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1 Johdanto

Viime aikoina on syntynyt tarve tehostaa alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä kansa-
laisyhteisön välistä yhteistyötä. Tämä näkyy myös Euroopan yhteisön ohjelmissa ja lainsäädän-
nössä. Kansalaisten kanssa tehtävä työ johtaa ympäristöasioiden painoarvon lisääntymiseen, 
parempaan suunnitteluun ja sitoutumiseen tehtyihin ratkaisuihin. Myös päätöksenteko on silloin 
läpinäkyvämpää ja demokraattisempaa. Paikallisten ihmisten motivointi ja saaminen mukaan 
toimintaan on myös ympäristönsuojelun kannalta äärimmäisen tärkeää. Jos lisäksi halutaan 
kansalaisseurantoja ympäristöseurantojen osaksi, ruohonjuuritason motivoinnin merkitys koros-
tuu. Tällainen toiminta tuottaa aikanaan tulosta, mutta vaatii paljon voimavaroja. Kouluihin pa-
nostamalla vaikutetaan erityisesti tulevaisuuden vesiensuojeluun ja ympäristöajatteluun. Myös 
kansalaisseurantojen toteuttajina kouluilla on merkitystä.

Life Vuoksi -projektin yhtenä tavoitteena on ollut parantaa kansalaisten osallistumista vesistöjen 
seurantaan ja hoitoon. Projektissa on toimittu yhteistyössä paikallisten kyläyhteisöjen ja asuk-
kaiden kanssa. Työn tavoitteena on ollut mahdollistaa tai lisätä valituilla kohdealueilla kansalais-
ten ja viranomaisten vuorovaikutusta ja pohtia eri menettelytapojen toimivuutta. Lisäksi on 
tarjottu asukkaille paikallisen tason ympäristötietoa. Tavoitteena on ollut myös eri tavoin
kannustaa asukkaita omaehtoiseen vesistöjen tilan seurantaan ja hoitoon. 

Toiminta jakautui kolmeen osaan: 1) asukkaiden motivointiin ja kansalaisseurantojen pohjusta-
miseen valituilla kohdealueilla, 2) paikallisille asukkaille kohdennettujen kyselyiden toteuttami-
seen ja 3) kansalaisille tarkoitetun vesistöaiheisen tietopaketin kokoamiseen. Projekti järjesti 
mm. seminaareja ja tapahtumia ja oli yhteistyössä eräiden koulujen kanssa.

Tähän raporttiin on koottu Life Vuoksi -projektissa paikallisten asukkaiden ja viranomaisten yh-
teistyöstä saadut kokemukset ja palaute. Samalla pohditaan kokemusten ja tulosten pohjalta, 
miten työtä tulisi jatkaa. Tulokset ovat käytettävissä mm. vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisen 
kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kokonaisuutena Life Vuoksi on ollut laaja, kolmevuotinen hanke, joka on päättymässä maalis-
kuussa 2004. Hankkeessa on erityisesti selvitetty rantaluonnon tilan seurantaan parhaiten sopi-
via menetelmiä. Kohteena ovat olleet vesikasvit, pohjaeläimet sekä eräät leväryhmät (Leka ym. 
2003, Tolonen ym. 2003, Sojakka ym. 2004). Kohdejärvien tulosten pohjalta on keväällä 2004 
valmistumassa raportti, jossa hahmotellaan mallia järven tilan arvioimiseksi. Paikallisten asuk-
kaiden osallistumismahdollisuuksien parantaminen on ollut yhtenä osana hanketta. Hankkeen
taustalla on vesien hoitoon ja suojeluun uusia painotuksia tuova vesipuitedirektiivi. Sen lisäksi 
että se mm. velvoittaa lisäämään biologisia seurantoja, se myös painottaa kansalaisten osallis-
tumisen merkitystä.

Life Vuoksi -hankkeesta on vastannut Etelä-Savon ympäristökeskus. Siinä ovat olleet mukana 
myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskukset, Suomen ympäristökeskus ja Ou-
lun yliopisto (Airaksinen ja Sandman 2002). Puolet hankkeen kokonaisrahoituksesta on saatu 
EU:n Life Ympäristö –rahastosta.

Hankkeen tähän, paikallisten asukkaiden roolia käsittelevään osaan osallistuneet alueelliset 
ympäristökeskukset ovat vastanneet kukin toiminnasta omalla alueellaan. Etelä-Savon ympäris-
tökeskuksesta ovat osallistuneet erikoistutkija Olavi Sandman, projektikoordinaattori Outi Airak-
sinen, tutkimusassistentti Pirjo Liikanen, tiedotussihteeri Marja Kokko ja ympäristösuunnittelija 
Reijo Lähteenmäki. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa erikoistutkija Timo Hokkanen on 
vastannut hankkeen tästä osuudesta, Muljulan aineiston suunnittelun on tehnyt FM Hannele 
Mäkelä. Pekka Sojakka on Pohjois-Savon ympäristökeskuksen tutkijana suunnitellut hankkees-
sa toteutettua asiakaskyselyä, sen raportointivaiheessa hän on toiminut Etelä-Savon ympäristö-
keskuksessa. Suunnittelija Teemu Hentinen on osallistunut työhön Ylä-Enonveden vesistöalu-
eella. Järjestetyissä tilaisuuksissa ovat olleet mukana lisäksi monet muut mahdollisuuksien ja 
tarpeen mukaan. Vanhempi tutkija Heikki Mäkinen Suomen ympäristökeskuksesta on taustoit-
tanut osallistumisasiaa ja sen suhdetta vesipolitiikan puitedirektiivin sisältöön. Raportin kokoa-
misesta ovat vastanneet Olavi Sandman ja Outi Airaksinen. Käsikirjoitusta on kommentoinut 
limnologi Riitta Niinioja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta. Tekijät kiittävät lämpimästi kaik-
kia työhön osallistuneita virastojen työntekijöitä, muiden organisaatioiden edustajia sekä kyläläi-
siä ei puolilla laajaa Vuoksen vesistöaluetta.
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2 Osallistumisen ja osallistamisen taustaa

Kansalaisten ja ns. sidosryhmien osallistumiskysymyksiä on käsitelty melko paljon viimeaikai-
sessa erilaisia suunnittelujärjestelmiä koskevassa tutkimuksessa. Esimerkiksi Mayer (1991, 
1995) sekä Judge ym. (1995) ovat tarkastelleet hallinnon ja hallinnan suhdetta ja erityisesti sitä, 
miten hallinnolliset ja ei-hallinnolliset toimijat ovat riippuvaisia toisistaan. Hallinnolla on valtaa, 
jota tarvitaan asioiden eteenpäin viemisen kannalta välttämättömien päätösten tekemiseen, 
mutta usein sillä ei nykyisessä moninaisessa todellisuudessa ole tarvittavaa tietoa yksin hallita 
ympäristökysymyksiä. Sitä paitsi monet viimeaikaiset säädökset niin EU-tasolla kuin kansallisel-
lakin tasolla korostavat kansalaisten oikeutta olla mukana omaa ympäristöään koskevassa pää-
töksenteossa.

Hallinnon roolin on esitetty muuttuneen tuottajasta mahdollistajaksi (Pakarinen 2000), mikä on 
osallistumiskysymysten kannalta keskeistä. Mahdollistamisella tarkoitetaan tässä paikallisen
vaikuttamisen vahvistamista eri tavoin. Tavoitteena on antaa ihmisille suuremmat valinnan
mahdollisuudet ja parempi kontrolli omaan ympäristöönsä. Paikallinen vaikuttaminen on laajaa 
ja siihen osallistumalla eri ryhmät – niin muodolliset kuin epämuodollisetkin – pyrkivät muok-
kaamaan ympäristöään. Se on paljon enemmän kuin pelkät hallinnon muodolliset käytännöt, 
sillä se ulottuu myös epävirallisiin käytäntöihin kuten esimerkiksi paikallisten yhdistysten, järjes-
töjen tai toimintaryhmien kautta tapahtuvaan mielipiteen ilmaisuun tai lehtien yleisönosastokir-
joitteluun.

Asukkailla on kaksoisrooli: he ovat hallinnon toiminnan kohteina ja toimijoina. Kansalaiset ovat 
toisaalta määräyksien, käskyjen, kieltojen jne. kohteina, mutta toisaalta heidän omaehtoisella
toiminnallaan voi olla suuri merkitys ympäristön kannalta. Vesiasioissa on Suomessa paljon 
hyviä kokemuksia esimerkiksi paikallisista vesiensuojeluyhdistyksistä, jotka ovat toimineet mää-
rätietoisesti kotijärven tai oman kylän halki virtaavan joen hoidossa tai kansalaisten aloitteelli-
suudesta, jonka kautta on saatettu paikallisia ympäristöongelmia asioista päättävien tietoon. 
Osallisuuden kehittäminen perustuukin kahteen oletukseen:

• Hallinnon toiminnan ohjaamiseksi tarvitaan paitsi entistä aktiivisempia kansalaisia
myös uudenlaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia ja kansalaiskontrollin vahvistamista.

