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JOHDANTO

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) Euroopan 
yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista tuli voimaan 22.12.2000. Direktiivin 
tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, 
ettei niiden tila heikkene ja vesistöjen tila on vähintään hyvä koko EU:n 
alueella vuoteen 2015 mennessä. Vesienhoidon suunnittelua varten Suomi 
on jaettu kahdeksaan vesienhoitoalueeseen. Jokaiselle vesienhoitoalueelle 
laaditaan vesienhoitosuunnitelma kuuden vuoden välein. Espoo kuuluu 
Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Valtioneuvosto hyväksyi 
ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2010-2015 vuonna 2008. 
Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016-2021 valmistuvat vuonna 2015. Espoon 
vesiensuojelun toimenpideohjelmassa on otettu mukaan toimenpiteitä 
Kymijoen ja Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta ja 
Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmasta. 

Espoon pinta-ala on 528 km2 ja vettä alasta on melkein puolet eli 216 
km2. Loppu pinta-ala (312 km2) koostuu metsistä, pelloista ja tiiviistäkin 
asutuksesta. Espoolle on tärkeä suojella vesistöjään niin merta, järviä kuin 
pieniä virtavesiä ja lampia. 

Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelman laatimisen tavoitteena on 
vähintään hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vesistöissä. Tavoitteen 
saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia 
toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia. Lähtökohtana on, että 
vesistöjen hyvä tila vaikuttaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja 
viihtyvyyteen sekä nostaa myös kiinteistöjen arvoa.

Espoossa ympäristön muuttuminen luo vesistöille uhkia, joista suurimmat 
ovat haitallisten aineiden ja ravinnekuormituksen kasvaminen sekä 
eliöiden elinalueiden laadun ja määrän väheneminen. Vesiympäristön 
monimuotoisuuden säilymisen ja ennallistamisen eteen on tehtävä paljon 
töitä, koska ihminen muokkaa ympäristöä yhä kiihtyvällä nopeudella. 

Osa vesiensuojelutoimenpiteistä on lakisääteisiä kuten haja-asutuksen 
jätevesien puhdistaminen ja osa perustuu yhteiskunnalta saataviin tukiin tai 
korvauksiin kuten osa maatalouden ja metsätalouden vesiensuojelullisista 
toimenpiteistä. 

Monet vesiensuojelua edistävät toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen, 
ja eri tahojen yhteistyöhön ja valmiuteen osallistua toimenpiteiden 
rahoitukseen ja toimeenpanoon. Espoossa on myös erittäin aktiivisia 
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yhdistyksiä, jotka tekevät arvokasta työtä vesistöjen hyväksi mm. Pitkä- 
ja Lippajärven osakaskunnat sekä Hannusjärven suojeluyhdistys. Myös 
Virtavesien hoitoyhdistys (Virho ry.) on tehty kalataloudellisia kunnostuksia 
menestyksekkäästi talkoovoimin jo useiden vuosien ajan. 

Espoolaiset kokevat vesiensuojelun tärkeänä asiana. Espoossa selvitettiin 
kyselyllä espoolaisten ympäristöasenteita vuonna 2014. Vastaajilta 
kystyttiin mihin he panostaisivat ympäristönsuojeluun tarkoitettua rahaa. 
Vastaajien mukaan eniten haluttaisiin panostaa vesien tilan parantamiseen, 
viheralueisiin ja luonnon monimuotoisuuteen. 
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5

1. ESPOON VESIENSUOJELUN 
TOIMENPIDEOHJELMA

Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelma on tehty vuosille 2016 - 2021. 
Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelma pohjautuu Espoon vesistöjen 
tila ja vesiensuojelu julkaisuun (Krans 2014) ja ekologisessa luokittelussa 
ja sektorikohtaisissa toimenpide-ehdotuksissa Uudenmaan vesiensuojelun 
toimenpideohjelmaan (2015) sekä Vesien tila hyväksi yhdessä -ehdotukseen 
Kymijoen Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2016 - 2021. 

Ympäristölautakunta hyväksyi Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelman 
vuosille 2016-2021 kokouksessaan 9.2.2017 vesiensuojelun tilaa parantavaksi 
ja ohjaavaksi asiakirjaksi, jonka toteutumista ympäristölautakunta vuosittain 
seuraa. Samalla lähetettiin ohjelma toimenpiteineen tiedoksi tekniseen 
lautakuntaan, kaupunkisuunnittelulautakuntaan sekä kaupunginhallitukselle. 
Ja edelleen kaupungin hallintokunnille ja muille sidosryhmille huomioon 
otettavaksi Espoon vesistöihin kohdistuvissa hankkeissa ja suunnitelmissa.

Pintavesien ekologinen luokittelu perustuu biologisiin tekijöihin ja 
vedenlaatuun. Ekologisen tilan luokka kertoo, miten paljon ihmisen toiminta 
on muuttanut vesistön tilaa luonnontilasta. Luokkia on viisi: erinomainen, 
hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Ekologisessa luokittelussa otetaan 
huomioon biologisten tekijöiden lisäksi myös keskeiset vedenlaadun 
ominaisuudet, kuten ravinteiden määrä. Osa espoolaisista virtavesistä ja 
järvistä on niin pieniä, ettei niitä ole luokiteltu ja osasta puuttuu luokittelussa 
tarvittavia tietoja. Muutamille tärkeinä pidetyille pienille vesistöille on pyritty 
luomaan tila-arvio ja tavoitteet. 

Tässä toimenpideohjelmassa on pyritty löytämään erityisesti Espoon alueelle 
sopivia vesiensuojelutoimenpiteitä, joilla vesistöjen ekologista tilaa voitaisiin 
parantaa ja samalla myös parantaa virkistyskäyttöä. Suurimmat ongelmat 
ja ekologista tilaa heikentäviä tekijöitä ovat järvialueella rehevöityminen ja 
virtavesissä vesieliöstön vapaata liikkuvuutta estävät padot ja muut esteet. 
Vesistöjen ekologiseen tilaan vaikuttavat myös monet toisiinsa yhteydessä 
olevat kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät, joten vesiekosysteemiä 
tulisi aina tarkastella kokonaisuutena. 

Toimenpideohjelman tavoitteena on vesistöjen ml. merialueen vähintään 
hyvä ekologinen tila. Sisävesien ulkoisen kuormituksen vähentyessä pienenee 
myös jokien merialueille tuoman kuormituksen määrä. Espoon pintavesien 
ekologinen tila näkyy kuvassa 1. 
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Kuva 1. Espoon vesistöjen ekologinen tila (Uudenmaan ELY -keskus 2013) 
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Toimenpideohjelman alussa käsitellään tärkeimpiä vesistökuormittajia 
sektorikohtaisesti. Sektoreilla tarkoitetaan vesien ekologiseen tilaan 
vaikuttavia tekijöitä kuten kuormittavia tekijöitä: jäte- ja hulevedet, 
maatalous, metsätalous, rakentaminen sekä vesistön hydrologismorfologista 
tilaa muuttavia tekijöitä kuten esimerkiksi vaellusesteet ja säännöstely. 
Lisäksi yhtenä sektorina on käsitelty järvikunnostukset, jossa ekologisen 
tilan paraneminen perustuu järvessä tehtäviin toimenpiteisiin. Eri sektoreille 
esitetään myös mitä Espoossa tulee tehdä, mitä Espoon ympäristökeskus 
voi tehdä ja mitkä ovat yhteistyötahoja ja potentiaalisia toimenpiteiden 
toteuttamisten vastuu- ja koordinaatiotahoja. 

Vesistökohtaisia kustannusarvioita ei ole toimenpideohjelmassa tehty, 
vaan kustannusarviot ovat eri lähteistä koottuja karkeita arvioita mitä eri 
toimenpide tulee maksamaan.

Jokainen järvi- tai virtavesikunnostus vaatii erillisen tarkemman 
perustilaselvityksen vesistön sen hetkisestä tilasta ja kuormittavista 
tekijöistä, ja tämän jälkeen laaditaan kunnostus- tai toimenpidesuunnitelma 
kustannusarvioineen. Espoossa on jo kaupungin ja yhdistysten toimesta 
tehty kunnostuksia muutamilla järvillä, mutta perustilaselvityksiä ja 
kunnostussuunnitelmia tarvitaan lisää ja vanhoja pitää päivittää. 

Tulevaisuudessa rehevöityneiden järvien kunnostamistoimenpiteet tulee 
ensisijaisesti suunnata valuma-alueelle. Järvissä tehtävät toimenpiteet 
kuten hoitokalastus, hapetus, niitto yms. lähinnä ehkäisevät rehevöityneiden 
järvien tilan huononemista. Kun valuma-alueelta tulevaa kuormitusta on 
saatu riittävästi pienennettyä, järvellä tehtävät kunnostukset nopeuttavat 
järven elpymistä. 
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2. ESPOON VESIENHOIDON 
TOIMENPITEIDEN TAVOITTEET 
VUOSILLE 2016-2021

Lähtökohtaisesti vesiensuojelutavoitteita esitetään sellaisille vesistöille tai 
vesistökohdille joissa mahdollisimman kustannustehokkaasti edistetään 
vesistön tilan paranemista. Toisaalta toimenpiteiden/kunnostuskohteiden 
valintaan voi vaikuttaa myös kuinka se lisää esim. vesistön virkistyskäyttöä. 
Toimenpiteiden toteutusta rajoittavia tekijöitä voi olla esim. resurssien tai 
rahoituksen puute. 

Suojavyöhykeyleissuunnitelma
Espoonjoen ja Mankinjoen vesistöalueen suojavyöhykeyleissuunnitelma 
päivitetään yhteistyössä Espoon kaupungin maataloussihteerin kanssa. 

Järvikunnostukset
Järvien kunnostaminen perustuu riittäviin tietoihin järven ekosysteemistä 
ja kuormitustekijöistä. Ekologiselta tilaltaan huonokuntoisille järville 
tulee laatia perustilan selvitys, kuormitusselvitys ja näihin perustuva 
kunnostussuunnitelma. Perustilaselvityksestä käy ilmi järven tila; 
vedenlaatu, kasvillisuus, kalasto, kuormitus- ja kuormittajatiedot, 
suojavyöhyketilanne, järven käyttö, asutus ym. Kunnostussuunnitelmiin 
sisältyy aikataulu, kunnostustoimenpiteet ja kustannusarviot. 
Perustilan selvityksiä ja kunnostussuunnitelmia voivat myös asukkaat, 
suojeluyhdistykset ym. teettää omalle järvelleen. 

Seurantatutkimus järvikunnostuksista
Kunnostuksia on tehty mm. Espoon Pitkäjärvellä, Hannusjärvellä, 
Lippajärvellä, Matalajärvellä. Jo tehdyillä toimenpiteillä on todettu 
myönteistä vaikutusta. Espoon Pitkäjärvelle ja Lippajärvelle järville on tehty 
seurantatutkimus (2016), jossa selvitetään kunnostusten tuloksellisuutta ja 
tämän jälkeen tehdään perustilaselvitys ja päivitetään kunnostussuunnitelma 
uudelle jaksolle. 
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Taulukko 1. Järvien perustilaselvitykset ja aikataulu, sulussa vastuutaho, värit 
kuvaavat ekologista luokkaa.

NIMI (VESIALA HA) PERUSTILASELVITYS KUNNOSTUSSUUNNITELMA 

Otsolahti 2015 (KAKE)
2017  

(Kaupunkitekniikan keskus KAKE)

Luukinjärvi (27 ha) 2017 (YKE) 2018

Odilampi (2,2 ha) 2017 (YKE)
Tulee tehdä yhdessä Vantaan 

kanssa

Kalajärvi (16 ha) 2017 (asukkaat)
Tarvittaessa kunnostussuunni-

telma

Espoon Pitkäjärvi 

(171 ha)
2017 (YKE) 2018

Lippajärvi (57 ha) 2017 (YKE) 2018

Bodominjärvi (412 ha) 2018 (YKE)
valm. 2010 tarvitaan kattavampi 

suunnitelma 2019

Nupurinjärvi (22 ha) 2019 (YKE)

Svartbäckträsk (7 ha)

Pitkänen (171 ha) 2019 (YKE) 2019

Matalajärvi (73 ha) 2017 (MH)
Metsähallitus laatii käyttö- ja 

hoitosuunnitelman 

Metsälampi (3 ha) 2019 (YKE)

Loojärvi (122 ha)
2019  

(YKE + Kirkkonummi)

Tulee tehdä yhdessä Kirkkonum-

men kanssa.

Espoonlahti

Hannusjärvi (6 ha) jatkuvaa
suojeluyhdistys on tehnyt suun-

nitelmat
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Espoon virtavesikunnostuskohteet 
Virtavesien kunnostuksissa keskitytään kalataloudellisiin kunnostuksiin, joissa 
ensisijaisina toimenpiteitä ovat vaellusesteiden poisto ja elinympäristöjen 
kunnostus. Näiden lisäksi tehdään ennallistamistoimenpiteitä tarpeen 
vaatiessa. Vaellusesteiden poistokohteissa noudatetaan ELY:n 
priorisointilistausta ja teknisen keskuksen teettämän Sofia Mäkisen (2013) 
diplomityössään ”Virtavesikunnostukset Espoossa - priorisointimenetelmän 
kehittäminen ja soveltaminen” esittämiä kohteita. Näiden toimenpiteiden 
toteutumiseen tarvitaan yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa HSY:n, 
ELY -keskuksen, teknisen keskuksen ja muiden kaupungin toimialojen kanssa. 

