialuonnonvesista.pdf
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/543219/Hyvinvointialuonnonvesista.pdf
https://www.vedenvaltakunta.fi/
https://areena.yle.fi/1-50123295
https://areena.yle.fi/1-50123295


28 FRESHABIT-LIFE-IP – LAYMAN´S REPORT

Paljastettakoon kuitenkin jo, että tarkkasil-
mäinen erottaa lohen ja taimenen toisistaan 
pilkkujen määrästä sekä yläleuan, pyrstönty-
ven ja evien muodosta.  

Taimenen elämää 
Kuinka erotan taimenen lohesta? Mikä taime-
nen eloa uhkaa? Kuinka taimenkannat saa-
daan pelastettua? Näihin ja moneen muuhun 
kysymykseen saat vastauksen Luontokeskus 
Kellokkaan näyttelyssä Ylläksellä. Näyttely on 
osa Kellokkaan perusnäyttelyä, johon pääset 
tutustumaan maksutta. 

Kuva: Viliina Evokari.
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Taimenen elämää 
Kuinka erotan taimenen lohesta? Mikä taime-
nen eloa uhkaa? Kuinka taimenkannat saa-
daan pelastettua? Näihin ja moneen muuhun 
kysymykseen saat vastauksen Luontokeskus 
Kellokkaan näyttelyssä Ylläksellä. Näyttely on 
osa Kellokkaan perusnäyttelyä, johon pääset 
tutustumaan maksutta. 

Kuva: Viliina Evokari.

Lähivesistöön tutustuminen  koululaisten 
kanssa on nyt helpompaa kuin koskaan. Na-
tur och Miljö on koonnut mainion paketin 
materiaalia ja harjoituksia suomeksi Syvä-
sukellus matalaan veteen (pdf 6 Mt, natur-
ochmiljo.fi) ja ruotsiksi En djupdykning i söt-
vatten (pdf 6 Mt, naturochmiljo.fi). Raakkura-
cestä ja pikkueläinten videoblogeista ei voi 
olla innostumatta.  

Välillä voi myös näpytellä puhelinta ihan 
luvan kanssa. WWF:n tuottamat mobiiliop-
pimateriaalit Suuri Rantaseikkailu ja Vesistö-
mysteeri (wwf.fi) innostavat myös yläkoulu-
laisen kurkistamaan veden pinnan alle. Seik-
kailu veden valtakunnassa -leiriohjaajan opas 
(pdf 5 Mt, wwf.fi)  antaa vielä lisää vinkkejä ve-
siluontoon tutustumiseen.

2500 
oppilasta

koulupäivää
140

Opi! 
Ei koulua, vaan elämää varten. Ympäristökas-
vatus on tarkoitettu niin lapsille kuin aikuisil-
le, koska vesiluonnossa riittää aina ihmeteltä-
vää ja uutta opittavaa. Näillä vinkeillä tutus-
tut lähipuroosi tai mökkirantaasi paremmin 
– ja opit kenties jotain aivan uutta. Kerromme 
myös, miten jokainen meistä voi vaikuttaa lä-
hivesistöjen tilaan.   

Suomen luonnonsuojeluliitto on laatinut 
Vesistöoppaan (pdf 8 Mt, sll.fi), joka sisältää 
hyviä tarkkailuvinkkejä ja kannustavaa opas-
tusta vesistä kiinnostuneille.  

Vesivoima on uusiutuvaa, mutta ei luon-
non kannalta haitatonta energiaa. Vesivoiman 
luonto (vesivoimanluonto.org) on helppota-
juinen tietopaketti vesivoiman luontovaiku-
tuksista ja siitä, miten nämä voidaan korjata.