• Kansalaiset voivat ottaa entistä enemmän vastuuta oman ja lähiympäristönsä hyvi n-
voinnin lisäämisestä (Sisäasiainministeriö 2000). 

Hallinto toivoo kansalaisilta aktiivisuutta, mutta haluaisi toiminnan tapahtuvan hallinnon
asettamissa rajoissa paikkaamalla talkoovoimin aukkoja, joihin hallinnon omat voimavarat eivät 
riitä (Rouhinen 1991). Tässä mielessä kansalaisten osallisuutta voidaan kuvata suoraksi
hallinnon jatkeeksi. Asetelma voi toimia, mikäli paikallisten intressien tunnistamisessa ja
tulkitsemisessa löytyy yhteinen näkemys, jonka varaan syntyvät luontevasti kansalaisten,
toiminnanharjoittajien ja päätöksentekijöiden väliset epäviralliset verkostot. Verkostojen voima 
on paikallisessa tiedollisessa ja sosiaalisessa pääomassa, ja niiden intressit liittyvät yleensä 
arkielämään, kuten vaikkapa kunnollisten kalastusmahdollisuuksien luomiseen tai ylläpitämi-
seen (Hynynen 2000).
Toiminnan osapuolet tulkitsevat ja hahmottavat kannanmäärittelyissään ongelmaa aina tietystä 
näkökulmasta käsin. Paikallinen näkökulma korostaa paikallisia erityispiirteitä ja asettaa ne 
valtakunnallista näkökulmaa vastaan. Paikallisessa näkökulmassa eivät keskeisiksi nouse laa-
jemman alueellisen tason tarkastelulle tyypilliset säännönmukaisuus, yleiset kehityssuunnat 
eivätkä yleispäteviksi määritellyt toimintatavat, vaan paikallisten olosuhteiden erikoislaatu. Pai-
kalliset olosuhteet ovat kunnolla ymmärrettävissä vain paikan päällä siinä kulttuurisessa,
sosiaalisessa, historiallisessa ja maantieteellisessä yhteydessä, joiden varaan paikallisuus
rakentuu. Paikallisesta näkökulmasta tarkasteltuna valtakunnallinen tai jopa vieläkin laajempi 
näkökulma voi näyttäytyä dominoivana ja yhdenmukaistavana, paikallisia oloja väheksyvänä 
voimana (Haveri 1994).

Kun aloite kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä lähtee viranomaisilta, puhutaan 
osallistamisesta. Sen tarkoituksena on parantaa päätöksentekoa varmistamalla, että päätökset 
perustuvat yhteisymmärrykseen, kokemuksiin ja tieteellisiin faktoihin ja että päätöksenteossa 
otetaan huomioon niiden tahojen näkemykset ja kokemukset, joihin päätökset vaikuttavat. Osal-
listumisjärjestelyillä pyritään myös lisäämään luovia ja innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja sekä 
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varmistamaan, että päätettävät järjestelyt ovat toimivia ja riittävän laajasti hyväksyttävissä ole-
via. Osallistumisjärjestelyistä koituvia keskeisiä hyötyjä voivat olla esimerkiksi:

• yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyminen
• suunnitelmien ja ohjelmien laadun parantuminen osallisilta saatavien tietojen ja koke-

musten kautta
• laajemman yleisen hyväksynnän ja sitoutumisen saaminen suunnitelmille 
• prosessin läpinäkyvyyden ja luovuuden lisääntyminen

Kansalaistoiminta viriää kuitenkin usein omia aikojaan jossain muualla kuin mitä hallinnossa 
ehkä ajatellaan. Vapaaehtoista kansalaistoimintaa syntyy yleensä jonkin paikallisesti tärkeänä 
pidetyn asian ympärille, kun poliittinen päätöksentekokoneisto koetaan liian jäykäksi ja etäiseksi 
vaikuttamiskanavaksi. Ihmiset kokevat, ettei heidän äänensä tule kuuluville muuten kun äänek-
kään kansalaistoiminnan kautta. Olemassa olevat suunnittelukäytännöt saavatkin melkoisen 
haasteen Healeyn (1997) väitteestä, etteivät arvot ja asenteet tule nykyisissä suunnittelupro-
sesseissa keskusteluun siten, että etuuksista voitaisiin aidosti keskustella. Suunnitteluprosessit
eivät hänen mukaansa välitä arvoja etuuksiksi ja arjen käytännöiksi. Omaehtoinen kansalais-
toiminta saatetaan päinvastoin nähdä – toisin kuin osallistaminen - hallinnon byrokraattista su-
jumista häiritsevänä ja etenemisprosessia hidastavana tekijänä. Hallinnossa laaditut suunnitel-
mat voivat kärsiä, kansalaisaktiivisuus aiheuttaa lisätyötä ja jopa hallinnon oma auktoriteet-
tiasema saattaa olla vaakalaudalla.

Asiantuntijoiden ja asiantuntijuuden rooli muuttuukin vuorovaikutteisessa suunnittelussa hieman 
toisenlaiseksi, kuin on ehkä totuttu ajattelemaan. Asioita joudutaan perustelemaan maallikoille 
entistä enemmän. Pelkkä ratkaisuista tiedottaminen ei enää riitä, vaan nykyään vaaditaan eri-
laisia vaikutusten arviointeja ja vaihtoehtojen vertailuja, joissa ei saa paeta hallinnollisen slangin 
suojiin, vaan on pystyttävä esittämään asiat niin, että ne ovat maallikollekin ymmärrettäviä. On 
löydettävä yhteinen kieli ja tiedollinen pohja (Syrjänen 2000, Saaristo 2000). Kansalaisten akti-
voituminen ei tapahdu toimenpiteiden kohteina vaan vasta kun kohde muuttuu toimijaksi (Kont-
tinen ja Litmanen 1996).
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3 Toiminta kohdealueilla

Koska Life Vuoksi -projektin kesto oli suhteellisen lyhyt, oli etsittävä tehokkaimmat tavat toimia 
kansalaisten kanssa. Esim. kunnostushankkeista saatujen kokemusten perusteella paikallisten 
asukkaiden mukaan saaminen voi vaatia runsaasti aikaa, monesti useampia vuosia. Vuoksen 
vesistöalueella monet ihmiset arvostavat vesiään erityisesti kalastamisen kautta, mikä myös
vaikutti valittuihin toimintatapoihin.

Projektissa päädyttiin toimimaan yhteistyössä paikallisten vesistöhankkeiden kanssa, jotta käy-
tettävissä olevilla resursseilla saataisiin mahdollisimman paljon aikaan ja jotta toiminta mahdol-
lisimman hyvin vastaisi todellisten ympäristöhankkeiden tarpeita ja tilanteita. Projektin toiminnan 
kohteiksi valittiin neljä tällaista aluetta ja vastaavasti neljä niillä jo toimivaa tai käynnistymässä 
olevaa vesistöihin liittyvää hanketta.

Kohdealueita olivat Etelä-Savossa Parkkilan kylän alue Mikkelissä sekä Enonkosken, Kerimäen 
ja Savonlinnan alueella sijaitseva Ylä-Enonveden vesistöalue. Pohjois-Savossa kohteena oli 
Kiuruvedellä sijaitseva Niemisjärven alue ja Pohjois-Karjalassa Kiteellä sijaitseva Muljulan kylä.

Parkkilan alueella vesistön kunnostustoiminnan suunnittelu oli jo pitkällä Life Vuoksi -hanketta
käynnistettäessä. Ylä-Enonveden alueella ympäristöongelmat oli tiedostettu, mutta toimintaa 
oltiin vasta käynnistämässä. Niemisjärvellä kunnostussuunnittelu oli jo käynnistynyt. Kiteen
Muljulassa toiminta keskittyi paikallisen kyläkoulun ympärille, koska siihen liittyi jo ennestään 
ympäristöasioihin liittyvää toimintaa. 

Ennakko-odotusten ja projektista saatujen kokemusten mukaan toiminnan kytkeminen olemas-
sa oleviin vesistökunnostus- ja ympäristöhankkeisiin lisäsi selkeästi toiminnan tehoa. Eri kohde-
alueilla lähdettiin kunkin alueen omista lähtökohdista ja tarpeista sekä suunniteltiin toiminta sen 
mukaan.

3.1 Parkkila, Mikkeli 

Parkkilan alueella tarkoitetaan tässä Saimaan Paljaveden yläpuolista vesistöaluetta. Alue kuu-
luu nykyisin Mikkelin kaupunkiin. Alueella on useita järviä, kuten Suuri Vahvanen, Keihäsjärvi ja 
Keskimmäinen-Alimmainen.