Taulukko 2. Virtavesikunnostukset - vesieliöiden vapaa liikkuvuus, aikataulut ja 
vastuutahot sulkeissa

VESISTÖ VASTUUTAHO

Mankinjoen vesistö Vaellusesteiden poisto, Vesieliöiden vapaa liikkuvuus

Gumbölenjoki myllypato

Gumbölenjoki

Kalatien toteutus 2017 - 2018 (YKE, Kaupunkitekniikan 

keskus KAKE, ELY, Rotaryt) 

Golf-kenttien vedenotto jatkuvaa (ELY-keskus)

Säännöstelypadot: Padon poistosta 

Dämmanin pato 

Nuuksion Pitkäjärven pato 

Sahajärven pato

Lupahakemus AVI:in 2017 (HSY –vesi, YKE ohjausryhmässä 

asiantuntijatahona)

esiselvitys tehty 2016 (ELY, KAKE, HSY -vesi)

esiselvitys tehty 2016 (ELY, KAKE, HSY -vesi)

Espoonjoen vesistö Vaellusesteiden poisto, Vesieliöiden vapaa liikkuvuus

Oittaan pato Padon poistosta esiselvitys 2016 HSY -vesi 

Glomsån Lommilan Myllynraunioiden kunnostusten yhteydessä 

vaellusesteen poiston suunnittelu 2018 (KAKE, Espoon 

kaupunginmuseo, ELY -keskus, YKE asiantuntijana) 

Espoonjoen pääuoma Kirk-

kojärveltä alajuoksulle

Kalataloudellinen kunnostussuunnitelma tulvasuojelusuun-

nitelman yhteydessä 2017 (ELY, KAKE , YKE)

Finnoån Vaellusesteiden poisto, Vesieliöiden vapaa liikkuvuus

Mössenkärr Mössenkärrin padon korvaaminen pohjapadolla (2018)
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Talkookunnostukset (kalataloudellisia ja 
elinympäristökunnostuksia) 

VESISTÖ VASTUUTAHO

Gumbölenjoki, Karhusuon-

puro

Ympäristökeskus tukee Virho ry:n talkoita taloudellisesti 

Finnoån Ympäristökeskus tukee Virho ry:n talkoita taloudellisesti

Gräsanoja-Mankkaanpuro 

(Lukupuro)

Ympäristökeskus tukee Virho ry:n talkoita taloudellisesti 

Talkookunnostajia Lukupurolla

© Eeva Nuotio
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Pohjavesien suojelu
Espoon pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelma vuonna 2015. 
Tärkeimpien, varavedenottamoalueina toimivien pohjavesialueiden 
laadullista ja määrällistä tilaa seurataan juuri niille laaditun tarkkailuohjelman 
mukaisesti vuosittain. Pohjavesiä käsitellään myös kappaleessa 4.

Vesistötarkkailu ja seuranta
Espoon vesien tilaa tarkkaillaan myös vuosittain otettavin vesinäyttein. 
Tiedot löytyvät valtakunnallisesta Oiva-tietokannasta ja ovat kaikkien 
käytettävissä. Tarkkailujärviä on vuosittain noin 10. Merialueelta tarkkailuun 
kuuluu Espoonlahti sekä virtavesikohteita on kahdeksan. Espoon 

Vesistötarkkailukuva, Näkösyvyysmittaaja Bodominjärvellä
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© Miina Fagerlund
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tarkkailuraportteja käyttävät asukkaiden lisäksi, konsultit ja monet kaupungin 
toimialat kuten kaupunkisuunnittelu, kaupunkitekniikan keskus (KAKE). 

Vesiensuojeluun liittyvät teemavuodet ja neuvonta 
Espoossa on järjestetty virtavesiin liittyvä teemavuosi (2012) ja 
Suomenlahteen liittyvä teemavuosi (2014) ja seuraavan vesistöteemavuoden 
(2016) aiheena ovat Espoon järvet. Tällöin järjestettiin mm. 
järvikunnostusseminaari espoolaisille ja järviaiheinen kuvakilpailu 
sekä laadittiin kaupunkilaisille järviin liittyvä esitteet, jossa on tietoa 
järvikunnostuksista, vesistötarkkailusta.

Vuonna 2017 on projektiaiheena Espoonjoen pääuoman valuma-alueen 
maatalouden vesiensuojelu ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
Tavoitteena on kehittää sopivia menetelmiä maatalouden vesiensuojelun 
edistämiseksi Espoonjoen alueella. 

Vuoden 2018 teemavuoden aihe on Espoon merialue. Tänä vuonna 
keskitytään meren suojeluun liittyviin asioihin. 

Vuoden 2019 teemavuoden aiheena ovat pohjavedet ja mitkä tekijät 
vaikuttavat pohjavesien laatuun sekä miten pohjavesi näkyy Espoon 
luonnossa. 
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3. ESPOON PINTAVESIEN 
EKOLOGISEEN TILAAN 
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA NIIHIN 
KOHDISTETTAVAT TOIMENPITEET

Rakennetun pinta-alan voimakas kasvu yhdistettynä jäteveden puhdistuksen 
myönteiseen kehitykseen ovat johtaneet siihen, että kaupunkialueiden 
hajakuormituksen, esimerkiksi hulevesien osuus kokonaiskuormituksesta 
on kasvussa. Nykyään Espoossa ulkoinen hajakuormitus on peräisin 
pääasiassa maataloudesta ja tiiviisti rakennetuilta kaupunkialueilta. 
Päällystetyt pinnat lisäävät hulevesien määrää. Lisäksi rakennusalueiden 
valumavedet tuovat alapuoleisiin vesistöihin runsaasti ravinteita ja 
kiintoainesta, ellei rakentamisaikaisten hulevesien hallintaa ole toteutettu 
toimivasti. Merkittävinä pistemäisinä kuormituslähteinä ovat jätevesien 
ylivuodot, jotka vaikuttavat hetkellisesti virtavesien ja järvien veden laatuun. 
Suomenojan jätevedenpuhdistamon kuormitus on pienentynyt merkittävästi 
verrattuna 1990-luvun alkuun pudistusprosessien parantuessa. Uusi 
tehokkaampi kalliopuhdistamo on valmistumassa Espoon Blominmäkeen, 
koska Suomenojan puhdistamon käsittelykapasiteetti on käymässä 
riittämättömäksi asukasmäärien ja ravinnekuormituksen kasvaessa. 

Ympäristöhallinnon käyttämän vedenlaadun ja ravinnekuormituksen 
mallinnus- ja arviointijärjestelmässä (VEMALA) on arvioitu Espoonjoen 
valuma-alueelta vuosittainen fosforin kuormasumma 5 828 kg/
vuosi. Vastaavasti typen osalta Espoonjoen valuma-alueelta (130 km2) 
kuormitussumma oli 74,86 t/vuosi. Vantaanjoen (Valuma-alueen pinta-ala on 
1680 km2) kuljettama typpikuorma on ollut 2000-luvulla keskimäärin 1300 
tonnia. Siitä runsaat 10 % on ollut peräisin jokeen johdetusta pistekuormasta. 
Vantaanjoen kuljettama fosforikuorma on ollut keskimäärin 69 tonnia. 
Vantaanjoen kuljettamasta fosforista alle 5 % on ollut jokeen johdettua 
pistekuormaa. 
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Taulukko 3. Koko Suomenlahteen keskimäärin vuosina 2006-2011 pääty-
nyt fosforin (P) ja typen (N) vuotuinen kokonaiskuormitus, ihmistoiminnasta 
aiheutunut kuormitus sekä ihmistoiminnasta aiheutuvan kuormituksen osuus 
kokonaiskuormituksesta. Kokonaiskuormituksessa on mukana myös luonnon-
huuhtouma, joka ei ole mukana ihmisestä aiheutuvassa kuormituksessa. 

KOKONAISKUOR-

MITUS MEREEN 

(TONNIA / VUOSI)

IHMISTOIMINNAS-

TA AIHEUTUVA 

KUORMITUS MEREEN 

(TONNIA/VUOSI)

IHMISTOIMINNASTA 

AIHEUTUVAN KUOR-

MITUKSEN OSUUS 

KOKONAISKUORMI-

TUKSESTA (%)

merialue P N P N P N

Suomenlahti 700 17 000 600 11 600 86 68

Lähde: Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman tausta-asiakirja: ravinnekuormituk-

sen vähentämistarpeet ja arvio toimenpiteiden riittävyydestä.

Espoon vesistöjen ekologista tilaa voidaan parantaa eri sektoreilla 
tehtävillä toimenpiteillä. Sektoreilla tarkoitetaan tässä vesien ekologiseen 
tilaan vaikuttavia tekijöitä. Espoossa tärkeimpiä vesistöjä kuormittavia 
tekijöitä ovat: maatalous, rakentaminen ja metsätalous. Vesistön 
hydrologismorfologista tilaa muuttavia tekijöitä ovat vaellusesteet, uomien 
rajut perkaamiset ja säännöstely. Lisäksi yhtenä sektorina on käsitelty 
järvikunnostukset, jossa ekologisen tilan paraneminen perustuu tällä hetkellä 
lähinnä järvessä tehtäviin toimenpiteisiin. 

Vesistöjen tilaa ei paranneta ilman aktiivisia yhteistyökumppaneita. Espoon 
ympäristökeskuksella on hyvät yhteydet eri sidosryhmiin (Kuva 4).

JÄTEVEDET 

Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesipuhdistamoiden ravinnepäästöjä on 
saatu merkittävästi vähennettyä vesiensuojelutoimenpiteitä kehittämällä 
viime vuosikymmenten aikana. Nykyään merkittävänä pistemäisenä 
kuormituslähteenä ovat jätevesien ylivuodot, jotka vaikuttavat hetkellisesti 
jokien ja erityisesti pienien purojen vedenlaatuun. 

Jätevedenpuhdistus tulee tehostumaan Blominmäen jätevedenpuhdistamon 
valmistuttua noin 2020. Tavoitteena Blominmäenpuhdistamolle on poistaa 
jätevedestä yli 96 % fosforista ja orgaanisesta aineesta ja 90 % typestä. 
Erityisesti typenpoisto tulee paranemaan. Suomenojalla typestä poistetaan 
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jonkin verran yli 70 %. Puhdistustehosta ja enimmäispitoisuuksista 
määrätään ympäristöluvassa.

Hajajätevesiasetuksen (209/2011) toimeenpanon myötä kiinteistöjen 
jäteveden käsittely tehostuu. Kiinteistön jätevesijärjestelmä on saatettava 
vastaamaan asetuksen vaatimuksia 15.3.2018 mennessä. Haja-asutuksen 
kuormitusosuus voi lisääntyä loma-asuntojen varustelutason paranemisen 
myötä. Espoon kaupunki on antanut myös ympäristösuojelumääräyksien 
(1.3.2014) luvussa 2 määräyksiä talousjätevesien käsittelystä 
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittymättömillä kiinteistöillä. 

Kaupunkitekniikan keskus ja HSY toteuttavat Espoon vesihuollon 
kehittämissuunnitelmaa 2013-2022 http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_
ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Vesihuollon_
kehittamissuunnitelma . Siinä on ajankohtaisimmat hankkeet: Kolmperän 
alueen vesihuolto ja Kotimäen ja Uudenpellon alueen vesihuolto.

Kuva 2. Espoon ympäristökeskuksen (yke) vesistöverkosto

KAUPUNGIN MUSEO 

RAKENNUSVALVONTA 
KAUPUNKITEKNIIKANKESKUS 

LIIKUNTATOIMI 

Pinta- ja pohjavesien suojelu 
Ympäristökeskus  

PKS-kunnat 

Metsähallitus 

Tuottaja- ja neuvontajärjestöt 

Vesiensuojeluyhdistykset 

Oppilaitokset, yliopistot, 
ammattikorkeakoulutus 

Tutkimuslaitokset; RKTL, SYKE 
VIRHO ry  

Uudenmaan ELY-keskus 

Aktiiviset asukkaat, 
kuntalaiset 

Osakaskunnat, kalastusalue 

Rotaryt 
Asukasyhdistykset 

Viljelijäyhdistykset 

Luontoyhdistykset 

Sommarö -seura 

PELASTUSLAITOS 

SUOMENLAHTI 
VUOSI 

Haja-asutuksen 
jätevesien 
käsittelyn  
neuvontaa 

ITÄMERIHAASTE 

Elinkeinonharjoittajat 

Ministeriöt YM, MMM 

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Vesihuollon_kehittamissuunnitelma
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Vesihuollon_kehittamissuunnitelma
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Vesihuollon_kehittamissuunnitelma
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Toimenpiteet Espoossa
Haja-asutuksen jätevesihuollon kehittämistä jatketaan lainsäädännön 
edellyttämässä aikataulussa. Keskitytään hajajätevesien käsittelyn 
neuvonnassa mm. kiinteistökohtaisten ml. ympärivuotisten vapaa-ajan 
asuntojen jätevesijärjestelmien asianmukaiseen huoltoon ja ylläpitoon 
sekä panostetaan jatkossa neuvonnan kautta jätevesijärjestelmien 
toimivuuden varmistamiseen ja uusimistahtiin. HSY -vesihuolto on vastuussa 
häiriöylivuotojen vähentämisestä. 

TOIMENPIDE VASTUUTAHO AJANKOHTA

Jätevesien neuvontahanke 

haja-asutusalueella

Ympäristökeskus (YKE) yhteistyö-

hanke Vantaanjoen ja Helsingin 

vesiensuojeluyhdistyksen kanssa

2017

Kaupungin omien pienpuh-

distamojen puhdistustehon 

nostaminen nykyisen säädösten 

määräämille tahoille. 

Espoon kaupunki, Tilakeskus 2015

Espoon ympäristökeskus tehostaa haja-asutuksen 
jätevesien käsittelyä
Haja-asutuksen jätevesihuollossa keskitytään kannustamaan 
kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmien uusimiseen neuvonnan ja 
opastuksen avulla. Espoossa kiinteistökohtaista neuvontaa on tehty 
kolmena vuonna yhteistyöhankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys (VHVSY) ry:n kanssa. Hanke jatkuu vielä vuonna 2017. 
Jätevesien käsittelyneuvonnalle on tarvetta myös projektin päätyttyä. 

HULEVESIEN HALLINTA JA RAKENTAMISEN 
VAIKUTUKSET

Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, kaduilta, rakennuksen katolta tai 
muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavia sade- ja sulamisvesiä. Hulevesiin 
haitta-aineet tulevat monista eri lähteistä. Merkittävin haitallisten aineiden 
lähde kaupunkialueilla on liikenne. Maanteiltä huuhtoutuu huomattavia 
määriä kiintoainetta, metalleja (mm. elohopea, sinkki, kadmium, lyijy, nikkeli 
ja kromi), klorideja ja öljyhiilivetyjä. Tiesuolaus vaikuttaa sekä pohjavesiin 
että pintavesiin. Myös fosforia ja typpeä huuhtoutuu ajoittain runsaasti. 
Merkittävä määrä aineita hulevesiin tulee ilman laskeuman kautta. 



18

Hulevesien käsittelyllä tarkoitetaan hulevesien määrällistä ja laadullista 
hallintaa. Läpäisemättömien pintojen määrä vaikuttaa huuhtouman 
suuruuteen ja näin myös ainemääriin. Tulevaisuudessa ilmaston muutoksen 
on arvioitu lisäävään vesistöjen kuormitusta. Espoossa on noudatettu Espoon 
hulevesiohjelman (2012) periaatteita, joissa pyritään käsittelemään hulevedet 
ensisijaisesti luonnonmukaisesti imeyttämällä ja viivyttämällä.