Kuva: Essi Aarnio-Linnavuori.

https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1494/syvaesukellus_makeaan_veteen_2019_nom_web.pdf
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1494/syvaesukellus_makeaan_veteen_2019_nom_web.pdf
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1494/syvaesukellus_makeaan_veteen_2019_nom_web.pdf
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1490/en_djupdykning_i_soetvatten_2019_nom_web.pdf
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1490/en_djupdykning_i_soetvatten_2019_nom_web.pdf
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/mobiilioppimateriaalit/
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/mobiilioppimateriaalit/
https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/mobiilioppimateriaalit/
https://wwf.fi/app/uploads/c/q/6/6cg45ts4niu30egklew7o9/leiriohjaajan_opas.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/c/q/6/6cg45ts4niu30egklew7o9/leiriohjaajan_opas.pdf
https://wwf.fi/app/uploads/c/q/6/6cg45ts4niu30egklew7o9/leiriohjaajan_opas.pdf
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/vesisto_opas_netti_2018.pdf
https://www.vesivoimanluonto.org/fi/
https://www.vesivoimanluonto.org/fi/
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Koe!

Aina on hyvä hetki lähteä luontoon, ja hie-
man helpompaa siitä tulee, kun suuntaa hy-
vien retkeilyrakenteiden pariin. FRESHABI T-
issa olemme uusineet tai tehneet kokonaan 
uusia luontopolkuja, lintutorneja ja pitkos-
puita Puruveden, Lounais-Suomen ja Vanaja-
veden hankealueilla.

FRESHABITissa tuotettu tieto on avointa 
kaikille. Materiaalit löydät kootusti hankkeen 
kotisivuilta (metsa.fi) sekä tarinakartasta (sto-
rymaps.arcgis.com). 

Lisätietoja saat myös kysymällä: 
Projektipäällikkö Jari Ilmonen Metsähalli-

tus, Luontopalvelut, jari.ilmonen(at)metsa.fi, 
puh. 040 831 8307.

Kuva: Eeva Einola.

lintutornia
5

uutta tai 
kunnostettua 
luontopolkua 

9 km

pitkospuita 
lintukohteille

1500 m 

https://www.metsa.fi/projekti/freshabit/freshabit-hankkeen-tuottamia-aineistoja/
https://www.metsa.fi/projekti/freshabit/freshabit-hankkeen-tuottamia-aineistoja/
https://storymaps.arcgis.com/stories/0493dc50dfc34862bf18fe2c9ce1b03a
https://storymaps.arcgis.com/stories/0493dc50dfc34862bf18fe2c9ce1b03a
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Freshabit LIFE IP (LIFE14 IPE/FI00023) oli vuosina 2016–2022 toteutettu Euroopan  
unionin rahoittama LIFE IP -hanke.

Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankekumppaneita olivat DocArt, 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus GTK, 
Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema,  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväs-
kylän yliopisto, Keski-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Luonnonvarakeskus (LUKE), 
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. (LUVY), Metsähallitus Metsätalous Oy, Natur och 
Miljö, Oulun yliopisto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pro Puru-
vesi, Raaseporin kaupunki, Saarijärven kaupunki, Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen  
Etelä-Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjanmaan piirit, Suomen Metsäkeskus, Suomen ympä-
ristökeskus (SYKE), Vanajavesikeskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vattenfall, WWF ja  
ympäristöministeriö.

Hankkeen budjetti oli noin 20 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus oli noin 12 
miljoonaa euroa. Osarahoittajina toimivat Hämeen ja  Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset, Kiteen kaupunki, Kolarin kunta, Koskienergia Oy, Lohjan kaupunki, 
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Savonlinnan kaupunki, Ähtäväjokirahasto ja YLE.

LIFE on Euroopan unionin ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeiden rahoitusväline, jonka 
avulla tuetaan EU:n ympäristöpolitiikan toimeenpanoa.

www.metsa.fi/projekti/freshabit

Kannen kuva: Maisema Puruvedeltä. Kuva: Jari Ilmonen.

Teksti ja toimitus: Jari Ilmonen ja Siiri Söyrinki

Ulkoasu ja taitto: Sirpa Routasuo

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijaste-
lee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston 
sisältämien tietojen käytöstä.

Metsähallitus, Vantaa, 2023 
Asianro MH 711/2023 
ISBN 978-952-377-072-0 (pdf)

https://www.metsa.fi/projekti/freshabit
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