Parkkila on suhteellisen hajanainen kyläyhteisö, jossa on noin 170 taloutta. Kesämökkejä on 
noin 350. Alueella on pohdittu kunnostusmahdollisuuksia ja niiden rahoitusta jo vuodesta 2000 
alkaen. Muodostettu epävirallinen Parkkilankosken yläpuolisten vesistöjen kunnostustoimikunta
on miettinyt viranomaisen tuella erilaisia ratkaisuja ja laatinut kunnostussuunnitelmaa. Kyläyh-
teisö on muutenkin aktiivinen. Sillä on mm. oma tiedotuslehti, jota on jaettu vapaaehtoisvoimin. 
Myös erilaisia kesäjuhlia ja muuta yhteistä toimintaa on järjestetty.

Alueen järviä oli myös Life Vuoksi -hankkeen seurantamenetelmätutkimusten kohteina. Järvillä 
testattiin viranomaiskäyttöä varten biologisten menetelmien, eli vesikasvillisuuden, pohjaeläin-
ten ja levien käyttöä järvien tilan seurannassa (Leka ym. 2003, Tolonen ym. 2003, Sojakka ym. 
2004). Näistä selvityksistä tiedotettiin näkyvästi alueen lehdissä ja radiossa. Tutkijoita myös 
liikkui alueella heinä-elokuussa 2002 ja he keskustelivat tapaamiensa asukkaiden kanssa.

Life Vuoksi -hankkees een liittyen alueella järjestettiin kylätilaisuuksia kunnostussuunnittelun 
tueksi ja asukkaiden kannustamiseksi vesiensuojeluun ja omaehtoiseen vesistöjen tilan seuran-
taan (seurannoista kts. myös luku 5). Valuma-alueella toteutettiin myös asukaskysely (kts. luku 
6).

Keväinen Kutukalailta Parkkilan Honkalinnassa 2.5.2002

Tilaisuuden toteuttivat yhteistyössä Life Vuoksi -projekti, Etelä-Savon ympäristökeskus, Parkki-
lankosken yläpuolisen vesistöalueen vesiensuojelu- ja kunnostustoimikunta sekä paikallinen 
kyläyhteisö. Kutukalailtaa edelsi aktiivinen kirjoittelu paikkakunnan suurimmassa sanomaleh-
dessä, Länsi-Savossa. Lisäksi asia oli myös näkyvästi esillä kaikkiin alueen kiinteistöihin jaetus-
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sa lehden kesänumerossa. Kyläläiset jakoivat lisäksi 300 kutsua alueen postilaatikkoihin (liite 
1).

Tilaisuuden tavoitteena oli erityisesti edistää nk. kansalaisseurantoja, joilla asukkaat voisivat 
havainnoida ja seurata itse vesistönsä tilaa sekä toisaalta etsiä ja kokeilla erilaisia toimintatapo-
ja kansalaisten ja virkamiesten välisen vuoropuhelun edistämiseksi. Tarkoituksena oli myös 
esitellä paikallisen kunnostussuunnitelman sen hetkistä vaihetta kyläläisille ja saada siihen pa-
lautetta. Lisäksi pyrittiin herättämään mielenkiintoa ympäristöasioita kohtaan ja vastaamaan 
asukkaiden kysymyksiin alueiden vesistöjen tilasta. Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelut oli 
mukana jakamassa tietoa uusista haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelymenetelmistä 
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.

Tapahtumassa oli kolme näyttelypistettä:
- Vesikasvipisteessä jaettiin tietoa vesikasveista ja siitä, mitä niiden perusteella voi päätellä 
järven tilasta. Kerrottiin miten vesikasvillisuutta voisi itse seurata. 
- Vesipisteessä opetettiin mittamaan näkösyvyyttä, tutustuttiin leviin ja niiden havainnointiin 
sekä saatiin tulkittua analyysitietoa alueen järvistä (kuva 1).
- Järvikunnostuspisteessä kerrottiin, mitä tietoa saadaan, kun seurataan kalaston kehitystä koti-
järvessä. Lisäksi kerrottiin alueen järvien kunnostuksen vaiheesta sekä hoitokalastuksesta.

Ympäristöauto Kaarnan henkilökunta monipuolisine havaintovälineineen opetti ja viihdytti lapsia, 
jotka lisäksi osallistuivat vanhempiensa mukana myös varsinaiseen kalailtaan. Koko kylän ala-
aste, 21 oppilasta ja 2 opettajaa, osallistui tapahtumaan. 

Tilaisuudessa järjestettiin myös kysely halukkuudesta seurata kotijärvensä tilaa. Kyselyyn vas-
tanneet osallistuivat arpajaisiin. Jaossa oli myös esitemateriaalia, esim. järvikunnostuksien to-
teuttamisesta. Tunnelman luomiseksi tilaisuudessa paistettiin lettuja sekä tarjottiin paikkakun-
nan järvistä pyydettyä tuoretta kalaa, jonka käsittelyä opetettiin ja jota savustettiin paikan päällä. 

Iltatilaisuuden osanottajamäärä oli noin 100 henkilöä, vaikka ilma oli kolea. Tilaisuuden tunnel-
ma oli poikkeuksellisen kodikas ja osanottajat kehuivat kyläillan antia. Osallistujat olivat ilmeisen 
kiinnostuneita esitellyistä asioista. He olivat myös sinä hetkenä valmiita tekemään työtä kotijär-
vensä hyväksi ja osallistumaan kansalaisseurantoihin. Myös myöhemmin kesällä järjestettäväs-
tä koulutustilaisuudesta oltiin kiinnostuneita.

Kuva 1. Vesistöaiheisessa kyläillassa oli mm. mahdollisuus tutkia levänäytettä ja mikroskoopilla ja tunnistaa sinilevä. (Kuva Outi 
Airaksinen.)
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Tietoisku vesikasveista Parkkilan koulun rannassa 25.7.2003

Iltatilaisuuden tarkoituksena oli koota kasveista ja kansalaisseurannoista kiinnostuneita ihmisiä 
saamaan lisätietoa kasvilajeista ja niiden tunnistamisesta. Paikalle saapui noin 20 ihmistä, joista 
noin puolet oli kesämökkiläisiä. Tilaisuuden aikana käytiin läpi paikalla kasvavia rantakasveja ja 
eräitä muita keskeisiä alueen lajeja mukana olleen näytemateriaalin avulla. Osallistujat olivat 
kiinnostuneita ja esittivät paljon kysymyksiä. Omaehtoisia vesikasvillisuuden seurantoja ei kui-
tenkaan saatu käyntiin siten, että joku paikallisista asukkaista olisi ryhtynyt tietojen kokoajaksi. 

3.2 Ylä-Enonveden vesistöalue; Enonkoski, Kerimäki, Savon-
linna

Ylä-Enonveden vesistöalue valuma-alueineen kattaa suuren osan Enonkosken kuntaa ja osan 
Kerimäen kunnasta sekä Savonlinnan kaupungista. Vesistöalueelle kuuluu seitsemän erillistä 
valuma-aluetta ja vesistön vedet laskevat Enonkosken kautta Saimaan Enonveteen. Koko ve-
sistöalueella on asukkaita noin 1500.

Alueella käynnistyi keväällä 2003 monien eri tahojen yhteishankkeena Ylä-Enonveden vesistö-
alueen tutkimus ja kunnostussuunnittelu (YEVVAS). Taustalla olivat erityisesti syvänteiden pie-
nentyneet happipitoisuudet ja niiden kielteiset vaikutukset Saimaan kalanviljelylaitoksen toimin-
nalle, erityisesti nieriän emokalakasvatukselle. Myös asukkaat olivat ottaneet yhteytä viran-
omaisiin joidenkin alueen järvien leväkukintojen vuoksi (Hentinen 2004).

Life Vuoksi -hankkeessa alueella järjestettiin kylätapahtumia yhteistyössä YEVVAS-hankkeen
kanssa, osallistuttiin kalamarkkinoille sekä toteutettiin valuma-alueen asukkaiden vesistötietoa 
ja näkemyksiä kartoittava kysely (kyselystä kts. luku 6).

Ylä-Enonveden alueen suvikalaillat 1.7.-3.7.2003

Kesäiset vesistöaiheiset kyläillat järjestettiin Savonlinnan alueella herkkutila Materissa 1.7. sekä 
Kerimäen alueella Louhen kyläkoululla 2.7. ja Anttolan kyläkoululla 3.7. 

Yhteistyökumppaneina suvikalailloissa olivat Ylä-Enonveden vesistöalueen kunnostushankkeen 
lisäksi Savonlinnan kaupunki sekä Enonkosken ja Kerimäen kunnat, joista jokaisesta oli vuorol-
laan edustaja (ympäristönsuojelusihteeri) tilaisuudessa. Mukana olivat myös Etelä-Savon met-
säkeskus sekä Saimaan kalankasvatus ja vesiviljely. Kylien kylätoimikunnat ja erityisesti niiden 
"kyläpäälliköt" osallistuivat järjestelyihin ennen tapahtumia sekä paikan päällä.