Rakennusaikaiset hulevedet ovat laadultaan usein selvästi huonompia 
kuin rakentamisen jälkeiset hulevedet. Tutkimusten mukaan kiintoaines- 
ja ravinnekuormituksen on todettu rakenteilla olevalta valuma-alueelta 
Espoossa olleen 1-2-kertainen maatalousvaltaisen, 3-5-kertainen 
asuinaluevaltaisen ja 10 – 50-kertainen metsävaltaisen valuma-alueen 
kuormitukseen verrattuna. Rakennustyön aikaisen kasvillisuuden poiston 
ja maanpinnan häiriintymisen on todettu johtavan myös maaperän 
nitraattivarastojen huuhtoutumiseen. Myös räjäytystyöt lisäävät 
nitraattihuuhtoumaa. Kiintoainekuormituksen ehkäisemisessä rakentamisen 
aikaiset toimenpiteet, etenkin työmaalla (tonteilla) suoritettavat toimet, 
ovatkin erityisen tärkeitä. Kiintoaineeseen on yleensä sitoutunut suurin osa 
huleveden epäpuhtauksista. 

Maankäytön lisäksi hulevesien laatuun vaikuttavat useat eri tekijät, 
esimerkiksi vuodenaika, sademäärä, valuma-alueen fyysiset olosuhteet 
sekä valuntaa edeltävän kuivankauden pituus. Veden laadullisia ongelmia 
aiheuttavat myös sulfidisavimaiden käsittely. Rakentamisen yhteydessä 
maaperää joudutaan usein kuivattamaan alentamalla pohjavedenpintaa 
erilaisin ojitusmenetelmin. Hapettuessaan sulfidipitoiset maakerrokset 
happamoituvat voimakkaasti. Happamuuden lisäksi liukenee kuivatetusta 
maasta ja kaivumassoista vesien mukana runsaasti raskasmetalleja. 
Kaivumassoja ei saa päästää hapettumaan tai ne pitää neutraloida. Jos 
rakentamiskohteella epäillään esiintyvän happamia sulfaattimaita, pitäisi 
mahdolliset toimenpiteet ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

Toimenpiteet Espoossa 
Rakentamisaikaisissa hulevesissä käytetään ravinteiden ja kiintoaineksen 
pidättämisessä periaatteiltaan samoja menetelmiä kuin maa- ja metsätalouden 
vesiensuojelutoimenpiteissä. Hulevesityöryhmä ja Espoon ympäristökeskus 
ovat laatineet rakentamisaikaisille työmaavesille ohjeistusta, jossa on 
eri menetelmiä kuormituksen vähentämiseksi. Vesiensuojelullisesti 
erittäin herkillä uusilla kaava-alueille on myös vaatimus työmaavesien 
käsittelysuunnitelmasta, joka pitää esittää ennen rakentamisen aloittamista. 
Espoossa on myös laadittu omakotitaloasujille ohjeistus kiinteistökohtaiseen 
luonnonmukaiseen hulevesien hallintaan (Kalajärveläinen huolehdi vesistä, 
Kaupunkisuunnittelukeskus ja Ympäristökeskus 2012). 
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TOIMENPIDE VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHO AJANKOHTA 

Rakentamisaikaisten työmaave-

sien hallintaohje

Espoon hulevesityöryhmä, Ympä-

ristökeskus (YKE), HSY -vesihuolto

valmis 2016 

Espoon hulevesiohjelman toteu-

tus ja jalkauttaminen kaupungin 

eri toimialoille

Espoon hulevesityöryhmä, Espoon 

kaupungin kaikki toimialat, Hsy 

-vesihuolto

jatkuvaa

Sulfidisavimaiden käsittelyohjeet Kaupunkitekniikan keskus (KAKE), 

YKE, Ely –keskus, Geologian tutki-

muskeskus (Gtk)

2017

Espoon ympäristökeskus osallistuu hulevesien määrällisen 
ja laadullisen hallintaan 
Ympäristökeskus osallistuu kaupungin eri toimialojen yhteisessä 
hulevesityöryhmässä omalta osaltaan hulevesien laadullisen ja määrällisen 
käsittelyn tehostamiseen ja on mukana laatimassa työmaavesien 
käsittelyohjetta. Ympäristökeskus antaa myös hulevesien käsittelyyn liittyviä 
kaavalausuntoja ja osallistuu maankäytön työryhmiin, joissa käsitellään mm. 
hulevesien käsittelyä. 

VEDENOTTO, SÄÄNNÖSTELYN VAIKUTUKSET JA 
ALIVIRTAAMAT 

Vesistöjen säännöstelyn, vedenoton ja patoamisen vaikutukset virtavesissä 
ovat suuret erityisesti alivirtaama-aikoina. Espoon vesistöistä otetaan 
kasteluvettä lähinnä viljelysten ja golf-kenttien tarpeisiin, minkä vaikutus 
näkyy kuivina aikoina, jolloin jokien ja purojen uomat saattavat kuivua 
olemattomiin. Yksittäisen toimijan vedenotolla ei välttämättä ole 
suurta hydrologista vaikutusta, mutta usealla kastelijalla voi olla suuri 
yhteisvaikutus. Suurien määrien vedenotossa, kuten golf-kenttien, vesilain 
mukaiset luvat haetaan aluehallintovirastosta. Vedenkäytön suurimmat 
eliöstövaikutukset liittyvät virtaamien muutoksiin ja nousuesteisiin, jotka 
haittaavat eliöiden liikkumista ja lisääntymistä. 

Talousvedenoton loppuessa Nuuksion Pitkäjärvestä ja Dämmanista, tulee 
säännöstelypadot muuttaa luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi niin, että kalojen 
kulku olisi mahdollista ja joissa olisi jatkossa luonnonolosuhteiden mukainen 
virtaama. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on hoitanut Espoossa 
säännöstelypatojen toimintaa edellä mainittujen lisäksi Bodominjärvestä 
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Glomsån Vesirattaanmäellä

lähtevässä Oitån-joessa Oittaalla. Näiden säännöstelypatojen muuttamiseksi 
luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi joissa mahdollistettaisiin kalojen ja muiden 
vesieliöiden kulku, vaatii aluehallintoviraston luvan. 

© Eeva Nuotio
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Toimenpiteet Espoossa 
Varsinkin alivirtaamien aikana tulee vedenottoa hillitä. Aluehallinnon 
antamien lupien esim. golf-kentille vedenottomääriä tulee valvoa 
tehokkaammin alivirtaamakausina (ELY -keskuksen vastuulla). Espoossa tulee 
edistää säännöstelyn purkua kaikilla padoilla. 

TOIMENPIDE VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHOT AJANKOHTA

Vedenoton vaikutuksista tehos-

tettua neuvontaa / tiedotusta 

Golf-kentille ja pienpuutarhoille 

(projektina)

YKE (ympäristökeskus), golfkentät, 

maan- ja vesialueenomistajat

jatkuvaa tie-

dotusta, sekä 

tehostettua 

tiedotusta 

projektina

Säännöstelyn purku ja muutos-

selvitykset

ELY -keskus, Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 

(HSY –vesihuolto) Kaupunkitek-

niikan keskus (KAKE), maa- ja 

vesialueenomistajat

Kohdekoh-

taisia

Valvonnan lisääminen aluehallin-

toviraston luvittamissa vedenotto 

kohteissa ja vähävetisyysajan 

dokumentointi

ELY –keskus, YKE (ympäristökes-

kus), golfkentät, maan- ja vesi-

alueenomistajat, 

Jatkuvaa

Espoo ympäristökeskus vaikuttaa säännöstelyjen purkuun, 
vedenottoon ja alivirtaamiin
Pienimuotoiseen vedenottoon voidaan vaikuttaa neuvontaa ja tiedotusta 
lisäämällä. Golf-kenttien vedenottoluvat antaa aluehallintovirasto. 

Ympäristökeskus osallistuu asiantuntijatahona säännöstelyn purkamisen 
selvityshankkeisiin HSY -veden ja teknisen keskuksen kanssa. Säännöstelyn 
purkuhankkeet vaativat myös aluehallintoviraston luvan. 

MAATALOUS

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteistä aiheutuu kustannuksia viljelijöille, 
mutta huomattava osa toimenpiteistä on maatalouden ympäristötuen 
piirissä, jolloin merkittävä osa kustannuksista on korvattu yhteiskunnan 
varoilla. Vesiensuojelutoimia rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelman 2014 - 2020 varoilla - maatalouden ympäristö- ja 
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ilmastotoimenpiteet. Nykyinen ympäristökorvausjärjestelmä kattaa 
Uudellamaalla 94 % peltoalasta. Tavoitteena on, että Espoon alueella 
sitoutuminen olisi vähintäänkin tämä. 

Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelman 
mukaisia vesiensuojelutoimenpiteitä valuma-alueilla 
Maatalouden perustoimenpiteet 2014-2020

• Nitraattiasetuksen mukaiset toimenpiteet
• Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset 

(pientareet, viljely hyvän maatalouskäytännön mukaan, kesantojen hoito)
• Eläinsuojien ympäristölupien mukaiset toimenpiteet 
• Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset toimenpiteet

Täydentävät toimenpiteet 2014-2020
• Maatalouden suojavyöhykkeet (ha) 
• Maatalouden kosteikot ja laskeutusaltaat (lkm) 
• Peltojen talviaikaisen eroosion torjunta
• Ravinteiden käytön hallinta, ravinneanalyysit ja -taseet
• Viherryttämistoimenpiteen ekologinen ala. Tilalla on oltava 5 % 

maatalousmaan määrästä ekologista alaa, jota voivat olla esimerkiksi 
kesannot.

• Kerääjä ja saneerauskasvienviljely
• Lannan ympäristöystävällinen käyttö ja lannan prosessointi. 

Toimenpiteet Espoossa
Espoon eri vesistöalueilla tulee yhdessä viljelijöiden kanssa pohtia, mitä 
toimenpiteitä alueella voidaan tehdä. Tärkeää olisi kartoittaa ”hot spot” 
alueet eli pellot, jotka viettävät jyrkästi vesistöihin. Lisäksi tulee lisätä 
viljelijöiden tilakohtaista neuvontaa ja näin kannustaa vesiensuojelutoimiin. 
Erilaiset tuottajajärjestöjen ja ELY -keskuksen vesiensuojeluun kannustavat 
hankkeet, jakavat tehokkaasti uusinta tietoa ja menetelmiä. 

Espoossa on kuitenkin haasteena vuokrapeltojen osuus ja niiden lyhyet 
vuokrasopimukset, jotka eivät kannusta vesiensuojelutoimenpiteisiin. Espoon 
kaupungin vuokrapelloilla, joissa on useamman vuoden vuokrasopimus, tulisi 
tehdä perustoimenpiteitä tehokkaampia vesiensuojelullisia toimenpiteitä 
tai niin, että siirrytään kokonaan luomutuotantoon. Osa Espoon kaupungin 
vuokraamista pelloista sijaitsee sellaisilla paikoilla valuma-alueella, että niillä 
tehdyillä vesiensuojelutoimenpiteillä on vaikutusta järvien tilaan. 

Tilakohtaiseen neuvontaan tulee jatkossa panostaa niin, että kartoitetaan 
”hot spot” alueet ja näiden kohteiden omistajille annetaan tilakohtaista 
neuvontaa, esim. ympäristökorvausten hakemisessa. 
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Espoon ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu vesiensuojeluun 
liittyviä määräyksiä ja suosituksia mm. lannoitteiden käytön tarkkailusta 
ja optimaalisesta lannoituksesta Matalajärven valuma-alueella sekä 
ulkotarhojen säännöllisestä siivouksesta ja riittävistä etäisyyksistä 
ulkotarhojen ja rantalaitumien sijoituksissa. Espoon ympäristökeskus on 
laatinut suojavyöhykkeiden yleissuunnitelman Espoonjoen ja Mankinjoen 
valuma-alueille (Kasvio 2009).

Maatalouden toimenpiteet

TOIMENPIDE VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHOT AJANKOHTA 

Hotspot -peltojen kartoitus Maataloussihteeri (projektityönte-

kijä), viljelijät

2017 Espoon-

joen pääuoma, 

jatkuvaa

Vuokrapeltojen vesiensuojelutoi-

menpiteet 

Espoon kaupunki (maanomis-

tus,Ympäristökeskus (yke)

Tilakohtaista neuvontaa Maataloussihteeri, yke, viljelijät, 

neuvontajärjestöt, ely-keskus

jatkuvaa

Suojavyöhykkeiden yleissuunni-

telman päivitys

Maataloussihteeri, ympäristökes-

kus, maatalouden neuvontajärjes-

töt, Ely-keskus, viljelijäyhdistykset

Yhteistyötahot
Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuminen vaatii 
ensisijaisesti yhteistyökumppanien (viljelijät, maataloussihteeri, tuottaja- ja 
neuvontajärjestöt, ELY -keskus) osallistumista ja sitoutumista. 

Vesiensuojeluhankkeiden koordinointi- ja hallintahoja ovat yleensä 
maatalouden neuvontajärjestöt sekä ELY -keskus, maataloussihteeri

Espoon ympäristökeskus osallistuu maatalouden 
vesiensuojeluun:
Espoon kaupungin ympäristökeskus osallistuu yhtenä aktiivisena tahona 
maatalouden vesiensuojeluhankkeisiin sekä osallistuu vesiensuojelun 
neuvontaan. Lisäksi ympäristökeskus osallistuu maatalouden 
vesiensuojeluun liittyviin hankesuunnitelmien laatimiseen. Päivitetään koko 
Espoon alueelle suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma vastaamaan nykyistä 
tilannetta yhdessä Espoon maatalouspuolen kanssa ja kehitetään uusia 
yhteistyötapoja viljelijöiden kanssa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan 
kosteikkojen ja laskeutusaltaiden tekemiseen.
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METSÄTALOUS 

Metsätalouden toimenpiteet kuten hakkuut, kunnostusojitukset, 
lannoitukset ja maanmuokkaus lisäävät vesistöihin kohdistuvaa ravinne- ja 
kiintoaineskuormitusta. Avoimesta ja muokatusta metsämaasta voi eroosion 
vaikutuksesta huuhtoutua paljon kiintoainesta sekä mm. lannoiteperäisiä 
ravinteita. Kuormitus on suurimmillaan ensimmäisenä hakkuun jälkeisenä 
vuotena. Kunnostusojitusten aiheuttama kuormitus voi jatkua jopa 
kymmenen vuoden aina.

