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Pintavesien tila-arviot kuuden vuoden välein

• Osa vesien- ja merenhoidon suunnittelua, joka perustuu vesi- ja 
meristrategiapuitedirektiiveihin ja lakiin vesien- ja merenhoidon järjestämisestä

• Tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, ettei pintavesien ja 
pohjavesien tai Itämeren tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä

• 1. tila-arvio vuosien 2000-2007 aineistoista valmistui 2008 (vain suurimmat vesistöt)

• 2. tila-arvio vuosien 2006-2012 aineistoista valmistui 2013

• 3. tila-arvio vuosien 2012-2017 aineistoista valmistui 2019

• Luokittelu vahvistetaan vesienhoitosuunnitelmassa 2021

• 2. ja 3. tila-arvion periaatteet, muuttujat ja niiden luokkarajat pääosin ennallaan

• hydro-morfologiset (mm. keskimääräinen talvialenema, vaellusesteet) tekijät aikaisempaa 
vahvemmin huomioon ekologisessa luokittelussa

• Paineiden arvioinnissa päivitetty Vemala-malli
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Tarkastelun kohteena ensisijaisesti biologiset laatutekijät 

3

• Luokittelu perustuu Hertta-
tietojärjestelmän rekistereihin 
tallennettuihin tietoihin 

• Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja 
Luonnonvarakeskus luokittelun kehittäjiä

• Luokittelussa käytettävää tietoa tuottavat 
velvoitetarkkailut, ELY-keskuksen 
seurannat, tutkimushankkeet, 
kartoitukset, YVA-selvitykset

• Riskiarviossa huomioidaan paineet SYKEn
VEMALA-mallin avulla

• Toimenpiteet määritetään paineiden 
kautta
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• 27 järveä, joista 20 matalia runsashumuksisia
• luontainen humuksisuus (veden väri > 90 mg 

Pt/l) ja keskisyvyys alle 3 m
• Korpinen ja Hautaperän tekojärvi 

keinotekoisia 
• Iso-Juurikka voimakkaasti muutettu: 

talvialenema yli puolet keskisyvyydestä, eikä 
hyvää tilaa voida saavuttaa aiheuttamatta 
merkittävää haittaa tärkeälle käyttömuodolle 
(tulvasuojelu ja vesivoima)

• Keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi 
nimetyt luokitellaan toimenpiteiden 
suunnittelun yhteydessä
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• 21 jokivesimuodostumaa
• Joet tyypiltään turvemaiden jokia 

(valuma-alueen turvemaiden osuus > 
25 %, luontainen veden väri > 90 mg 
Pt/l), valuma-alueen mukaan pienet 
(va < 100 km2), keskisuuret (va 100-1000 

km2) ja suuret (va 1000- 10 000 km2)

• 8 nimetty alustavasti voimakkaasti 
muutetuksi: Järvioja, Kalajoen keski- ja 

yläosa, Kalajanjoki, Kiljanjoki_Kotijoki, 
Levonperänkanava_Juurikkaoja, Karsikasoja, 
Erkkisjärven laskuoja ja Kesonoja



Vesimuodostumien luokittelun tietopohja vaihtelee 
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• Alustava luokittelu löytyy 
paikkatieto.ymparisto.fi/vesi
kartta

• Myöhemmin VEMU III 
julkiseksi, sisältää kaikki 
luokittelun tiedot 

• Luokittelusta kuullaan 
osana 
vesienhoitosuunnitelmaa