Suvikalailtojen ohjelma vastasi pitkälle Parkkilassa pidetyn "Keväisen kutukalaillan" ohjelmaa. 
Tilaisuuksien tavoitteena oli keskustellen jakaa tietoa:
-  Ylä-Enonveden valuma-alueen järvien kunnostussuunnitelman kehittymisestä
-  tiedottaa alueella tehdyn kyselytutkimuksen tuloksista 
-  kertoa alueen vesistöjen tilasta pitkäaikaisten seurantojen tuloksia hyödyntäen
-  innostaa omaehtoiseen vesistöjen tilan seurantaan
- kertoa vesiensuojelun tämänhetkisistä mahdollisuuksista (metsäkeskus ja kuntien
ympäristösihteerit)

Suvikalailloista ja kalamarkkinoista tehtiin yhteinen kutsu, jota kylätoimikunnat jakoivat jokai-
seen alueen talouteen, kaikkiaan noin 1000 kappaletta (liite 2). Tilaisuuksista oli tiedotettu myös 
ennakkoon kyselyn yhteydessä. Sanomalehdet Itä-Savo ja Puruvesilehti olivat tiiviisti mukana 
kertoen tapahtumista ennakkoon kaikkiin talouksiin jaettavassa kesänumerossa ja tehden myös 
tilaisuuksista erilliset lehtijutut.

Leväpiste:
Haitallisista levistä oli kuvallista ja kirjoitettua tietoa sekä sinilevänäytteitä. Pulloissa oli näyte 
leväsamentumasta, veden pintaan nousseesta levälautasta sekä hajaantuneesta levämassasta, 
joka oli värjännyt ympäröivän veden voimakkaan siniseksi. Mikroskoopista pystyi myös katso-
maan, miltä sinilevät näyttävät. Paikalla opetettiin seuraamaan omaehtoisesti leväesiintymiä ja 
erottamaan viherlevä- ja sinileväesiintymät toisistaan.
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Näkösyvyyden mittaus:
Jokaiselle halukkaalle opetettiin teorian lisäksi myös käytännössä näkösyvyyden mittaaminen. 
Suuri tynnyri oli täytetty ruskeaksi värjätyllä vedellä ja siinä oli mahdollista kokeilla näkösyvyys-
levyn käyttöä käytännössä.

Vesikasvit:
Tilaisuuteen oli koottu laajasti tuoreita, eri lajien kasvinäytteitä eri vesikasvilajeista, jotka olivat 
esillä purkeissa ja vesiastioissa. Näytteet herättivät asukkaissa keskustelua siitä, mitä kasveja 
heidän rannassaan kasvaa ja mitä ne ja niiden runsauden muutokset mahdollisesti kertovat 
järven tilasta ja sen muuttumisesta.

Hoitokalastukset:
Alueen hoitokalastuksista tuotiin tilaisuuteen samana päivänä pyynnissä olleet verkot. Pyynnis-
sä oli käytetty myös ns. yleiskatsausverkkoja, joissa samassa verkossa on jaksot eri silmäkoko-
ja. Näillä verkoilla saa nopeasti hyvän yleiskatsauksen järven kalaston rakenteesta. Tilaisuu-
dessa päästeltiin kaloja verkoista yhdessä asukkaiden kanssa, missä yhteydessä syntyi luonte-
vasti paljon keskustelua kalastosta ja sen muutoksista (kuva 2). 

Tilaisuuksissa järjestettiin myös lajitunnistustehtävä ja osallistujille arpajaiset. Tehtävänä oli 
tunnistaa paikallisten järvien tyypillisimpiä kasveja ja kaloja. Jokainen halukas sai ottaa info-
pöydästä mieleistänsä luettavaa. Jaossa oli mm. Life Vuoksi -projektin tuottama opasvihkonen 
"Huolehdi kotijärvestä" (kts. myös luku 7). 

Kylätoimikunnat hoitivat lettu- ja kahvitarjoilun. Lisäksi paikallisten hoitokalastusten saalista 
tarjoiltiin savustettuna.

Jokaiseen iltatilaisuuteen kokoontui noin 50 paikkakuntalaista, palaute oli myönteistä ja osallis-
tujat viihtyivät.

Kuva 2. Vesistöaiheisissa kyläilloissa oli mahdollisuus tutkia lähijärven kalaston rakennetta pyynnissä olleiden, eri silmäkokoja 
sisältäneiden nk. yleiskatsausverkkojen avulla. Usein pienikokoisen kalan suuri määrä oli asukkaille yllätys. (Kuva Outi Airaksi-
nen.)
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3.3 Niemisjärvi, Kiuruvesi

Luontaisesti rehevän Niemisjärven valuma-alueella on runsaasti karjankasvatusta sekä peltovi l-
jelyä ja voimakkaan hajakuormituksen seurauksena Niemisjärvi on rehevöitynyt lisää. Järven 
virkistyskäyttöarvo alueellisesti on kuitenkin merkittävä, sillä Kiuruveden kunta kuuluu Pohjois-
Savon vähäjärvisimpiin kuntiin.

Järven rehevöitymiskehityksen pysäyttämiseksi ja virkistyskäytön parantamiseksi on Niemisjär-
ven alueelle perustettu paikallisista asukkaista koostuva kunnostustoimikunta, joka yhdessä 
Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kanssa on laatinut kunnostussuunnitelman. Lisäksi Niemis-
järven alue on mukana Ylä-Savon kuntien yhteistyöhankkeessa, jossa lähivaluma-alueen maati-
loilla on lähdetty toteuttamaan tehostettuja vesiensuojeluratkaisuja mm. rakentamalla pienpuh-
distamoita.

Niemisjärvellä toiminta Life Vuoksi -hankkeessa keskittyi järven valuma-alueen kotitalouksille 
osoitetun kyselyn toteuttamiseen. Helmikuussa 2004 järjestetyssä kyläillassa annettiin palautet-
ta asukkaille kyselystä ja pohdittiin tuloksia kunnostusnäk ökulmasta.

3.4 Muljulan kylä, Kitee

Ympäristökasvatus on Muljulan kyläalueen keskeinen teema, ja toiminnan kohteena on koko 
paikallisympäristö. Kyläyhdistys on ollut aktiivinen ympäristöasioissa ja Muljulan luontokoulu 
yhdessä luontomatkailun kanssa on otettu kylän kehittämisen selkärangaksi. Yhteisöllisyys ky-
län toimissa on myös tullut monissa yhteyksissä korostetusti esille. 

Muljulassa yhteistyökumppaniksi valittiin em. kyläkoulu ja toimittiin sen kanssa ja sekä koulun 
kautta. Kiteen erä- ja riistapolku on alueen toiminnallinen keskus, jonka palveluja käyttävät pai-
kalliset asukkaat, luontokoulu ja tuhannet alueen vuosittaiset vieraat. Kiteen erä- ja riistapolku 
on luontopolku, johon liittyy maasto-opasteita ja taukopaikka sekä aineistoa internetissä. Reitti 
kulkee alueen keskeisten, toiminnallisten kohteiden kautta tai niiden läheltä ja se tavoittaa suu-
ren määrän paikallisia asukkaita ja alueella vierailevia. Vierailijat voivat olla erä- ja riistapolun
kulkijoita, uimarannalla kävijöitä, satamassa pistäytyviä tai sekä kyläläisten että vierailijoiden 
käytössä olevien kotien vi eraita.

Muljulan kyläalueelle tehty aineisto laadittiin palvelemaan luontopolulla ja keskeisillä kohteilla 
vierailevia (esitetaulut), mutta taulujen esittelemiin kohteisiin tehtiin myös laajempia aineistoja, 
joita voidaan käyttää omatoimiseen opiskeluun tai luontokoulussa sekä alueella pidettävissä 
leirikouluissa. Aiheena oli vesiluonto ja vesistöistä huolehtiminen sekä vesistöjen tilan omatoi-
minen havainnointi. Aineistosta valmistettiin myös opetustyön avuksi paketti, jota voidaan käyt-
tää lähestyttäessä kylän asukkaita tavoitteena saada asukkaat kiinnostumaan ympäristönsä 
tilasta. Aineisto laitetaan myös vastaperustetun Karjalan luontokouluyhdistyksen verkkosivuille 
(www.karjalanluontokoulu.com) helmikuussa 2004. Aineistot tulevat käyttöön myös erä- ja riis-
tapolun yhteydessä olevan Karjalan luontokouluyhdistyksen talon vesiekologiaa käsittelevään 
huoneeseen.
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4 Seminaarit ja muu toiminta

Aloitusseminaari 12.12.2001 Savonlinnassa

Projektin alussa järjestettiin Savonlinnassa 12.12.2001 seminaari hankkeen yhteistyötahoille ja 
sidosryhmille (liite 3). Tilaisuuden tarkoitus oli kerätä kokemuksia ja mielipiteitä sekä synnyttää 
keskustelua paikallisten asukkaiden osallistumisesta sekä tiedottaa alkavasta Life Vuoksi -
projektista. Seminaari toteutettiin yksipäiväisenä ja varsin tiiviinä. Seminaariin osallistui 65 hen-
kilöä. Mukana oli eri yhdistysten, yhteisöjen ja viranomaisten edustajia kuin myös paikallisia 
asukkaita. Seminaarin kokemuksia käytettiin pohjana projektin jatkotoimia suunniteltaessa. 