Espoon kaupungin pinta-alasta on 60 % metsää. Yhteensä Espoossa on 
metsää 18 700 ha. Metsätalouden aiheuttama hajakuormitus on uhka 
erityisesti jokien herkille latvaekosysteemeille ja pienvesille. Metsätalouden 
vaikutukset Espoossa korostuvat pienissä vesistöissä, joissa metsätalous on 
ainoa ihmistoiminnan aiheuttama kuormituksen lähde. 

© Miina Fagerlund

Näkymä Häkläjärven kalliolta
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Toimenpiteet Espoossa 
Espoossa tulee jatkossa huolehtia kunnostusojitushankkeiden ja 
hakkuiden sekä maanmuokkausten yhteydessä vesiensuojelurakenteiden 
toteutuksesta ja kunnossapidosta. Tärkeää on myös jättää riittävä suojaava 
rantakasvillisuus uudistushakkuiden ja muiden maaperää muokkaavien 
toimenpiteiden ja vesistöjen väliin. Metsälakikin edellyttää että ”välittömässä 
lähiympäristössä” ominaispiirteet pitää säilyttää. Säästettävä suojavyöhyke 
tulisi olla mahdollisimman laaja, ja se myös voitaisiin jättää kokonaan 
toimenpiteiden ulkopuolelle. Vesiensuojelullisesti ja /tai kalataloudellisesti 
erityisen herkillä alueilla tulee metsänhoitotoimenpiteet tehdä erityistä 
varovaisuutta noudattaen ja silloin kun maa on roudassa. Metsäkoneilla 
liikuttaessa tulisi valtaojien ja muiden uomien ylitykset tehdä väliaikaisten 
siltojen tai rumpujen avulla. Näin ei pääse muodostumaan eroosiota eikä 
vesistöihin tule kiintoaineskuormaa. Lannoitusten rehevöittävää vaikusta 
vähentämään on jätettävä riittävät suojakaistat vesistöjen väliin.

Espoon virtavesille ovat reunuspuut ja pensaikot elintärkeitä. Nämä 
rantametsät varjostavat puroja ja puun lehdet toimivat vedessä olevien eläinten 
ravintona. Reunuskasvit estävät ravinteiden valumisen puroon ja estävät myös 
uomaeroosiota. Lisäksi reunapuusto estää uoman umpeenkasvua. 

Pienvedet ovat luonnoltaan monimuotoisia ja runsaslajisia elinympäristöjä 
ja toimivat myös ekologisina yhteyksinä ja virkistyskäytössä viihtyisyyttä 
lisäävinä elementteinä. Espoon luonnon monimuotoisuuden suojelun 
toimenpideohjelmassa pienvedet lähiympäristöineen on priorisoitu 
tärkeimmäksi suojelutyötä tarvitsevaksi osa-alueeksi. 

Espoossa tulisi tehostaa metsänomistajille ja metsäkoneurakoitsijoille 
tiedotusta kuormitukselle herkistä vesistöistä, kuten puroista, 
lähteistä ja järvistä sekä kalataloudellisesti arvokkaista kohteista sekä 
metsänhoidon vesienhoidon vesiensuojelutoimenpiteistä. Espoossa 
yksityisille metsänomistajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille suunnattua 
vesiensuojeluneuvontaa ja -koulutusta tulee tehostaa metsätalouden 
neuvontajärjestöjen toimesta. 

TOIMENPIDE VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHOT AJANKOHTA 

Tiedon lisääminen metsätalou-

den vesiensuojelusta

Suomen metsäkeskus, Metsätalo-

uden neuvontajärjestö, Kaupungin 

luonnonhoitoyksikkö ja viher- 

ylläpito, 

jatkuvaa

Tiedotusta kuormitukselle herkis-

tä / kalataloudellisesti arvokkais-

ta vesistöistä 

Ympäristökeskus, metsänhoitoyh-

distykset, Neuvontajärjestöt

jatkuvaa
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Yhteistyötahot
Yksityiset metsänomistajat, eri metsäalan toimijat; Suomen metsäkeskus, 
metsähoitoyhdistykset, urakoitsijat, neuvontajärjestöt. Kaupungin muut 
toimialat ja erityisesti kaupungin metsienhoidon suunnittelun ja toteutuksen 
toimijat ja viherylläpito ovat oleellisia metsätalouden vesiensuojelussa. 

Espoon ympäristökeskuksen mahdollisuudet tehostaa 
metsätalouden vesiensuojelua.
Ympäristökeskus jatkaa ja kehittää yhteistyötä kaupungin metsäasioihin 
liittyvien toimialojen kanssa ja tarvittaessa lausunnoissaan, 
kokouksissa, työryhmissä ja maastokatselmuksilla kommentoi ja neuvoo 
vesiensuojelunäkökulmaan liittyen. 

JÄRVIKUNNOSTUKSET

Ulkoinen kuormitus
Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on ensisijainen toimenpide kaikilla 
Espoon vesistö- ja merialueilla. Ulkoinen hajakuormitus on Espoossa peräisin 
pääasiassa maataloudesta, Golf-kentiltä sekä asutus- ja palvelualueilta. 
Päällystetyt pinnat lisäävät hulevesien määrää ja rakennus- ja työmaa-
alueiden kuivausvedet tuovat alapuolisiin vesistöihin runsaasti ravinteita ja 
kiintoainesta. Rantojen rakentaminen tulisi tehdä hallitusti ja välttää pohjien 
ja vesikasvillisuuden ruoppaamista. 

Sisäinen kuormitus 
Matalajärvellä, Espoon Pitkäjärvellä ja Lippajärvellä on todettu sisäisen 
kuormituksen olevan voimakasta. Sisäisen kuormituksen potentiaalia 
kasvattavat pitkään jatkunut ulkoinen kuormitus, pitkä veden viipymäaika ja 
suuri sedimentoituvan aineksen määrä. Sisäisessä kuormituksessa ravinteita 
liukenee sedimentistä huokosveteen ja yläpuoliseen vesimassaan. Sisäistä 
kuormitusta lisäävät järvien mataluus ja kerrostumattomuus, virtaukset 
ja aallokko, kalojen aiheuttama pohjan pöllytys, korkea pH ja lämpötila, 
ruoppaukset sekä pohjan vähähappisuus. Sisäinen kuormitus johtuu kauan 
jatkuneesta ulkoisesta kuormituksesta.

Järven ylirehevää tilaa on vaikea tai mahdotonta pysyvästi parantaa 
perinteisillä sisäisen kuormituksen vähentämiskeinoilla, kuten niitoilla, teho- 
ja hoitokalastuksilla, vedenpinnan nostolla tai hapetuksella. 
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Vesikasvien poisto
Vesikasvien poisto tulee aina tehdä erittäin harkiten ja suunnitelmallisesti, 
ettei aiheuteta enemmän haittaa kuin hyötyä vesitöissä. Vesikasvien 
poistoa tulee tarkastella järvikohtaisesti ja tehdä se asiantuntijan laatiman 
suunnitelman perusteella. 

Kasvillisuuden poistossa on huomioitava, että kasvillisuusvyöhykkeet 
tulee säilyttää erityisesti ojien edustoilla ja suualueilla, sillä ne pidättävät 
suuren osan järveen tulevasta ulkoisesta kuormituksesta. Lisäksi rantojen 
kasvillisuusvyöhykkeet pidättävät valuma-alueelta tulevaa ravinne- ja 
kiintoaineskuormitusta ja estävät aaltojen aiheuttamaa eroosiota. 
Vesikasvillisuus myös heikentää sisäistä kuormitusta vähentämällä 
resuspensiota ja hapettamalla sedimenttiä juurtensa kautta. Vesikasvien 
poisto saattaa lisätä sinileväkukintoja, koska kasvit kilpailevat ravinteista 
levien kanssa. 

Koneellinen vesikasvillisuuden poisto vaatii ilmoituksen ELY -keskukseen 30 
vuorokautta ennen töiden aloittamista. 

Teho- ja hoitokalastus
Teho- ja hoitokalastuksilla saavutettu hyöty perustuu poistettuun 
fosfori- ja typpimäärään ja rehevöitymisestä aiheutuneen vinoutuneen 
kalakannan tervehdyttämiseen. Särkikalojen poistopyynti vähentää pohjan 
bioturbaatiota. Hoitokalastuksia tulee tehdä useita vuosia peräkkäin ja se 
vaatii myös asiantuntijan tekemän suunnitelman sekä tarpeellisen kaluston 
sekä talkoovoimia. Hoitokalastuksia on tehty Espoossa Lippa- ja Pitkäjärvellä 
usean vuoden ajan ja hoitokalastusten tuloksellisuutta näissä järvissä tullaan 
selvittämään erillisellä tutkimuksella. 

Hapetus
Hapetuksella voidaan pyrkiä pitämään järven happiolot eliöille siedettävällä 
tasolla tai sillä voidaan yrittää hillitä hapettomuuden aiheuttamaa sisästä 
kuormitusta. Hapetus yleensä vain lieventää rehevöitymisen aiheuttamia 
oireita. 

Järvikunnostusprojektit
Järvikunnostamisprojektit ovat monivuotisia yhteistyöhankkeita, joissa 
vaaditaan kaikkien osallistumistahojen sitoutuneisuutta. Hankesuunnitelmat 
sisältävät esiselvityksen järven tilasta (mm. kalasto, kasvit, vedenlaatu, 
muut mahdolliset biologiset tekijät), kunnostussuunnitelman sekä 
kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. Tavoitteena on järvikohtainen 
ravintoverkkokunnostus. Esiselvitysvaiheessa tulee myös selvittää 
vesialueen- ja maanomistajat, koska vesialueella ei tule tehdä toimenpiteitä 
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ilman vesialueen omistajan lupaa tai pienemmissä toimenpiteissä 
ilmoittamatta omistajalle. Vasta näiden selvitysten jälkeen voidaan aloittaa 
käytännön kunnostustoimenpiteet. Järven kunnostustoimenpiteiden 
tuloksellisuutta voidaan jatkossa verrata esiselvitysten tuloksiin. 
Osarahoitusta hankkeisiin voi hakea ELY -keskuksilta hankesuunnitelman 
mukaisesti. Rahoituksessa tulee olla ns. omaa rahoitusosuutta, jonka 
tulee olla ei-julkista rahoitusta eli esimerkiksi osakaskunnan tai 
järvensuojeluyhdistysten rahaa. 

Toimenpiteet Espoossa 
Pääperiaate on, että ensiksi tulee vähentää ulkoisen kuormituksen syntyä ja 
toissijaisesti pidättää jo syntynyt kuormitus ennen sen joutumista vesistöön. 
Tämä tarkoittaa, että järvikunnostusprojekteissa valuma-alueille kohdistuvat 
vesiensuojelutoimenpiteet ovat ensisijaisia kunnostustoimenpiteitä järvien 
rehevöitymiskehityksen estämisessä. Keskittymällä pelkästään järvessä 
tapahtuviin kunnostustoimenpiteisiin ei saavuteta pysyviä tuloksia. 

TOIMENPIDE VASTUUTAHOT, YHTEISTYÖTAHOT AJANKOHTA 

Järvikunnostusopas Ympäristökeskus (yke) 2017

Järvi teemavuosi asukkaille; 

Espoon järvet tutuksi

Ympäristökeskus (yke) toteutunut 

2016

Perustila- ja kunnostusselvi-

tyksiä järville

Ensisijaisesti vesialueen omistajat 

(mm. kalastusalue, osakaskunnat), 

asukkaat, maanomistajat, YKE asi-

antuntijana ja mahd. hankekohtaisia 

avustuksia

2017 >

Vesiensuojeluneuvontaa 

asukkaille

Ympäristökeskus, ely -keskus jatkuvaa

Hapetukset Espoon Pitkäjärvi Ympäristökeskus, ym. jatkuvaa

Kunnostustoimenpiteet, hoito-

kalastukset, vesikasvien poisto 

joko talkoilla tai ostopalveluna 

Ensisijaisesti vesialueen omistajat 

(mm. kalastusalue, osakaskunnat), 

asukkaat, maanomistajat, YKE asi-

antuntijana ja mahd. hankekohtaisia 

avustuksia

Espoon ympäristökeskus vaikuttaa järvien tilan 
parantamiseen
Espoon ympäristökeskus osallistuu järvien kunnostusprojekteissa 
asiantuntijatahona osana projektien ohjausryhmää ja tarpeen ja resurssien 
mukaan laadituttaa esiselvityksiä ja järvien kunnostussuunnitelmia. 
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Näitä selvityksiä ja suunnitelmia voivat myös mm. asukkaat, yhdistykset, 
osakaskunnat itse laadituttaa. Ympäristökeskus voi tukea suojeluyhdistysten 
tekemää järvikunnostustoimintaa myös hakemusperusteisin avustuksin 
(esim. Hannusjärvi, Lippa- ja Pitkäjärvi). 

Ympäristökeskus myös neuvoo asukkaita oman järven tilan parantamiseksi 
liittyviä toimenpiteitä. 

VIRTAVESIKUNNOSTUKSET JA VESIELIÖIDEN 
VAPAA KULKU

Espoon virtavesien ekologinen tila on yksipuolistunut perkausten, 
liettymisen, patoamisen ja säännöstelyjen takia. Kalojen ja muiden 
vesieliöiden vapaan liikkumisen turvaaminen sekä elinympäristöjen 
kunnostaminen ovat keskeisiä tavoitteita. Yksikin täydellinen vaelluseste 
heikentää jokien ekologista tilaa ja laajalla alueella. Vaellusesteiden poistolla 
vahvistetaan erityisesti uhanalaisen meritaimenen ja muiden vaarantuneiden 
vaelluskalakantojen elinvoimaisuutta. Kalojen ja muiden vesieliöiden vapaata 
kulkua helpottavia toimenpiteitä ovat vaellusesteiden poistot, kalatiet, 
luonnonmukaiset ohitusuomat. 

Virtavesikunnostuksia ja elinympäristökunnostuksia ovat mm. kevyet 
talkookunnostukset, joissa muutetaan virtausta virranohjaimilla, soraistetaan 
ja kiveämällä pohjaa. Isommissa virtavesikunnostuksissa vesielinympäristöä 
kunnostetaan laajoilta aloilta ja käytetään kaivinkoneita apuna. Suomessa 
toteutetaan valtakunnallista kalatiestrategiaa, jossa pyritään parantamaan 
vaelluskalojen nousumahdollisuuksia. 

