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Suomen tuhansista järvistä ja lammista monet ovat matalia. Ne kasvavat helposti 
umpeen. Silloin on järvessä hankala polskia, olitpa lintu tai kala. Tai ihminen.

Vesistöt rehevöityvät ja kasvavat umpeen, kun niihin valuu pelloilta ja muualta liikaa ravin-
teita. Umpeen kasvavalla järvellä ei ole vesilinnuille tarpeeksi tilaa, ravintoa eikä turvaa. 
Rehevässä vedessä viihtyvät särkikalat kilpailevat samasta ravinnosta vesilintujen kanssa. 
Matalassa vedessä pedotkin pääsevät lintujen pesille. 

Lähiseudun asukkaat ja mökkiläiset eivät enää saa puhdasta uimavettä eikä kalaan tee mieli 
mennä.

Järvet voidaan kunnostaa! 
Hoitohommat kannattaa aloittaa ennen kuin tilanne on paha. Valuma-alueen ongelmakohtia 
korjaamalla parannetaan myös alapuolisten vesistöjen tilaa. 

Särkikaloja saadaan pois hoitokalastuksella, liiallista vesikasvillisuutta vähemmäksi ruoppaa-
malla tai nostamalla vedenpintaa. Niitto ja laidunnus auttavat umpeenkasvaneita rantoja. 
Fosforin ja muun rehevöittävän aineksen valumista järveen estetään peltojen suojakaistoilla 
ja -vyöhykkeillä ja käsittelemällä jätevedet.

Sinäkin voit auttaa
Järvien ja muiden tärkeiden kosteikkojen tilasta huolestuneita on paljon – onneksi. Yhdessä 
voi saada paljon aikaan, kun paikalliset asukkaat, kalastus- ja vesiosuuskunnat, vapaa-ajan 
viettäjät, yhdistykset ja viranomaiset tarttuvat toimeen.

Jokainen voi vaikuttaa vesien puhtauteen omalla toiminnallaan, esimerkiksi huolehtimalla 
asianmukaisesti jätevesistään.

TUUMASTA TOIMEEN
Miten lähijärvesi pärjäilee? Järven tilasta ja sen 
seurannasta on tietoa verkkopalvelussa, jota 
kansalaiset ja viranomaiset ylläpitävät yhdessä 
( jarviwiki.fi).

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto välittää 
tietoja ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. 
Vinkkejä, videoita ja kokemuksia kunnostustöistä 
sekä oppimateriaaleja: vesi.fi.

Suomen luonnonsuojeluliiton Vesistöopas on 
tieto paketti vesistöistä ja kertoo, mitä voi tehdä, 
jos huomaa lähivesiensä olevan huonossa kun-
nossa. Vesistöopas (sll.fi, pdf).

HYDROLOGIA-LIFE-HANKE: SOIDEN JA KOSTEIKKOJEN KUNNOSTUSTA YLI 100 KOHTEESSA KAUTTA SUOMEN 2017–2023.
WWW.METSA.FI/HYDROLOGIALIFE 
HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EUROOPAN UNIONIN LIFE-OHJELMASTA. AINEISTON SISÄLTÖ HEIJASTELEE SEN TEKIJÖIDEN 
NÄKEMYKSIÄ, EIKÄ EUROOPAN KOMISSIO TAI CINEA OLE VASTUUSSA AINEISTON SISÄLTÄMIEN TIETOJEN KÄYTÖSTÄ.

TIESITKÖ?
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) 
kunnostavat lintuvesiä. Pohjois-Savon ELY-keskus 
kunnosti Kuopion Riistavedellä sijaitsevan arvok-
kaan lintujärven osana Hydrologia-LIFE-hanketta. 
Tutustu tarinaan muutoksista ja hoitotoimista 
(ely.maps.arcgis.com).
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