Päivän aikana korostettiin paikallisuuden merkitystä. On löydettävä tapa, jolla hanke viedään 
ruohonjuuritasolle ja saadaan aikaiseksi molemminpuolinen vuorovaikutus ja monipuolinen
osallistuminen. Viranomaisella on oltava aikaa keskusteluun ja ihmisten kuulemiseen. On luota-
va yhteinen kieli viranomaisten ja kansalaisten välille. Päivän aikana korostettiin mm. sitä, että 
asukkaiden tulee kokea, että heidän toiminnastaan, esim. seurannasta, on jotain todellista hyö-
tyä.

Keskusteltiin toimijoista ja korostettiin kyläyhdistyksien, kalastuskuntien, osakaskuntien, kerho-
toiminnan ja koulujen merkitystä. Paikallinen lehdistö on saatava alusta pitäen mukaan hank-
keen eri tilaisuuksiin eli julkisuus on tällekin asialle hyväksi. Pidettiin tärkeänä, että laajalti hy-
väksytyt ja arvostetut kylän "avainhenkilöt" löydetään. Heidän avullaan saadaan tuntuma alueen 
olosuhteisiin ja perinteisiin.

Seminaariin osallistuneilta pyydettiin myös palautetta kyselyllä, johon vastasi 21 osallistujaa. 
Seminaarin sisältö, hyödyllisyys, toteutus ja jaettu materiaali arvioitiin pääosin hyväksi. Kritiikkiä 
esitettiin tilaisuuden tiiviistä ohjelmasta, jonka takia keskustelulle jäi vähän aikaa esityksen ai-
kana ja sen jälkeen. Toisaalta seminaarin suurehko osallistujamäärä varmaan osaltaan olisi 
vaikuttanut keskusteluinnokkuuteen, vaikka aikaa olisikin ollut enemmän.

Palautelomakkeiden vastauksien perusteella paikalliset esitelmä- ja keskustelutilaisuudet ovat 
hyödyllisiä, kun kannustetaan asukkaita ympäristön seurantaan ja hoitoon. Myös kirjallista ai-
neistoa pidettiin tarpeellisena. Internet oli vastanneiden mielestä vielä liian harvojen tavoitetta-
vissa tai muulla tavoin huonompi vaihtoehto. Vastauksissa painotettiin paikallisten ihmisten 
merkitystä vesistön tilaa arvioitaessa sekä vesistöjen hoidossa ja kunnostuksessa. Kansalais-
seurannoista erityisen suuri mielipidehajonta oli näkösyvyyden mittauksen hyödyllisyydessä. 
Kalastamiseen liittyvää havainnointia, esim. verkkojen limoittumisen seurantaa, pidettiin sopiva-
na lähinnä kalastusta harrastaville henkilöille.

Mikkelin kalamarkkinat 23.-25.8.2002

Life Vuoksi -hanke osallistui Mikkelin kalamarkkinoille tavoitteenaan tavoittaa mahdollisimman
paljon ihmisiä, myös kaupunkilaisia, joita hankkeen muihin, maaseutukyliin sijoittuneisiin tapah-
tumiin osallistui vähemmän. 

Etelä-Savon ympäristökeskuksen Life Vuoksi -osastolla oli pääteemana "Mitä vesikasvit kerto-
vat järvet tilasta". Taustalla oli tieto vesistöjen tilan seurannan uusista painotuksista, joiden mu-
kaan biologisia seurantoja on tarpeen lisätä. Kalamarkkinoilla esiteltiin erityisesti eri vesikasvila-
jien indikaattorimerkitystä: mitä mikäkin laji kertoo järven tilasta ja miten muutokset kasvillisuu-
dessa heijastavat mahdollisesti järven tilaa (kuva 3). Osastollamme oli näyttävästi esille pantuja 
vesikasvinäytteitä ja aiheesta tehtyjä julisteita. Tietoa jaettiin myös Life Vuoksi -hankkeesta ja 
seurannoista sekä vesipolitiikan puitedirektiivin sisällöstä. Myös esitteitä mm. veden laadusta, 
kansalaisseurannoista, kunnostuksista ja levistä oli jaossa.

Markkinavieraiden kanssa käydyt keskustelut liittyivät mm. kotijärven kasvillisuuteen ja sen 
merkitykseen, kasvilajistoon, kasvi en poistamiseen ja sen vaikutukseen, kunnostusmahdolli-
suuksiin, leväkukintoihin, veden laatuun ja sen luokitteluun. Erityisesti ihmiset halusivat tunnis-
taa niitä kasveja, joita heidän rannassaan kasvoi ja siten tutut kasvit saivat oikean nimen. Ihmis-
ten ehkä yleisin kysymys oli kuitenkin, miten kasvillisuuden, esim. ruovikon tai ulpukat, saisi 
rannasta pois. Myös kirkasvetisyyttä ja niukkaravinteisuutta heijastavaa pohjaruusukekasvilli-
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suutta oli raivattu pois. Useiden huolena oli, että kasvillisuus ”pilaa” ja limoittaa rantaa ja että 
runsastuva kasvillisuus on syynä levä- yms. ongelmiin. Toisaalta kyseltiin, miten osmankäämin, 
lumpeen tai kurjenmiekan saisi siirrettyä oman rannan koristukseksi.

Ihmisillä on tarvetta muokata ympäristöään, esim. omaa uimarant aansa. Kansalaisseurannoissa 
onkin tarkistettava, ettei seurata itse aiheutettuja muutoksia, jos halutaan yleisempää tietoa 
järven tilasta.

Tavoitimme yhteensä ehkä noin 2000 asiakasta. Järjestäjien mukaan kalamarkkinoilla kävi 
kaikkiaan noin 20 000 ihmistä. Hyvin erityyppiset ihmiset olivat vesikasveista kiinnostuneita. 
Tutustujat olivat kaikenikäisiä, sekä miehiä että naisia. Kävijöillä oli aikaisemmat, edellisten 
vuosien, näyttelyteemat muistissa. Kyseltiin kaloista ja levistä, koska ympäristökeskuksen näyt-
telyosastoilla niistä oli aiemminkin puhuttu. Ainakin osa kävijöistä oli siis lähtökohtaisesti ympä-
ristöstään kiinnostuneita. Ihmisillä on Etelä-Savossa paljon kesämökkejä ja kesämökkiläisten 
rooli osuus asiakkaissa korostui. Täysin uusien, ehkä ympäristöasioihin kielteisestikin suhtautu-
vien ihmisten tavoittaminen olisi erityisen tärkeää.

Suureen yleisöön vaikuttaminen vaatii aina voimavaroja. Massatilaisuuksissa kilpailu ihmisten 
huomiosta pakottaa panostamaan aineiston näyttävyyteen ja materiaalin laatuun. Tämä nostaa 
kustannuksia erityisesti yksittäistä, erillistä tilaisuutta valmisteltaessa. 

Ihmisten myönteinen ja innostunut asenne antoi viitteitä, että tämäntyyppiseen toimintaan on 
tarvetta. Toiminnalla on myös vaikutusta ihmisten asenteisiin monella tasolla: asiantuntemus, 
luontomyönteisyys ja myönteinen suhtautuminen viranomaiseen lisääntyivät sekä yhteydenotto-
kynnys madaltui. 

Enonkosken kalamarkkinat 5.7.2003 

Life Vuoksi -hankkeen osallistuminen Enonkosken kalamarkkinoille liittyi alueella käynnissä 
olevaan kunnostussuunnitteluun (kts. luku 4). Kalamarkkinoilla aineisto oli suunnilleen sama 
kuin alueella samalla viikolla järjestetyissä suvikalailloissa. Tapahtuma poikkesi luonteeltaan 
selvästi kyläilloista. Asiakkaita oli arviolta 500 - 600, mutta vastaavasti kontakti henkilöä kohti oli 
ajallisesti lyhyempi. Kansalaiset tuntuivat keskustelevan myös keskenään ja epäselvyydet
kysyttiin sen jälkeen esittelijöiltä.

Kuva 3. Life Vuoksi -hanke oli mukana mm. Mikkelin kalamarkkinoilla, jossa esiteltiin erityisesti vesikasveja ja kerrottiin miten 
järven tila näkyy sen kasvillisuudessa. (Kuva Olavi Sandman.) 