Oikein tehtyjen kunnostustoimenpiteiden avulla voidaan parantaa 
tai ylläpitää vesien ekologista tilaa, vesistöjen monimuotoisuutta, 
virkistyskäyttömahdollisuuksia ja kalataloudellisia edellytyksiä, asuinympäristön 
viihtyvyyttä sekä luonnon- ja maisemansuojelua. Toisaalta myös virtavesien 
varsille jätetyt ”hoitamattomat” kasvillisuusvyöhykkeet ovat tärkeitä 
luonnon monimuotoisuudelle ja varjostava reunakasvillisuus estää uoman 
umpeenkasvua. Virtavedet toimivat ekologisina yhteyksinä mereltä sisämaahan.

Virtavesikunnostuksissa on mahdollista tehdä monitavoitteellisia 
kunnostushankkeita. Esimerkiksi Espoonjoen Kauklahdessa tehtiin (2013) 
kalataloudellinen kunnostus, jossa tehtiin tulvavesille tulvatasanne, huomioitiin 
virkistyskäyttö kuten melonta kivien sijoittelussa sekä tietenkin parannettiin 
kalojen elinympäristöä soraistamalla ja monimuotoistamalla uomaa. 



30

Toimenpiteet Espoossa
Espoon virtavesistä on kartoitettu 93 estettä, jotka estävät tai vaikeuttavat 
eliöiden liikkumista ainakin osan aikaa vuodesta (Janatuinen 2009). Nämä 
vaellusesteet tulee päivittää sopivin väliajoin kaupungin webmappiin. 
Käytännössä Espoossa suuret (koneelliset) virtavesikunnostushankkeet 
tulee tehdä ELY -keskuksen prioriteettilistauksen mukaisesti. Eli 
kunnostuksia tehdään siellä mistä niistä saadaan suurimmat ekologiset ja 
hydrologismorfologiset hyödyt. Näihin hankkeisiin on mahdollista hakea 
rahoitusta tai esim. suunnitteluapua valtiolta. Tällä hetkellä listauksen 
kärkihankkeita ovat Mankinjoki ja Gumbölenjoki sekä Espoonjoki. 
Gumbölenjoen Myllykosken padon ohitse on käynnissä kalatiesuunnitelma, 
joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2017. Tämä Myllykosken pato on 
ensimmäinen täydellinen este meritaimenen nousulle Nuuksion Pitkäjärveen 
ja siitä eteenpäin. Jatkossa muita mahdollisia kalatiekohteita ovat 
Espoonjoen vesistöalueella Bodominjärvestä Glomsinjoen Oittaan padon 
ohittaminen ja Glomsinjoen myllypadon raunioiden ohitus.

Kaupungin eri toimialat voivat vaikuttaa pienillä toimenpiteillä virtavesien 
monimuotoisuuteen ja kalojen ja muiden vesieliöiden nousuun. Esimerkiksi 
korvaamalla tukottavat pyöreät putket maapohjaisilla rummuilla, helpotetaan 
kalojen ja muiden vesieliöiden vapaata kulkua virtavesissä. Monissa purojen 
ja jokien ylityspaikoissa on mahdollista suosia siltoja rumpurakennelmien 
sijasta. Kaavoituksessa ja muussa kaupungin rakentamistoiminnassa tulisi 
käsitellä uomia enemmän mahdollisuutena kuin haittana, joka pitää putkittaa 
tai siirtää pois näkyvistä. 

Maapohjainen rumpu helpottaa vesieliöiden kulkua

© Eeva Nuotio
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Asukkaat ovat enenevissä määrin kiinnostuneita vesiensuojelusta ja 
lähivesiensä tilasta. Tämän kaltaista lähivesistön asukkaiden aktivoimista 
purojen ja rantojen siistimis- ja kunnostushankkeisiin voidaan toteuttaa 
jatkossa Espoossa mm. yhdessä teknisen keskuksen aloittaman 
”puistokummi” toiminnan kanssa. Tuetaan myös aktiivisten vapaaehtoisten 
vesiensuojeluyhdistysten kuten Virtavesien hoito ry:n talkootoimintaa. 

TOIMENPIDE VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHO AJANKOHTA

Pienten vaellusesteiden poisto, 

tierummut ym. 

Kaupunkitekniikan keskus (KAKE) 

ja avo-oja työryhmä, 

jatkuvaa

Suurten vaellusesteiden poisto, 

padot

Kaupunkitekniikan keskus (KAKE), 

HSY, ELY-keskus, yhdistyksiä mm. 

Rotaryt

Kohde kerral-

laan

Pienten virtavesien talkookun-

nostukset 

Ympäristökeskus & Virtavesien 

hoitoyhdistys sekä muut luonnon- ja 

vesiensuojeluyhdistykset, ympäristö-

keskus, Kaupunkitekniikan keskus

Vuosittaisia 

kunnostuksia

Vaellusesteiden päivittäminen 

kaupungin sisäiseen webmappiin 

(trimple) (Projektityöntekijä)

Ympäristökeskus 2020

Ympäristökeskuksen ohjeita uo-

mien muokkaamiseen sekä pienve-

sien suojelutietoa + jalkauttaminen 

Ympäristökeskus Ohje valmis 

2015 

Espoon ympäristökeskus osallistuu virtavesien suojeluun ja 
kunnostamiseen
Espoon ympäristökeskus osallistuu aktiivisesti yhtenä asiantuntija tahona 
virtavesien kunnostushankkeisiin ja vaellusesteiden poistohankkeisiin. 
Ympäristökeskus myös edistää kaupungin ja mahdollisuuksien mukaan 
yksityisten hankkeissa vaellusta estävien rumpujen korvaamista silloilla tai 
maapohjaisilla rummuilla. Ympäristökeskus vaikuttaa virtavesiensuojeluun mm. 
mm. lausumalla kaavoista ja maankäytönsuunnitelmista sekä osallistumalla 
asiantuntijajäseninä maankäyttöä käsitteleviin kokouksiin. Ympäristökeskus 
kannustaa asukkaita osallistumaan virtavesien kunnostushankkeisiin ja avustaa 
Virtavesien hoitoyhdistys ry:n talkootoimintaa Espoossa. 

Yhteistyötahot
Uudenmaan ELY -keskuksen ja Espoon teknisen keskuksen lisäksi Espoossa 
jatketaan yhteistyötä virtavesikunnostuksissa eri organisaatioiden ja 
toimialojen kanssa. Kunnostushankkeisiin otetaan mukaan myös uusia 
yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi Gumbölenjoen Myllypadon kalatien 
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ohjausryhmässä ovat paikalliset Rotaryt mukana ja he osallistuvat myös 
hankkeen rahoitukseen.

KAAVOITUKSEN VAIKUTUS 

Kaavoitus on myös tärkeä osa-alue vesiensuojelussa. Espoossa 
vesiensuojelullisesti kestävää suunnittelua ja ratkaisuja tulisi tukea eri 
kaavatasoilla niin, niin että kaavamääräyksissä huomioitaisiin pinta- ja 
pohjavesien tila ja sitä pyrittäisiin parantamaan. Eri toimintojen sijoitusten 
ohjauksissa tulisi huomioida vaikutukset vesistöjen tilaan ja vesiluontoon. 
Kaavoitettaessa ranta-alueille tulee laatia kattavat vaikutusarviot 
vesiluontoon. Arvio kaavan vaikutuksista vesien tilaan olisi hyvä tehdä 
jo osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Ympäristökeskus vaikuttaa 
vesiensuojeluun kaava- ja maankäyttösuunnitelmalausunnoillaan ja 
osallistumalla asiantuntijana maankäytön eri työryhmiin.

TOIMENPIDE AJANKOHTA

Huomioidaan hulevesien hyvä käsittely Espoon hulevesiohjelman 

mukaisesti ja pidetään läpäisemättömän pinnan määrä mahdollisimman 

vähäisenä. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan.

jatkuvaa

Arvokkaat pienvesikohteet ja niiden luontainen vesitasapaino tunnis-

tetaan, huomioidaan ja turvataan kaavoituksen ja muun suunnittelun 

keinoin, riittävin suojaetäisyyksin (ja selkein kaavamerkinnöin ja 

määräyksin).

jatkuvaa

Vesiuomat pyritään säilyttämään avoimina ja niiden putkituksia maan 

alle tulee välttää.

jatkuvaa 

ILMASTONMUUTOS 

Ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa monilla tavoin pinta- ja 
pohjavesiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vaikutukset ovat jo osin 
havaittavissa, mutta niiden arvioidaan lisääntyvän olennaisesti vuosisadan 
loppupuolelle edettäessä. Rankkasateiden myötä kesätulvat taajama-
alueilla ja pienissä jokivesissä yleistyvät. Toisaalta kuivuusjaksot kasvavat 
etenkin kesäisin aiheuttaen ongelmia erityisesti virtavesivesieliöstölle. 
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Talvella lisääntyvä lumen sulaminen ja vesisade lisäävät virtaamia ja 
talviaikaisia tulvia. Ilmaston muutoksen on yleisesti arvioitu voimistavan 
vesiekosysteemin ravinne- ja kiintoaineskuormitusta ja sitä kautta 
rehevöitymistä. Käytännössä Espoossa ilmastonmuutoksesta aiheutuu 
hulevesijärjestelmiin kunnossapidon kannalta erittäin hankalia voimakkaita 
sulamis- ja pakkasjaksojen nopeita vaihteluita. 

Toimenpiteet Espoossa 
Tulvasuojelutoimenpiteisiin sovitetaan myös vesienhoidollisia 
toimenpiteitä. Esimerkiksi Espoonjoen alajuoksulla on tavoitteena tehdä 
tulvasuojelutoimenpiteiden kuten padottavien kohtien perkauksien 
yhteydessä rantaviivan monimuotoistamista, suvantoalueiden leventämistä 
ja koskialueiden kalataloudellista kunnostamista. Tämä hanke toteutetaan 
yhdessä ELY -keskuksen ja teknisen keskuksen kanssa. 

TOIMENPIDE VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHOT AJANKOHTA

Tulvatasanteet ja vesienhoidolli-

sestikin sopivien tulvasuojelukei-

nojen lisääminen

KAKE (Kaupunkitekniikan keskus), 

ELY-keskus, KAUPSU kaupunki-

suunnitelukeskus, ympäristökeskus

Espoonjoki 

pääuoma 2017

Gräsanojan 

tulvasuojelu 

suunnittelu 

2017

Vettäläpäisevien pintamateriaali-

en kehittäminen 

VTTn tutkimushanke Stormfil-

ter-hanke

2015-2017

Luonnonmukaisia hulevesien 

käsittelymenetelmiä myös raken-

netuille vanhoille alueille

KAKE, luonnonhoito ja viheryksik-

kö, hulevesi työryhmä

Jatkuvaa

Viherkattojen edistäminen KAUPSU (Kaupunkisuunnittelu-

keskus)

Hulevesien luonnonmukainen 

hallinta

Hulevesi työryhmä, kaupungin eri 

toimialat omissa toiminnoissaan

Jatkuvaa

Espoon ympäristökeskus edistää osaltaan 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien vesistövaikutusten 
haittojen lieventämistä 
Espoon ympäristökeskus voi lausunnoissaan ja kannanotoissaan suositella 
virtavesiin luonnonmukaisia tulvasuojelutoimenpiteitä kuten tulvatasanteita, 
luonnonmukaisia hulevesien käsittelymenetelmiä ja kuivatusmenetelmiä 
sekä pinnoitettujen alojen vähentämistä uusilla alueilla ja viheralueiden 
säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan. 
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Gräsanoja tulvii

© Mikla Koivunen
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4. POHJAVESIEN SUOJELU 

Pohjavettä vaarantavia tekijöitä ovat asutus ja yhdyskunnat, teollisuus ja 
yritystoiminnat, tienpito ja liikenne, maaseutuelinkeinot ja maa-ainesten 
otto. Pohjavesien laatuun vaikuttavat lähes kaikki ihmistoiminnot, joiden 
yhteydessä käytetään, käsitellään, varastoidaan, kuljetetaan tai tuotetaan 
pohjavesille haitallisia aineita. Tärkeimpiä pohjavesien suojelukohteita 
ovat I-luokan pohjavesialueet. Ennakoiva pohjavesien suojelu on tärkeintä. 
Espoossa luokiteltujen pohjavesialueiden keskeisimmät uhat liittyvät 
tiesuolaukseen ja maaperän pilaantumiseen sekä yhä lisääntyvän 
päällystetyn pinnan määrän kasvuun. Espoossa pohjavesialueista huonossa 
kemiallisessa tilassa ovat: Metsämaa, Lahnus ja Mankki.

Toimenpiteet Espoossa
Pohjavesien ympäristötavoitteiden kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä ovat 
kemiallisen ja määrällisen tilan tutkimukset ja riskiselvitykset, jotka ottavat 
huomioon pohjavesien suojelun. Pohjaveden tilan seurantaa jatketaan. 

Tärkeää on pohjavesien pilaantumisen ennaltaehkäisyä mm. 
maaperänsuojelulla, perustamalla peltoviljelyn suojakaistoja ja 
pohjavesisuojauksia. Teollisuuden riskitoiminnat sijoitetaan riittävän etäälle 
pohjavesialueista ja varaudutaan sään ääriolosuhteisiin (ilmastonmuutos). 
Espoossa kohonneet kloridipitoisuudet aiheuttavat haittoja sekä pintavedelle 
että pohjavedelle. Kloridikuormitusta voidaan vähentää rakentamalla 
pohjavesisuojauksia ja vähentämällä tiesuolauksia herkillä pintavesialueilla. 