15

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 15.10.2003 Mikkelissä

Life Vuoksi -projektin voimin oltiin mukana järjestämässä Etelä-Savon ympäristökeskuksen
maakunnallista tiedotus- ja keskustelutilaisuutta, jonka aiheena oli vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukanaan tuomat uudistukset vesien hoidolle ja seurannalle. Hanke osallistui tilaisuuden toteut-
tamiseen sekä ohjelman ja kutsun suunnitteluun. Tilaisuudessa käytiin läpi direktiivin sisältö ja 
sen uudistusten mukanaan tuomia tehtäviä.

Tilaisuudessa esiteltiin myös Life Vuoksi -hankkeen keskeisiä tuloksia sekä niiden käyttöä direk-
tiivin toteuttamisessa. Tuloksista esiteltiin sekä biologisten seurantojen testaamisesta saatuja 
tuloksia että paikallisten asukkaiden ja viranomaisten yhteistyöstä saatuja kokemuksia. Osallis-
tujille jaettiin projektin tuottama vesistöaiheinen opas. Keskustelussa kysymykset kohdistuivat 
biologisten menetelmien käyttöön ja niiden kustannuksiin. Lisäksi pohdittiin sitä, miten direktiivin
mukaisten hoitosuunnitelmien osalta osallistaminen pitäisi järjestää. Jos suunnitelmien tiedot 
ovat hyvin yleisellä tasolla, paikallisia asukkaita on vaikea saada niistä kiinnostumaan.

Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä eripuolilta maakuntaa. Lomakkeilla kootun palautteen 
mukaan osallistujat pitivät tilaisuutta kokonaisuutta onnistuneena. Osallistujilta kysyttiin erityi-
sesti sitä, mistä puitedirektiiviin liittyvistä asioista he jatkossa kaipaavat lisää tietoa ja keskuste-
lua. Vastauksissa toivottiin tietoa siitä, miten direktiivin mukanaan tuomat uudet säädökset ja 
toiminnot vaikuttavat käytännön työhön esim. kunnissa. Tämä ei oikeastaan ollut järjestäjille 
yllätys, koska jo tilaisuuden suunnitteluvaiheessa pohdittiin paljon sitä, miten ohjelma saataisiin 
mahdollisimman käytännönläheiseksi tilanteessa, jossa kaikkia direktiivin käytännön toteutus-
keinoja ei vielä ole tiedossa, mutta yleiselle tiedottamiselle ja keskustelulle kuitenkin on tarvetta.

Koulut

Projektissa ei varsinaisesti suunniteltu toimintaa erityisesti koulujen tai koululaisten kannalta 
vaan yleisesti kaikille kohdejärvien valuma-alueen asukkaille. Kun projektin alkuvaiheessa selvi-
tettiin olemassa olevia tiedotus ym. aineistoja, todettiin asianmukaista vesi- ja vesistöaiheista 
aineistoa koulujen käyttöön olevan runsaasti. Kuitenkin eräissä yhteyksissä projektin aikana 
koulujen osuus oli merkittävä.

Projektin aloitusseminaarissa Pieksämäen lukion opettaja Maiju Laakso esitteli oppilaiden kans-
sa toteutettua vesikasvikartoitusta (Väisänen ja Hämäläinen 2001). Työ oli innostava esimerkki 
asiantuntevasta, paikallisesti toteutusta vesistötutkimuksesta.

Projektin aloitusseminaarin jälkeen Mertalan koulu Savonlinnasta otti yhteyttä ja oli kiinnostunut 
osallistumaan toimintaan. Life Vuoksi -hankkeen edustajat osallistuivat koululla läheisen Merta-
järven seurannan suunnitteluun yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa syksyllä 2001. Projek-
tissa tehdyt seurantaohjeet olivat koululla käytössä ja kokeiltavana.

Kiteen Muljulan kylällä koululla oli ennestään keskeinen rooli kylän kehittämisessä ja tapahtu-
missa. Vesistöaiheisenkin yhteistyön kehittäminen tapahtui siten luontevasti koulun kautta (kat-
so tarkemmin luvussa 3).

Kansalaisopisto

Projektissa päätettiin pitää vesistöaiheinen kurssi osana Mikkelin kansalaisopiston toimintaa. 
Kurssin tavoitteena oli paitsi antaa tietoa vesistöasioista ja pohjustaa kansalaisseurantoja, myös 
kerätä tietoa ja palautetta kurssille osallistujilta. Kurssi "Kansalainen ja muuttuva vedenlaatu" 
sovittiin pidettäväksi viitenä iltana syys-lokakuussa 2002 Parkkilan koululla. Aiheina olivat valu-
ma-alue ja järvikerrostumat, veden laatu, vesikasvit ja mitä ne kertovat järven tilasta, levät ja 
leväkukinnat sekä kalasto ja sen muutokset.

Kurssille ei kuitenkaan ilmoittautunut riittävästi osallistujia ja se peruttiin. Uudesta
ennakkoilmoittautumiskäytännöstä huolimatta joukko kyläläisiä oli vanhasta muistista tullut
suoraan kurssipaikalle. Mikkelin kansalaisopisto päätti pyynnöstä uusia kurssin maalis-
huhtikuussa 2003. Kurssia mainostettiin ennalta kylän ilmoitustauluilla, mutta opistolle
ennakkoilmoittautuneita oli jälleen vain muutamia. Ensimmäiseen kokoontumiseen tuli vain
kolme halukasta. Keskusteluissa selvisi, että kyläläiset olivat olleet pahoillaan ensimmäisen 
kurssin peruuntumisesta ja että osallistumismaksua (17 euroa) oli pidetty korkeana. Innostus oli 
myös päässyt pitkän tauon aikana laimentumaan. Kurssin pitäminen jäi yhteen kokoontumi-
seen.
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5 Kansalaisseurannat

Kansalaisseurantojen kehittäminen projektissa liittyi läheisesti projektin toiseen osaan, jossa
testattiin ja arvioitiin biologisten muuttujien seurantaa viranomaiskäyttöä varten (Leka ym. 2003, 
Tolonen ym.2003, Sojakka ym. 2004). Pohdittiin, mitkä seurannoista soveltuisivat parhaiten 
myös paikallisten asukkaiden käytettäväksi ja mistä aiheista tarvittaisiin ohjeita. Projektin alussa 
perehdyttiin olemassa oleviin kansalaisseurantoihin Suomessa ja jonkin verran muuallakin. Ulla-
Maija Hyytiäinen esitteli Suomalaisen järvikerhon toimintaa projektin aloitusseminaarissa.

Järjestetyissä kyläilloissa esiteltiin seurantamenetelmiä ja kannustettiin seurantaan. Tavoitteena 
oli saada paikalliset asukkaat innostumaan seuraamaan omaa lähiympäristöään ja ottamaan 
seurannasta vastuun itselleen. Illoissa esiteltiin erityisesti näkösyvyyden, kasvillisuuden ja ka-
laston seurantoja. Hankkeessa lähdettiin siitä, että omaehtoisesta seurannasta tietyllä alueella 
vastaa jokin paikallinen taho, yhdistys, ryhmä tai yksityinen henkilö.

Projektin tilaisuuksiin osallistuneet olivat kaikesta kiinnostuneita ja keskustelua syntyi. Projektis-
sa lisättiin alueiden asukkaiden omaehtoista havainnointia ja tietoisuutta vesistöjen tilasta huo-
mattavasti. Lisäksi aktiivisia omaehtoisen seurannan paikallisia vetäjiä löytyi muutama projektin 
varsinaisten kohdealueiden ulkopuolelta.

Projektissa tehdyssä vesistöaiheisessa oppaassa päädyttiin esittelemään erityisesti näkösyvy y-
den, leväk ukintojen ja vesikasvillisuuden seurantaa. Lisäksi siinä annetaan ohjeita mm. veden 
hajun sekä kalaston havainnoinnista ja seuraamisesta.

Näkösyvyys

Näkösyvyyden mittaaminen on nopeaa ja teorialtaan helposti ymmärrettävä. Mittausväline, nä-
kösyvyyslevy, on yksinkertainen ja halpa.

Näkösyvyyslevyn käyttöä saattoi projektin tilaisuuksissa kokeilla käytännössä tynnyrissä, jossa 
oli ruskeaa vettä. Voitiin todeta, että mm. näkösyvyyden havainnointiin oli jo olemassa toimivia 
ohjeita ja esitteitä. Parkkilassa oli jo ennen projektin alkua käynnistyneet näkösyvyyden mitta-
ukset, jotka jatkuvat edelleen. Menetelmä on helppo ja sillä aktiivinen seuraaja saa melko no-
peasti lähivesistöään koskevia tuloksia (kuva 4).

Kuva 4. Veden näkösyvyyden vaihtelu Paljaveden (Saimaa) Kiviniemenselällä ranta-asukaan (Martti Bruun) mittausten perusteel-
la.
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Kasvillisuus

Kasvillisuuden seuraamista varten tehtiin projektissa kansalaisia varten oma ohje, jota jaettiin 
tilaisuuksissa. Tapahtumissa kasvinäytteitä oli esillä ja niiden tunnistamista harjoiteltiin ja samal-
la pohdittiin sitä, mitä eri lajit kertovat järven tilasta. Kasvillisuusseurantojen koulutusaineistoksi 
laadittiin Etelä-Savon ympäristökeskuksessa myös powerpoint-esitys, jossa esitellään valokuvia 
ja piirroksia apuna käyttäen yleisimpiä ja parhaimpia ilmentäjäkasveja. Esitys sopii käytettäväksi 
myös esim. näytteenottajien koulutuksessa ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää. 

Kalasto

Projektin käyttöön hankittiin nk. yleiskatsausverkkoja kalastoseurantojen kokeilua varten. Näis-
sä verkoissa on useita silmäkokoja samassa verkossa ja niillä saadaan siten kuva järven kalas-
ton rakenteesta.

Kalastusta tehtiin Alimmainen ja Keskimmäinen järvillä Parkkilassa. Etelä-Savon ympäristökes-
kuksessa laadittiin ohjeisto kalastoseurantojen toteuttamiseen. Käytännön kalastusta hoitaville
asukkaille pidettiin lyhyt koulutustilaisuus kalastuksen suorittamisesta. Samalla opastettiin lo-
makkeiden täyttö. Ympäristökeskuksessa laadittiin myös ruudutetut kartat, joiden avulla satun-
naistettiin pyyntipaikat. Kaikuluotaimella tarkistettiin pyyntipaikkojen syvyydet. Kalastajat kirjasi-
vat kalastuksen yhteydessä tulokset lomakkeille ja lähettivät ne ympäristökeskukseen. Tiedot 
tallennettiin ympäristökeskuksessa laaditulle tallennusohjelmalle, joka käsitteli tiedot tarvitta-
vaan muotoon (taulukko 1). Saaliskaloista otettiin pyynnin yhteydessä suomunäytteet (30 näy-
tettä/laji). Suomunäytteiden tutkiminen tehdään myöhemmin.

Taulukko 1. Yleiskatsausverkoilla saatu saalis syksyllä 2003 Keskimmäinen-Alimmainen
-järvillä.

Kokonaissaalis Yksikkösaalis Kokonaissaalis Yksikkösaalis
g g/verkko kpl kpl/verkko

Keskimmäinen 3143,0 314,3 173 17,4
Alimmainen 7377,0 922,1 254 31,8

Osakaskuntien osakkaat ja kesämökkiläiset olivat yhteistyökumppaneina koekalastusta suorit-
tamassa. Kalastusta tehtiin kaikkiaan kuuden vuorokauden aikana. Käytännössä kalastus vie 
aikaa koennan yhteydessä 2 - 3 tuntia ja verkkoja laskiessa noin yhden tunnin.  Keskimmäisellä
verkkovuorokausia kertyi 10 ja Alimmaisella 8. Kalastuksella saatu tutkimusaineisto oli järvien
kokoon nähden riittävää. Kalastuksia jatketaan Parkkilan alueen vesistöillä vuosina 2004 -
2005. Tavoitteena on saada kattavat tiedot kaikista alueen vesistöjen kalastoista hoitosuunni-
telmien pohjaksi. 

Syksyllä suoritetun menetelmätestauksen pohjalta voidaan todet a, että motivoituneet kansalai-
set omaksuvat annetut ohjeet hyvin. Pyyntivälineistö ja sen käyttötietous siirtyi kohtalaisen hyvin 
vesistöltä toiselle. Hankaluutena oli kuitenkin aikataulutus, koska asukkaiden omat työt oli han-
kala sovittaa vapaaehtoisen tutkimustyön suorittamiseen. Tämä viivytti kalastuksen suorittamis-
ta ja toisaalta tulosten saapumista ympäristökeskukseen. Tulokset kaikkiaan olivat käyttökelpoi-
sia, mutta lomakkeita tulee yksinkertaistaa ja selventää. Koekalastuskalusto oli käyttökelpoista,
mutta verkkoharvuuksien ja koeverkkojen merkintä tulee uusia ja selventää. Tuloksien tulkintaa 
hankaloitti se, että verkoissa olleet merkinnät kuluivat tai liukenivat pois.

Paikalliset toimijat pitivät tutkimusta mielenkiintoisena ja havainnollisena. Koepyynti antaa
kalastajille kuvan vesistöjen kalastosta jo pyynnin yhteydessä. Koekalastuksen tuloksista ja
niiden tulkinnasta pidettiin kyläilta Parkkilassa tammikuussa 2004.

Ylä-Enonveden vesistöalueella kalastusta tehtiin pienemmässä mittakaavassa kyläiltojen yhtey-
dessä. Tuloksina näillä järvikohteilla oli lähinnä tutustuminen pyyntikalustoon ja menetelmään. 
Toisaalta paikalliset asukkaat näkivät käytännössä, millainen kalasto oli vallitseva kussakin 
järvessä. Kalastuksia Ylä-Enonveden vesistö-alueen järvillä tullaan jatkamaan vuosina 2004 ja 
2005.
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6 Kyselyt valuma-alueiden asukkaille 

Valuma-alueiden asukkaille kohdennetut kyselyt toteutettiin kolmella alueella. Vuonna 2002 
kysely toteutettiin Etelä-Savossa Paljaveden yläpuolisella vesistöalueella (Parkkilan kylä, Mikke-
li) sekä Pohjois-Savossa Niemisjärven valuma-alueella (Kiuruvesi). Vuonna 2003 kysely toteu-
tettiin Ylä-Enonveden vesistöalueella (Kerimäki, Enonkoski, Savonlinna), jossa käytetty kysely-
lomake poikkesi joiltain osin edellisen vuoden kyselystä. Siihen oli lisätty kalastotietoa keräävä 
osa, joka palveli alueen kunnostuksen suunnittelua (Hentinen 2004). 

Kaikilla alueilla kysely liittyi alueella käynnissä olevaan järvikunnostushankkeeseen tai kunnos-
tuksen suunnitteluun, jonka yhteydessä kyselyn tuloksia voitiin hyödyntää. Parkkilan alueen 
järvillä sekä Niemisjärvellä oli myös käynnissä Life Vuoksi -hankkeen biologisia seurantamene-
telmiä koskevia selvityksiä ja yhtenä tavoitteena olikin vertailla kyselyllä saatavaa tietoa järven 
tilasta tutkijoiden saamiin tuloksiin.

Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa mm. seuraavista asioista:
• asukkaiden näkemykset ja kokemukset järven tilasta 
• havainnot mahdollisesti eliöstössä tapahtuneista muutoksista pitkällä aikavälillä
• vesistöjen epätoivotut ilmiöt, kuten umpeenkasvu, verkkojen limoittuminen ja leväesiin-

tymät
• eri käyttäjäryhmien, esim. mökkiläisten ja maatilatuottajien näkökulmat, kun on kysymys 

järven tilasta ja sen kehityssuunnasta
• kuinka tärkeäksi asukkaat kokevat järven tilan hyvänä säilymisen
• ovatko asukkaat halukkaita osallistumaan järven tilan säilyttämiseen tai parantamiseen 

tähtääviin toimiin, esim. talkootyönä tehtäviin kunnostustoimiin.

6.1 Mikkelin Parkkilan alue ja Kiuruveden Niemisjärvi

Kysely toteutettiin lähettämällä kohdealueen asukkaille postitse vastauskuorella varustettu kyse-
lylomake, johon he saivat halutessaan vastata nimettömänä. Kaikkiaan lomakkeessa oli 25 
järven tilaan liittyvää sekä vastaajien taustatietoja kartoittavaa kysymystä (liite 4). Kyselyiden 
tuloksena saatiin runsaasti tietoa vesistöjen tilasta ja sen muutoksista, joista tässä yhteydessä 
esitetään vain osa. Parkkilan alueen järvet ovat Vuoksen vesistöalueen niukka- tai keskiravi n-
teisia latvajärviä ja Niemisjärvi puolestaan Iisalmen reitin luontaisesti rehevä järvi.

Parkkilan alueen kyselyn tuloksista lähetetään myös kooste vesistöjen kunnostuksessa aktiivi-
sesti mukana olleille asukkaille ja niitä on tarkoitus esitellä vielä vesistöjen suojeluun liittyvässä 
kyläillassa kesällä 2004. Niemisjärven tuloksia esitellään asukkaille kunnostussuunnittelun yh-
teydessä järjestettävässä tilaisuudessa helmikuussa 2004.

Vastauksia palautettiin kohtuullisen hyvin. Erityisen runsaasti vastauksia saatiin Parkkilan alu-
eelta, jossa vastanneita oli 44 % kyselyn saaneista (94 palautusta 215:sta). Niemisjärvellä vas-
tausaktiivisuus jäi hieman alhaisemmaksi eli 34 %:iin (49 palautusta 147:sta).