© Miina Fagerlund

Kolmperä (Nuuksio)
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TOIMENPIDE VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHOT AJANKOHTA 

Espoon pohjavesialueiden suoje-

lusuunnitelma valmistunut 2015

YKE, hsy, ely -keskus, 2015

Suojelusuunnitelman toteuttami-

nen, säännöllisesti kokoontuva 

suojelusuunnitelman seuranta-

ryhmä

Yke, Geo, KSK, Pelastuslaitos Pela, 

Hsy, Ely-keskus

2016-

Suojaamattomien maanalais-

tenöljysäiliöiden poistaminen

Kiinteistön omistaja 2015-

Kiinteistökohtaisten jätevesijär-

jestelmien tarkastaminen

kiinteistön omistaja

Vanhojen muuntamoiden kor-

vaaminen poistomuuntamoilla ja 

keräysaltailla

Fortum Oy 2015-

Mankin pohjavesialueella 

Kauklahdessa ja Metsämaan 

pohjavesialueella tulevien raken-

tamistoimenpiteiden yhteydessä 

ehdotetaan rakennettavaksi 

pohjavesisuojaukset

Liikennevirasto 2015-

Entiset taimi-kauppapuutarhojen 

ja kiinteistöjen, joilla on tapahtu-

nut öljyvuoto, osalta ehdotetaan 

maankaivutoimenpiteiden yhtey-

dessä selvitettäväksi maaperän 

ja pohjaveden pilaantuneisuus

Kiinteistön omistaja 2015-

Merkittävillä varavedenotta-

moalueilla (Brinkinmäki, Lahnus, 

Metsämaa ja Puolarmetsä) 

pohjaveden vuosittainen laaja 

laatuseuranta sekä kattava 

pohjaveden pinnankorkeuksien 

seuranta 

Yke, Geo, Hsy 2016-

Ympäristökeskuksen toiminta pohjavesien suojelemiseksi
Ympäristökeskus on laatinut ja päivittänyt pohjavesiensuojelusuunnitelmat 
ja aloittaa ohjelman mukaisen toteutuksen. Ympäristökeskus voi 
kaavalausunnoissa ohjata riskitoimintojen pohjavesialueen ulkopuolelle, 
tehostaa pohjavesien suojelua, neuvontaa ja valvontaa. 
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5. TIEDOTUS, NEUVONTA JA 
TUTKIMUS 

Tavoitteena on, että Espoossa tiedostettaisiin vesistöjen arvo ja pystyttäisiin 
yhteistyössä ja hyvässä yhteishengessä parantamaan vesien tilaa. 
Neuvonnalla ja ohjeistuksilla voidaan myös ennaltaehkäistä mahdollisia 
vesiensuojeluongelmia. Tavoitteena on myös tiedottaa vesien tilasta 
ja vesistöjen tilaan vaikuttavista tekijöistä ja koota lisää tietoa Espoon 
vesistöistä. 

Tutkimukset, tiedon kerääminen ja vesistöraportointi
Veden laadun seuranta, tietojen kerääminen ja lisätutkimukset
Espoossa jatketaan pintavesien vedenlaadun seurantaa 
tarkkailusuunnitelman mukaisesti, ja teetetään tarpeen mukaan 
lisätutkimuksia. Rajattuihin selvitys- ja kunnostusprojekteihin otetaan 
opinnäytetyöntekijöitä. Kerätään ja hyödynnetään tiedossa olevien 
tutkimusprojektien esimerkiksi yliopistojen, oppilaitosten, metsähallituksen, 
Suomen ympäristökeskuksen tuloksia, mikäli ne koskevat Espoon vesialueita. 

Espoon ympäristökeskus tiivistää yhteistyötä yliopistojen, 
ammattikorkeakoulujen kanssa mm. palkkaamalla opinnäytetyön tekijöitä ja 
osallistumalla vesiensuojeluun liittyviin projekteihin ja esim. ELY -keskuksen 
hallinnoimiin vesiensuojeluhankkeisiin.

Teetetään ja päivitetään tarpeen ja resurssien mukaan järvien esiselvityksiä, 
kuormitus-, hoito- ja kunnostussuunnitelmia.

Espoon kaupungin sisäinen vesiensuojelu tiedotus ja neuvonta
Tavoitteena on lisätä ja päivittää vesiensuojelutietoutta Espoon eri 
toimialoille ja päättäjille

• Osallistutaan asiantuntijoina vesistöihin ja vesiensuojeluun liittyviin työ- 
ja ohjausryhmiin sekä muihin maankäyttöön liittyviin tapaamisiin. 

• Päivitetään tarpeen mukaan kaupungin omaa virtavesien 
muokkaamiseen liittyvää ohjetta sekä työmaavesien käsittelyohjetta. 

• Nimistön kanssa päivitetään kartta, jossa on nimetty Espoon purot ja 
ojat.

• Aktivoidaan eri toimialoilla Itämerihaasteen toimenpide-ehdotuksia 
• Lisätään ja päivitetään vesistöön liittyvää paikkatietoa webmappiin. 
• Tehdään selvityksiä yhteistyössä muiden toimialojen kanssa kuten 

suojavyöhykesuunnitelman päivitys 
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Espoon kaupungin ulkoinen vesiensuojeluun liittyvä tiedotus ja neuvonta
Tavoitteena tehostaa asukkaille suunnattua neuvontaa ja 
vesiensuojelutietoutta samalla etsitään uusia viestintämuotoja. 
Ympäristökeskus tekee esimerkiksi yhteistyötä Suvisaaristo seuraan 
aktiivisten näkösyvyysmittaajien kanssa laatimalla vuosittaisen raportin 
lähimerialueen tilasta.

• Lisätään vesiensuojeluun liittyvää tiedotusta ranta-asukkaille, 
maanviljelijöille, metsänomistajille, toiminnanharjoittajille 

• Osallistutaan asukas-, pellonpiennar- ja keskustelutilaisuuksiin ja 
aktivoidaan asukkaita hoitamaan itse lähivesistöjä. 

• Ympäristökeskus aktivoi toimintaansa Itämerihaasteessa ja 
vesiensuojeluun liittyvissä valtakunnallisissa hankkeissa kuten siistibiitsi 
-hankkeessa

• Laaditaan espoolaisille järvikunnostusopas. 
• Järjestetään asukkaille järviseminaari aihealueena järvikunnostus ja 

vesiensuojelu
• Laaditaan Suvisaariston asukkaiden tekemästä näkösyvyysmittauksista 

vuosittainen yhteenveto

Tiedotuskanavien käytön tehostaminen
Tehostetaan eri tiedotuskanavien (some, radio, alueuutiset) käyttöä 
tiedotettaessa vesiensuojeluasioista.

© Eeva Nuotio

Finnobäckenin talkoolaisia
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6. TOIMENPITEIDEN 
VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Eri sektoreilla tehtävien vesiensuojelun toimenpiteiden vaikutuksia on 
arvioitu taulukossa. Tehokkuusarvot kuvastat toimenpiteiden suhteellista 
paremmuutta vesistöjen ekologisen tilan parantamiseksi. Mitä suurempi arvo 
on, sitä suurempi vaikutus toimenpiteellä on ekologiseen tilaan. 

TOIMENPITEIDEN SEURANTA 

Toimenpiteiden tuloksellisuus näkyy vesistöjen ekologisessa tilassa, 
jotka Uudenmaan ELY -keskus arvioi kuuden vuoden välein ja Espoon 
ympäristökeskuksen toimittamassa vuosittaisessa vesistötarkkailussa. 
Ekologisen tilan muutokset parempaan luokkaan eivät tapahdu hetkessä, 
vaan toimenpiteiden tulokset näkyvät viiveellä. Uusien ajattelumallien ja 
toimintatapojen hyväksyntä ja siirtyminen käytäntöön vie myös aikaa. 

Seurantaindikaattorit ovat erillisenä liitteenä toimenpideohjelman lopussa. 
Toteutumisindikaattoreita seurataan ympäristölautakunnan toimesta 
vuosittain. Toimenpideohjelma päivitetään kuuden vuoden välein.

© Miina Fagerlund

Latvojen takaa siintää Häkläjärvi
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Maatalous

Peltoviljely Suojavyöhykkeet + + ++ ++ + +

Riittävän kokoiset kosteikot + ++ ++ + + + +

Laskeutusaltaat + + + + + + +

Talviaikainen kasvipeitteisyys, nurmi TYPPI + +  + + + +

Ravinteiden käytön hallinta, optim. Lannoitus + ++ ++ ++ + +

Kasvinsuojeluaineiden vähentäminen ++

Yhdyskuntien jätevedet

 Uudet ja kunnostettavat jv-puhdistamot ++ + + + + +

 Typen poiston tehostaminen + ++ +

 Haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen ++

 Viemärien ylivuotovesien vähentäminen + ++ + + +

Haja-asutus-
alue 

Kiinteistökohtaisten jv-järjestelmien tehostaminen ++ + ++ + + +

Viemäriverkoston saneeraus ++ + + + + +

Uudet keskitetyt viemäröinnit haja-asutusalueella ++ + ++ + + +

Kuivakäymälöiden suosiminen ++ + ++ + + +

Rakentaminen Hulevesien ja työmaavesien käsittelyn tehostaminen ++ + + ++ + + ++ + +

Metsätalous

 Lannoituksen suojakaista + + ++ + ++

 Uudistushakkuiden suojakaista, suojavyöhykkeet + + ++ + ++

 Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta + + ++ + + +

 Ojitusten haittojen ehkäiseminen + ++ ++ ++

 Kevyet maanmuokkausmenetelmät + + ++

 Pintavalutus ++ + ++ + +

 Laskeutusaltaat + + + (+)

 Pohjapadot ++ +

 Kosteikot + + + + + +

Vesistörakenteet ++ ++ ++

 Riittävien alivirtaamien varmistaminen ++ ++ ++ +

 Vedenoton vaikutus alivirtaamalla ++ ++ ++ +

 Säännöstelyn muutos + ++ ++ ++ ++

 Vaellusesteiden poistaminen ++ ++ ++ ++

 Kalateiden rakentaminen + ++ ++

 Tierummut korvaus silloilla tai maapohjaisilla rum-
muilla 

++ ++ ++ ++

 Elinympäristökunnostukset, soraistus, ennallistaminen ++ ++ ++ ++

Sisäisen kuormituksen vähentäminen 

Järvet Ulkoisen kuormituksen vähentäminen + + + + + + ++

 Ravintoverkkokunnostus, hoitokalastus + + + + + ++

 Ranta- ja vesikasvien säilyttäminen + + + + + + +

 Ruoppausten välttäminen + + + + +

Taulukko 4. Arvio käytännön toimenpiteiden vaikutuksista ekologisiin tilamuuttujiin sekä vaikutusten 
pisteytys asteikolla + = toimenpide on melko tehokas, ++ toimenpide on tehokas. 
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Maatalous

Peltoviljely Suojavyöhykkeet + + ++ ++ + +

Riittävän kokoiset kosteikot + ++ ++ + + + +

Laskeutusaltaat + + + + + + +

Talviaikainen kasvipeitteisyys, nurmi TYPPI + +  + + + +

Ravinteiden käytön hallinta, optim. Lannoitus + ++ ++ ++ + +

Kasvinsuojeluaineiden vähentäminen ++

Yhdyskuntien jätevedet

 Uudet ja kunnostettavat jv-puhdistamot ++ + + + + +

 Typen poiston tehostaminen + ++ +

 Haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen ++

 Viemärien ylivuotovesien vähentäminen + ++ + + +

Haja-asutus-
alue 

Kiinteistökohtaisten jv-järjestelmien tehostaminen ++ + ++ + + +

Viemäriverkoston saneeraus ++ + + + + +

Uudet keskitetyt viemäröinnit haja-asutusalueella ++ + ++ + + +

Kuivakäymälöiden suosiminen ++ + ++ + + +

Rakentaminen Hulevesien ja työmaavesien käsittelyn tehostaminen ++ + + ++ + + ++ + +

Metsätalous

 Lannoituksen suojakaista + + ++ + ++

 Uudistushakkuiden suojakaista, suojavyöhykkeet + + ++ + ++

 Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta + + ++ + + +

 Ojitusten haittojen ehkäiseminen + ++ ++ ++

 Kevyet maanmuokkausmenetelmät + + ++

 Pintavalutus ++ + ++ + +

 Laskeutusaltaat + + + (+)

 Pohjapadot ++ +

 Kosteikot + + + + + +

Vesistörakenteet ++ ++ ++

 Riittävien alivirtaamien varmistaminen ++ ++ ++ +

 Vedenoton vaikutus alivirtaamalla ++ ++ ++ +

 Säännöstelyn muutos + ++ ++ ++ ++

 Vaellusesteiden poistaminen ++ ++ ++ ++

 Kalateiden rakentaminen + ++ ++

 Tierummut korvaus silloilla tai maapohjaisilla rum-
muilla 

++ ++ ++ ++

 Elinympäristökunnostukset, soraistus, ennallistaminen ++ ++ ++ ++

Sisäisen kuormituksen vähentäminen 

Järvet Ulkoisen kuormituksen vähentäminen + + + + + + ++

 Ravintoverkkokunnostus, hoitokalastus + + + + + ++

 Ranta- ja vesikasvien säilyttäminen + + + + + + +

 Ruoppausten välttäminen + + + + +

Taulukko 4. Arvio käytännön toimenpiteiden vaikutuksista ekologisiin tilamuuttujiin sekä vaikutusten 
pisteytys asteikolla + = toimenpide on melko tehokas, ++ toimenpide on tehokas. 

7. KUNNOSTUSTOIMENPITEIDEN 
KUSTANNUSARVIOITA JA 
RAHOITUSTAHOJA

Kustannusarvioissa on käytetty lähteenä Vesienhoidon toimenpiteiden 
suunnittelu vuosille 2016-2021 Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja 
rakentaminen (10.6.2013) ja Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 
2016-2021 Maatalous (31.1.2014). Nämä kustannusarviot ovat karkeita arvioita. 

Maatalous 
Maatalouden suojavyöhykkeet; 516,459 €/ha

Maatalouden kosteikot ja laskeutusaltaat investointikustannus 
14 000 € (15 vuotta), käyttökustannus 853 €/ha

Peltojen talviaikainen eroosion torjunta 6-66 €/ha 

Rehevöityneiden järvien kunnostus (pinta-ala < 5 km2) 
(Näitä järviä ovat mm. Bodominjärvi 412 ha, Nuuksion Pitkäjärvi 245 ha, 
Loojärvi 122 ha, Espoon Pitkäjärvi 171 ha, Lippajärvi 56 ha.)

Esiselvitys n. 1 000 €/kohde

Suunnittelu n. 10 000 €/ha

Toteutus n. 50 000 € / ha

Käyttö- ja ylläpito n. 5 000 €/kohde

Merenlahden kunnostus 
Rehevöityneiden merenlahtien kunnostuksissa voidaan käyttää 
järvikunnostusten kustannusarviota. Erillisiä kustannusarvioita tarvitaan 
koneellisiin toimenpiteisiin, joissa vaikutetaan mm. alueen virtauksiin.

Purojen elinympäristökunnostukset (valuma-alue < 100 km2)
(Esimerkkivesistöjä: Finnåon valuma-alue 25 km2, Gräsanojan 25 km2, 
Monikonpuron 18 km2 valuma-alueet)

Arvio riippuu paljon kohteesta (maaseutumainen puro vai kaupunkipuro) ja 
seuraavat arviot ovat erittäin karkeita kustannusarvioita:

Selvitys n. 1 000 €/puro

Suunnittelu n. 4 000 €/puro

Toteutus n. 20 000 € / puro

Käyttö ja ylläpito noin 3 % toteuttamiskustannuksista/ vuosi
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Jokien elinympäristökunnostukset (valuma-alue > 100 km2) 
Esimerkit jokien pinta-aloista: Espoonjoen valuma-alue 130 km2 ja 
Mankinjoen valuma-alue 175 km2)

Selvitys n. 400 €/jokikilometri

Suunnittelu n. 3 000 €/nousumetri

Toteutus n. 15 000 € /nousumetri

Käyttö ja ylläpito noin 3 % toteutuskustannuksista / vuosi

Kalankulkua helpottavat rakenteet, Keskimääräiset 
kustannukset:
Kalatien rakentaminen vaatii aina asiantuntija-arvion ja kustannukset 
riippuvat paljon kohteesta. 

Selvitys n. 1 000 €/kalatie

Suunnittelu n. 5 000 €/nousumetri

Toteutus n. 30 000 € /nousumetri

Käyttö ja ylläpito noin 3 % toteutuskustannuksista / vuosi

Rahoitusmahdollisuudet
Kunnostushankkeiden rahoituksen suunnittelu on hyvä aloittaa jo silloin, 
kun alustavat toimenpiteet on hahmoteltu. Rahoitustilanteen selvittämiseksi 
kannattaa kysyä neuvoa Ely –keskuksesta, josta myös avustus haetaan. Valtion 
osallistumisen edellytyksenä on, että kunnostuksilla on huomattava yleinen 
merkitys vesistöjen käytölle ja suojelulle. Etusijalla ovat hankkeet, jotka palvelevat 
useamman eri tavoitteen saavuttamista. Avustuksen piiriin kuuluvat vesistöjen 
ja pienvesien käyttöä ja tilaa parantavat sekä tulva- ja kuivuusriskiä vähentävät 
toimenpiteet. Rahoitusavustusta voidaan nyt myöntää myös esimerkiksi yleiseen 
suunnitteluun, kunnostuksen vaikutusten seurantaan, vesioikeudellisen yhteisön 
perustamiseen ja hankkeen esiselvityksiin. Rahoitus suunnitellaan kuitenkin aina 
tapauskohtaisesti. Rahoitusosuuksia voidaan arvioida niin, että hyödynsaajat 
osallistuvat kustannuksiin saamansa hyödyn suhteessa. 

Tukea esiselvityksiin 
Avustusta voidaan myöntää myös kunnostushankkeen alkuvaiheen 
selvityksiin, kuten esi- ja /tai kuormitusselvityksiin, yhteistyökumppaneiden 
kartoittamiseen ja hankkeen rahoituksen suunnitteluun. Etenkin laajoissa 
kunnostushankkeissa kiinnostuneiden tahojen selvittäminen ja toimintaan 
sitouttaminen on tärkeä työvaihe.
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Talkootyö voi toimia omarahoitusosuutena
Avustuksella voidaan kattaa pääsääntöisesti enintään puolet hankkeen 
kokonaiskustannuksista. Taloudellisen panostuksen sijaan esim. 
yleishyödylliset yhdistykset voivat tarjota hankkeelle oman jäsenkuntansa 
osaamista ja vapaaehtoistyötä. Tällaisen vastikkeettoman työn arvo 
voidaan lisätä niihin hankkeen kokonaiskustannuksiin, joista avustuksen 
prosentuaalinen osuus lasketaan.

Yhteenveto eri rahoitusmahdollisuuksista.
(Sovellettu taulukkoa rehevöityneen järven kunnostus ja hoito, Sarvilinna ja 
Sammalkorpi 2010)

JULKISEN RAHOITUKSEN LÄHTEITÄ MUITA RAHOITUSTAHOJA

EU -rahoitus (EAKR -rahoitus ym.) Kalastusalueet (osallistuminen pienellä 

omarahoitusosuudella tai työpanoksella, 

talkoot)

Valtion rahoitusmuodot (MMM, YM, ELY 

-keskus, kalastuksenhoitomaksuvarat)

Suojelu- ja hoitoyhdistykset ja osakaskun-

nat, vapaa-ajankalastajien yhdistykset ym. 

(jäsenmaksut, lahjoitukset, talkoot)

Kuntien rahoitus (neuvonta, järvien tilan 

seuranta, osarahoitustuki hakemuskohtai-

sesti)

Yksityinen rahoitus (paikallisten asuk-

kaiden omarahoitus, yritykset, rahastot, 

säätiöt,) 
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8. VESISTÖKOHTAISIA 
TOIMENPITEITÄ HYVÄN 
EKOLOGISEN TILAN 
SAAVUTTAMISEKSI

Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelman tavoitteena on saavuttaa 
vesistöjen vähintään hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä. 
Kuvassa 3 näkyy luokiteltujen vesistöjen ekologinen tila. Espoossa on 
kuusi eri vesistöaluetta: Mankinjoen, Espoonjoen, Finooån, Monikonpuron, 
Gräsanojan ja Lakistonjoen vesistöalueet. Monikonpuron, Gräsanojan ja 
Finnoonpuron vesistöalueet ovat niin pieniä, ettei niille ole arvioitu ekologista 
tilaa, jolloin on arvioitu vesistön tilaa sen mukaan mitä tietoja Espoon 
ympäristökeskuksella on ollut käytettävissä. 

© Miina Fagerlund

Oittaalla Bodominjärvellä
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Kuva 3. Pintavesien nykyinen ekologinen tila (Uudenmaan ely -keskus 2013) 
vesistöittäin. Ekologista tilaa ei ole arvioitu Finnoån, Gräsanojan ja Monikonpu-
ron vesistöille. 
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MANKINJOEN VESISTÖ 

TAVOITE VUONNA 

2021 

Toimenpiteiden tavoitteena vesistönosien vähintään hyvä ekolo-

ginen tila ja hyvän tilan säilyttäminen.

Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentämistoimenpiteillä 

ravinnepitoisuudet vesistöissä vähenevät, rehevöitymiskehi-

tys järvissä ja merenlahdissa hidastuu ja pysähtyy, vesistöjen 

virkistysarvo kasvaa. 

Vesistöjen kalatalouden arvo kasvaa ja esteettisyys lisääntyy. 

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, taimenten ja muiden vir-

tavesieliöiden lisääntymisympäristöt ja vaellusmahdollisuudet 

parantuvat. 

Mankinjoen vesistön nykyinen ekologinen tila ja pintavesien ekologisen ja 
kemiallisen tilan luokitteluperusteet (Uudenmaan ELY -keskus 10/2013).
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Mankinjoen vesistön keskeisiä toimenpiteitä; Kaikissa järvissä ei ole 
määritelty ekologista luokkaa, jolloin ne ovat värittömiä. 

NIMI KESKEINEN KUNNOSTUSTOIMENPIDE AJANKOHTA

Loojärvi Låjärv Kunnostussuunnitelma (YKE, Kirkkonummi?)

ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentämi-

nen, läh. maatalouden vesiensuojelu 

Osa järvestä kuuluu Kirkkonummeen ja toimen-

piteet tulee tehdä yhteistyössä 

2019

jatkuvaa

Siikajärvi jatketaan seurantaa, yht.työ Kirkkonummi ja 

Vihti 

Nuuksion Pitkäjärvi Padon korvaaminen kalatiellä (HSY, KAKE (kau-

punkitekniikan keskus), ELY)

ajankohta auki

Ruuhijärvi Happamoitumistarkkailua 

Dämman Säännöstelypadon korvaaminen kalatiellä (HSY, 

KAKE (kaupunkitekniikan keskus), ELY)

2017

Sahajärvi Säännöstelypadon korvaaminen kalatiellä 

(HSY?, KAKE (kaupunkitekniikan keskus), ELY)

2019

Kolmperä Happamoitumistarkkailua, yht.työ Kirkkonum-

mi, ELY-keskus

Nupurinjärvi Esiselvitys ja kunnostussuunnitelma (YKE) 2019

Svartbäckträsk Esiselvitys ja kunnostussuunnitelma 

Kivilampi Esiselvitys ja kunnostussuunnitelma 

Vuohilampi Esiselvitys ja kunnostussuunnitelma

Pitkänen Esiselvitys ja kunnostussuunnitelma 2019

Gumbölenjoki golf-kenttien vedenotto ja vesiensuojelu, 

Vaellusesteiden poisto (Espoon kartano, Gum-

bölen myllypato*) Suunnitelmat valmiina 2017 

ja toimenpiteet aloitetaan 2017

Virtaamatutkimuksia

Jatkuva

2017

Nuuksion Myllypuro

Mankinjoki Yläjuoksu Virtaamatutkimuksia 

Mankinjoki alajuoksu Virtaamatutkimuksia

*Teknisen keskuksen teettämän virtavesien kunnostuskohteiden priorisoinnin 

kohteet 1 ja 2: Espoon kartano ja Gumbölen Myllykoski), 
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ESPOONJOEN VESISTÖ

TAVOITE VUONNA 

2021 

Toimenpiteiden tavoitteena vesistönosien vähintään hyvä ekolo-

ginen tila ja hyvän tilan säilyttäminen.

Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentämistoimenpiteillä 

ravinnepitoisuudet vesistöissä vähenevät, rehevöitymiskehi-

tys järvissä ja merenlahdissa hidastuu ja pysähtyy, vesistöjen 

virkistysarvo kasvaa. 

Vesistöjen kalatalouden arvo kasvaa ja esteettisyys lisääntyy. 

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, taimenten ja muiden vir-

tavesieliöiden lisääntymisympäristöt ja vaellusmahdollisuudet 

parantuvat. Vesistön hydrologis-morfologinen tila kohentuu

Espoonjoen vesistön pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila ja niiden 
luokitteluperusteet (Uudenmaan ELY–keskus 10/2013).
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Espoonjoen vesistön keskeisiä toimenpiteitä, Kaikissa järvissä ei ole 
määritelty ekologista luokkaa, jolloin ne ovat värittömiä.

NIMI KESKEINEN KUNNOSTUSTOIMENPIDE 

(VASTUUTAHO SULUISSA)

AJANKOHTA 

Matalajärvi Metsähallitus on laatimassa käyttö- ja hoi-

tosuunnitelma, Matalajärvestä on tehty useita 

kunnostussuunnitelmia (MH Metsähallitus)

2017

Sisäisen kuormituksen vähentäminen (Met-

sähallitus), ulkoinen kuormitus maatalous, 

golf-kentät, laskeutusaltaita (Maanomistajat)

jatkuvaa

Marketanpuiston hulevesikeskus (Stormfil-

ter –hanke YKE ja KAKE (kaupunkitekniikan 

KESKUS) mukana)

2017-2018

Bodominjärvi päivitetty esiselvitys + kunnostussuunnitelma 

(YKE)

2019 -2020

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, maatalo-

us (maanomistajat)

jatkuvaa

Espoon Pitkäjärvi Laadittava esiselvitys ja kunnostussuunnitelma 

(YKE)

2017

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, maata-

lous

jatkuvaa

Sisäisen kuormituksen vähentäminen, maata-

lous

Hoitokalastuk-

sia käynnissä

Selvitys aiempien vesiensuojelutoimenpiteiden 

tuloksellisuudesta (hoitokalastus YKE) 

2016

Lippajärvi Laadittava esiselvitys ja kunnostussuunnitelma 2017

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, maata-

lous ym. 

jatkuvaa

Sisäisen kuormituksen vähentäminen, maata-

lous

Hoitokalastuk-

sia käynnissä 

Selvitys aiempien toimenpiteiden (hoitokalas-

tus) tuloksellisuudesta (YKE)

2016

Luukinjärvi Laadittava esiselvitys ja kunnostussuunnitelma 

(YKE)

2018

Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentämi-

nen, maatalous (Maanomistajat)

jatkuvaa
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Kalajärvi Laadittava esiselvitys ja kunnostussuunnitelma 2017

Rakentamisaikaisten hulevesien hallinta ja 

muun ulkoisen kuormituksen vähentäminen 

valuma-alueella (KAKE (kaupunkitekniikan 

keskus), KAUPSU, YKE)

jatkuvaa

Odilampi Laadittava esiselvitys ja kunnostussuunnitelma 

(YKE) 

2017

Metsälampi Laadittava esiselvitys ja kunnostussuunnitelma 

(YKE)

2019

Myllyjärvi, Lahnus Laadittava esiselvitys ja kunnostussuunnitelma 

(YKE)

Espoonjoki Ulkoisen kuormituksen, mm. rakentamisaikai-

sen ja maatalouden kuormituksen vähentämi-

nen, (maanomistajat, urakoitsijat)

jatkuvaa

Tulvasuojelun ja kalataloudellisten kunnostus-

ten yhteensovittaminen (KAKE , ELY ja YKE 

asiantuntijana)

2017-2018

Glomsån Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, rakenta-

misaikainen kuormitus 

jatkuvaa

Veden riittävyys alivirtaamakaudella dokumen-

tointi ja neuvonta (YKE)

jatkuvaa

Vaellusesteiden poisto: Lommilan Myllykosken 

myllypato (KAKE )

2018-

Oittaan pato (HSY, ELY, KAKE, Aluehallintovi-

raston AVIn lupa)

Glimsån Ulkoisen kuormituksen vähentäminen rakenta-

misaikainen kuormitus, hulevedet

jatkuvaa

Virtaamatutkimuksia

Virtavesikunnostus Glimsi ja Ingas*

* kaupunkitekniikan keskuksen teettämän virtavesien kunnostuskohteiden 
priorisoinnin kohteet 3 ja 4: Glims ja Ingas),
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LAKISTONJOEN VESISTÖ

TAVOITE 

VUONNA 2021 

Toimenpiteiden tavoitteena vesistönosien vähintään hyvä ekologi-

nen tila ja hyvän tilan säilyttäminen.

Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentämistoimenpiteillä ravin-

nepitoisuudet vesistöissä vähenevät, rehevöitymiskehitys järvissä ja 

merenlahdissa hidastuu ja pysähtyy, vesistöjen virkistysarvo kasvaa. 

Lepsämänjoen ja Vantaanjoen kuormitus vähenee. 

Vesistöjen kalatalouden arvo kasvaa ja esteettisyys lisääntyy. Luon-

non monimuotoisuus lisääntyy, taimenten ja muiden virtavesieli-

öiden lisääntymisympäristöt ja vaellusmahdollisuudet parantuvat. 

Vesistöjen hydrologis-morfologista tila paranee.

Lakistonjoen vesistön pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila ja niiden 
luokitteluperusteet (Uudenmaan ELY–keskus 10/2013). Hy-mo (Hydrologis-
morfologinen) luokassa on annettu pisteitä vesiuoman muotoon, 
vesiolosuhteisiin ja esteettömyyteen vaikuttavista tekijöistä.

Lakistonjoen vesistön keskeisiä toimenpiteitä

NIMI TOIMENPIDE (SULUISSA VASTUUTAHOT) AJANKOHTA 

Kattilajärvi Tarkkailun jatkaminen (Ely –keskus ja YKE) jatkuva

Saarijärvi Esiselvitys

Orajärvi Happamoitumistarkkailu (ELY-keskus)

Velskolan Pitkäjärvi esiselvitys ja kunnostussuunnitelma

Kaitalampi esiselvitys ja kunnostussuunnitelma

Saarijärvi esiselvitys ja kunnostussuunnitelma

Lakistonjoki-

Raasilanoja 

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen (maatalous) 

(Maanomistajat, Nurmijärvi)

jatkuvaa

Viemäröinnin laajentaminen (HSY:n vesihuolto) 2015

Vaellusesteiden poisto; Lakiston pato ja Takkulan 

Myllyojan pato, (YKE, KAKE , maanomistajat)

2020-2021

Kalataloudellisia elinympäristökunnostuksia (YKE, 

VIRHO)

2020-2021
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FINNOÅN VESISTÖ

TAVOITE 

VUONNA 2021 

Vesistönosien vähintään hyvä ekologinen tila ja hyvän tilan säilyttä-

minen.

Säilytetään vesistön tärkeä merkitys kaupunkikuvalle ja alueen 

asukkaille.

Ulkoisen kuormituksen vähentämistoimenpiteillä ravinnepitoisuudet 

vesistöissä vähenevät, rehevöitymiskehitys merenlahdessa hidastuu 

ja pysähtyy, vesistöjen virkistysarvo kasvaa. Kuormitus Nuottalah-

teen vähenee.

Vesistöjen kalataloudellinen arvo kasvaa ja esteettisyys lisääntyy. 

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, taimenten ja muiden virtavesie-

liöiden lisääntymisympäristöt ja vaellusmahdollisuudet parantuvat. 

Esteettisyys paranee virtavesissä. Vesistöjen hydrologis-morfologis-

ta tila paranee.

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat ongelmat ovat minimoitu. 

NYKYTILA Korkeat kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet, muokattu kaupunkipu-

ro, ongelmia hygieenisessä laadussa 

Finnoån vesistöstä ei ole tehty kokonaisvaltaista ekologisen tilan arviointia, 
vaan tilan arviointi perustuu tässä korkeisiin fosfori- ja typpipitoisuuksiin. 

NIMI TOIMENPIDE (SULUISSA VASTUUTAHO) AJANKOHTA 

Finnoån vesistö Ulkoisen kuormituksen vähentäminen jatkuvaa

Jätevesi ylivuotojen vähentäminen (HSY vesihuolto) 2015

Happamien sulfaattimaiden huomioiminen vesistön 

lähellä (YKE, KAKE )

jatkuvaa

Uomien ennallistaminen ja vaellusesteiden poisto 

(Mössenkärr ja tukottavat hulevesiputket YKE, KAKE)

jatkuvaa

Virtavesihabitaattien kunnostus (Virho:n talkoiden 

tukeminen ym. (YKE)

jatkuvaa
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MONIKONPURON VESISTÖ 

TAVOITE 

VUONNA 2021 

Toimenpiteiden tavoitteena vesistönosien vähintään hyvä ekologi-

nen tila ja hyvän tilan säilyttäminen. 

Säilytetään vesistön tärkeä merkitys kaupunkikuvalle ja alueen 

asukkaille.

Ulkoisen kuormituksen vähentämisellä ravinnepitoisuudet Moni-

konpurossa vähenevät, rehevöitymiskehitys Iso-Huopalahdessa 

hidastuu ja pysähtyy. 

Vesistöjen kalataloudellinen arvo kasvaa ja esteettisyys lisääntyy. 

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy ja esteettisyys paranee virtave-

sissä, taimenten ja muiden virtavesieliöiden lisääntymisympäristöt 

ja vaellusmahdollisuudet parantuvat. Vesistöjen hydrologis-morfolo-

ginen tila paranee ja eroosion vaikutukset vähenevät.

NYKYTILA: Korkeat kokonaisfosforipitoisuudet ja erittäin korkeat kokonais-

typpipitoisuudet, muokattu kaupunkipuro, hygieenisessä laadussa 

ongelmia

Monikonpuron vesistöstä ei ole tehty kokonaisvaltaista ekologisen tilan 
arviointia, vaan tilan arviointi perustuu tässä korkeisiin fosforipitoisuuksiin ja 
hydrologismorfologisiin muutoksiin. 

NIMI TOIMENPIDE (SULUISSA VASTUUTAHOT) AJANKOHTA 

Monikonpuron 

vesistö

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, lähinnä 

rakentamisaikaisen kuormituksen vähentäminen

Jatkuva

Hulevesien hallinta Jatkuvaa

Viemäriverkoston jätevesipäästöjen hallinta (HSY 

vesihuolto)

2015

Vaellusesteiden poisto (pääuoma ja tukottavat 

rummut)(Avo-oja tr, YKE, KAKE )

Jatkuvaa

Virtavesihabitaattien kunnostus ja siirrettyjen 

uomien ennallistamisen seuranta (Yke)

Jatkuvaa

Riittävien alivirtaamien varmistaminen ja doku-

mentointi (yke)

Jatkuvaa

Talkoiden tukeminen (YKE) Hakemuskoh-

taisesti
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GRÄSANOJAN VESISTÖ 

TAVOITE 

VUONNA 2021 

Toimenpiteiden tavoitteena vesistönosien vähintään hyvä ekologinen 

tila ja hyvän tilan säilyttäminen. 

Säilytetään tämän vesistön tärkeä merkitys kaupunkikuvalle ja 

alueen asukkaille.

Ulkoisen kuormituksen vähentämisellä ravinnepitoisuudet Gräsa-

nojassa vähenevät, rehevöitymiskehitys Haukilahdessa hidastuu ja 

pysähtyy. 

Vesistöjen kalataloudellinen arvo kasvaa. Luonnon monimuotoisuus 

lisääntyy ja esteettisyys paranee, taimenten ja muiden virtavesieli-

öiden lisääntymisympäristöt ja vaellusmahdollisuudet parantuvat. 

Vesistöjen hydrologis-morfologinen tila paranee. 

NYKYTILA: Korkeat kokonaistyppipitoisuudet, muokattu kaupunkipuro 

Gräsanojan vesistöstä ei ole tehty kokonaisvaltaista ekologisen tilan 
arviointia, vaan tilan arviointi perustuu tässä korkeisiin typpipitoisuuksiin ja 
hydrologismorfologisiin muutoksiin. 

NIMI TOIMENPIDE AJANKOHTA

Gräsanojan 

vesistö 

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, lähinnä raken-

tamisen aiheuttaman kuormituksen vähentäminen (ra-

kennuttajat, urakoitsijat, työmaavesiohjeen mukainen 

toiminta)

jatkuvaa

Hulevesien luonnonmukainen hallinta (Hulevesi TR) jatkuvaa

Jätevesi ylivuotojen vähentäminen (HSY) jatkuvaa

Happamien sulfaattimaiden huomioiminen rakentami-

sen aikana

2017-

Uomien ennallistaminen ja vaellusesteiden poisto; Pää-

uomassa, Mankkaanpurossa sekä Lukupurossa; Jerkin 

pato (YKE, KAKE (kaupunkitekniikan keskus))

jatkuvaa

Tukottavat hulevesiputket korvattava silloilla, huomi-

oidaan tulvasuojelu (HSY, KAKE (kaupunkitekniikan 

keskus), Avo-oja työryhmä)

jatkuvaa

Virtavesihabitaattien kunnostus, riittävien alivirtaamien 

varmistaminen (YKE, KAKE (kaupunkitekniikan keskus))

Talkookunnostusten tukeminen (YKE) jatkuvaa
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MERENLAHDET JA MERIALUE

TAVOITE 

VUONNA 2021 

Toimenpiteiden tavoitteena merialueen vähintään hyvä ekologinen 

tila ja hyvän tilan säilyttäminen. 

Ulkoisen kuormituksen vähentämisellä ravinnepitoisuudet vähenevät 

merialueella, rehevöitymiskehitys merenlahdissa hidastuu ja pysähtyy. 

Merialueen luonnon monimuotoisuus lisääntyy 

Meriuposkuoriaiskanta säilyy elinvoimaisena

NYKYTILA: Espoon merialueen ekologinen tila on välttävä 

Koko Espoon merialueen tila on välttävä. 

NIMI TOIMENPIDE (SULUISSA VASTUUTAHOT) AJANKOHTA

Ensisijaisesti merialueen tilaa parannetaan jokien 

tuoman kuormituksen vähentämisellä 

jatkuvaa

Espoonlahti

Laajalahti

Otsolahti

Kaitalahti Kunnostussuunnitelma (KAKE (kaupunkitekniikan 

keskus)) 

2017

Suvisaaristo Asukkaiden tekemää näkösyvyystarkkailua jatketaan jatkuvaa

Ulkomerialue Läjitysten vaikutus (Merialueen yhteistarkkailu 

Helsingin kanssa)
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POHJAVESIEN SUOJELU

TAVOITE 

VUONNA 2021 

Toimenpiteiden tavoitteena pohjavesialueiden hyvä kemiallinen ja 

määrällinen tila sekä hyvän tilan turvaaminen.

Pohjavesien suojelu ja pilaantumisen ennaltaehkäisy

Pohjaveden käyttökelpoisuuden säilyminen

Alueluokka 1: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialueEspoon 
pohjavesialueiden määrälliset ja kemialliset tilat (Hertta ja Uudenmaan ely-
keskus 23.10.2015) Riskialueita ovat pohjavesialueet, joissa kemiallinen tila on 
huono.
 

NUMERO 

/ TUNNUS 

NIMI ONKO 

RISKIALUE TAI 

SELVITYSKOHDE

ALUEEN 

MÄÄRÄLLINEN 

TILA 

ALUEEN 

KEMIALLINEN 

TILA (EU)

104902 Puolarmetsä Ei Hyvä Hyvä

104901 Brinkinmäki Ei Hyvä Hyvä

104903 Metsämaa Riskialue Hyvä Huono

104918 Kaitalampi Ei Hyvä Hyvä

104914 *Velskola Ei Hyvä Hyvä

104904 Lahnus Riskialue Hyvä Huono

104912 Luukki Ei Hyvä Hyvä

104952 Kolmiranta Ei Hyvä Hyvä

104906 Mankki Riskialue Hyvä Huono

104913 Siikajärvi Ei Hyvä Hyvä

104909 Kunnarla Ei Hyvä Hyvä

0104911 **Mullkärret Ei 

* Alueluokka 2: Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue 
**E: Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on 
suoraan riippuvainen
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Priorisointikohteet pohjavesien suojelussa. Näissä 
kemiallinen tila on huono. 

NIMI 

KEMIALLINEN 

TILA HUONO 

PRIORISOINTI AJANKOHTA TOIMENPIDE

Metsämaa Jatkuvaa Kloridipitoisuuden tarkkailu 

Lahnus Jatkuvaa Suolauksen vähentäminen 

Mankki Jatkuvaa Kloridipitoisuus 

© Eeva Nuotio

Mynttilänkosken lahopuita
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9. LISÄTIETOA JA LÄHTEITÄ 
VESIENSUOJELUSTA

Espoon vesiluonnosta 
Espoo.fi > Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Luonto > Vesiluonto 

Espoo.fi > Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Julkaisut ja siellä 
Ympäristön ja luonnon julkaisut

Essi Krans 2014; Espoon vesistöjen tila ja vesiensuojelu, Espoon 
ympäristölautakunnan julkaisusarja 2/2014 

Elina Oinonen 2008; Selvitys Espoon järvien tilasta, Uudenmaan 
ympäristökeskuksen raportteja 17:2008

Anne-Marie Hagman 2010; Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen 
arviointi Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 20:2009

FCG, Maija Aittola 2015; Espoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. 
Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 1/2015.

Espoon Kaupunkitekniikan keskus 
Sofia Mäkinen 2013; Virtavesikunnostukset Espoossa – 
Priorisointimenetelmän kehittäminen ja soveltaminen. Diplomityö. 
Insinööritieteiden korkeakoulu, Aaltoyliopisto, yhdyskunta- ja 
ympäristötekniikka.

Uusimaa - vesienhoidon suunnitteluaineistoa 
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö Uudellamaalla: 

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma (luonnos) 2016-2021 Toim. 
Karonen M., Mäntykoski A., ym. 

Vesien tila hyväksi yhdessä, Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2016-2021 Toim. 
Karonen M., Mäntykoski A., ym.

www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_
yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/Uusimaa

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Luonto/Vedet
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Julkaisut
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/Uusimaa
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/Uusimaa
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Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman tausta-asiakirja: 
ravinnekuormituksen vähennystarpeet ja arvio toimenpiteiden riittävyydestä 

http://www.ymparisto.fi/merenhoidonsuunnittelu 

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito 2010, 
Sammalkorpi I. ja Sarvilinna A., Ympäristöopas, Suomen 
ympäristökeskus
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38819/YO_2010_
Rehevoityneen_jarven_kunnostus_ja_hoito.pdf?sequence=1 

Vesistökunnostusverkoston kunnostussivut; ohjeita ym. 
http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto 

Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmaa 2013-2022 
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/
Suunnittelu_ja_rakentaminen/Vesihuollon_kehittamissuunnitelma

http://www.ymparisto.fi/merenhoidonsuunnittelu
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38819/YO_2010_Rehevoityneen_jarven_kunnostus_ja_hoito.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38819/YO_2010_Rehevoityneen_jarven_kunnostus_ja_hoito.pdf?sequence=1
http://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Vesihuollon_kehittamissuunnitelma
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Vesihuollon_kehittamissuunnitelma
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