Kyselyyn sisältyi mm. tiedustelu koetusta järven virkistyskäyttöarvosta. Molemmilla kyselyalueil-
la oli huomattavassa määrin suuria tai kohtalaisen suuria virkistyskäyttöarvoja ja -odotuksia. Yli 
80 % vastanneista oli sitä mieltä, että järvellä on selkeä virkistyskäyttöarvo. Virkistyskäyttöarvon 
merkitys korostui, mitä enemmän alueella oli loma-asutusta ja mitä vähemmän järveen kohdistui 
hajakuormitusta. Suurin suhteellinen virkistyskäyttöarvo havaittiin lähes luonnontilallisella ja 
karulla Suuri-Vahvasella (Parkkila) ja pienin voimakkaasti maatalouden kuormittamalla Niemis-
järvellä (kuva 5). Intensiivisestä hajakuormituksesta huolimatta Niemisjärvi koettiin virkistyskäyt-
töarvoltaan kuitenkin suhteellisen hyväksi.
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Kuva 5. Keskimmäisen-Alimmaisen, Keihäsjärven, Suuri-Vahvasen ja Niemisjärven valuma-alueiden asukaskyselyn tulokset. 
Järvien virkistyskäyttömerkitys. 

Noin 60 %:lla rehevän Niemisjärven lähialueen asukkaista oli näkemys, että verkot limoittuvat 
vuosittain tai toistuvasti koko kasvukauden ajan. Kaikki verkolla kalastavat olivat sitä mieltä, että 
limoittumisongelma on olemassa. Vastaavasti Suuri-Vahvasella vuosittain säännöllisesti toistu-
va pyydysten limoittumisilmiö tuli esiin10 %:ssa vastanneista ja noin 40 % verkolla kalastavista 
totesi, ettei limoittumista esiinny lainkaan (kuva 6).  

Kuva 6. Keskimmäisen-Alimmaisen, Keihäsjärven, Suuri-Vahvasen ja Niemisjärven valuma-alueiden asukaskyselyn tulokset. 
Pyydysten limoittuminen. 

13. Jos kalastatte verkkopyydyksillä tai katiskoilla, onko 
järvessä havaittavissa pyydysten limoittumista ? 
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Vaikka järven esteettisyyteen ja mm. uimiseen liittyvät virkistyskäyttöarvot saatettiin kokea vaa-
rantuneiksi, niin rehevälle järvelle tunnusomainen ja määrällisesti runsas kalasto mahdollistaa 
tehokkaan ja tuottoisan vapaa-ajan kalastuksen, jota edes verkkojen suuri limoittumisherkkyys 
ei oleellisesti vähennä. Järven rehevyystasolla, pyydysten limoittumisherkkyydellä ja leväkukin-
tojen esiintymisellä ei näyttänyt olevan merkittävää vaikutusta verkkojen käyttöön kalastukses-
sa. 

Tyypillisiä pyydyksiä limoittavia leväryhmiä ovat mm. eräät yhtymälevät, sinilevät sekä piilevät. 
Verkkopyydyksiä jäljittelevissä havastutkimuksissa todettiin Parkkilan alueella vähäisiä määriä 
yhtymäleviä sekä rihmamaisia sinileviä (Sojakka ym. 2004). Niemisjärven alueella ei yhtymäle-
viä havastutkimuksessa löydetty, mutta sitäkin runsaammin alustaan kiinnittyviä piileviä. Lisäksi 
kasviplanktontutkimuksissa havaittiin Niemisjärvellä runsaasti myös pyydyksiä limoittavia sinile-
viä. Kyselyn tulokset vastasivat yleisellä tasolla varsin hyvin niitä tuloksia, joita tutkijat olivat 
saaneet levänäytteiden avulla. 

Kyselyn mukaan leväkukintojen runsaus on voimakkaasti riippuvainen paitsi järven rehevyys-
tasosta myös koetusta järven tilasta ja virkistyskäyttöarvosta. Rehevällä Niemisjärvellä kaikki 
vastanneet olivat huomanneet leväkukintojen olemassaolon. Parkkilan alueella vähintään 50 % 
vastanneista arveli, ettei leväkukintoja esiinny lainkaan (kuva 7).  

Toisaalta koettuun leväkukintojen esiintymiseen ja runsauteen vaikuttaa myös näkökulmaero, 
jolloin lähempänä luonnontilaa olevilla karuimmilla alueilla hetkellinen ja normaalista poikkeava 
levien runsastuminen tulee selvemmin havaituksi ja levien kohtalainenkin runsastuminen mielle-
tään jo usein hyvin voimakkaaksi kukinnoksi. Sitä vastoin rehevimmillä järvialueilla kohtuullisen 
runsaatkin leväesiintymät mielletään helposti kuuluvan osaksi järven normaalia tilaa. 

Kuva 7. Keskimmäisen-Alimmaisen, Keihäsjärven, Suuri-Vahvasen ja Niemisjärven valuma-alueiden asukaskyselyn tulokset 
leväkukintoja koskevaan kysymykseen. (EOS = en osaa sanoa.) 

Rannan lietteisyys vaikuttaa erityisesti sen virkistyskäyttöön. Useimmat Niemisjärveen liitettävis-
tä virkistyskäyttöä alentavista tekijöistä onkin johdettavissa rannan voimakkaasta liettymisestä 
ja hajuhaitoista. Vastaavasti Parkkilan alueen järvillä, joilla on kohtuullinen tai hyvä virkistyskäyt-
töarvo ja veden laatu, pohjan liettymistä tai hajuhaittoja ei koettu kovin ongelmallisiksi (kuva 8).         

11. Esiintyykö järvessä leväkukintoja ? 
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Kuva 8. Keskimmäisen-Alimmaisen, Keihäsjärven, Suuri-Vahvasen ja Niemisjärven valuma-alueiden asukaskyselyn tulokset 
pohjan tilaa ja liettymistä koskevaan kysymykseen. (EOS = en osaa sanoa.) 

6.2 Ylä-Enonveden vesistöalue 

Ylä-Enoveden vesistöalueelle kyselyä lähetettiin noin 1250 kappaletta. Palautuksia saatiin noin 
500 kappaletta (40 %). Kyselykaavake poikkesi jossain määrin muilla alueilla käytetystä. Vas-
taajat valitsivat laajalta vesistöalueelta yhden osavaluma-alueen ja halutessaan sen useita jär-
viä, joiden tilaa ja kehitystä he olivat seuranneet. Tämän vuoksi vastauksia ei voitu käsitellä 
järvikohtaisesti, vaan ne käsiteltiin osa-valuma-alueittain. Tuloksia on käsitelty tässä esitettyä 
laajemmin kunnostussuunnitteluraportissa (Hentinen 2004). Tuloksia myös esiteltiin tuoreeltaan 
kyläläisille kesällä 2003 järjestetyissä kyläilloissa.  

Kaikkiaan laajalla Ylä-Enonveden vesistöalueella on erotettavissa seitsemän erillistä osavalu-
ma-aluetta, joiden vedet kerääntyvät Ylä-Enonveteen ja laskevat Enonkoskea pitkin Saimaan 
Enonveteen: Ylä-Enonveden valuma-alue (joka siis on osa laajaa Ylä-Enonveden vesistöaluet-
ta), Hanhijärven valuma-alue, Haverilanjoen valuma-alue, Kolvonjärven valuma-alue, Vuorikos-
ken valuma-alue, Suurijoen valuma-alue ja Viitoinjoen valuma-alue. Kaikilta osa-alueilta oli taus-
taksi käytettävissä kahden vuoden suhteellisen kattava vedenlaatuaineisto. 

8. Pohjan tila ja liettyminen rantavedessä ? 
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Lukumäärällisesti eniten vastauksia saatiin Ylä-Enonveden (129) ja Suurijoen (110) valuma-
alueilta. Ylä-Enonveden valuma-alueella sijaitsee osa Enonkosken kunnan kirkonkylää. Suurijo-
en valuma-alueella on Louhen, Haapalan ja Makkolan kyläkeskukset. Vähiten vastauksia kertyi 
Vuorikosken (9) ja Viitoinjoen (21) metsätalousvaltaisilta valuma-alueilta. Vastanneiden koke-
mukset vesistöjen tilasta ja kehityksen seuraamisesta olivat pitkäkestoisia, sillä 2/3 oli seuran-
nut muutoksia vähintään 20 vuotta ja jopa yli puolet enemmän kuin 30 vuotta. Alle 10 vuoden 
kokemuksia oli vain 18 %:lla vastaajista. 

Koko Ylä-Enonveden vesistöalueella virkistyskäyttöarvoista uiminen, kalastaminen ja maisema-
arvo olivat tärkeimmät. Maisema-arvon merkitys oli korkea, sillä keskimäärin 63 % vastaajista 
nimesi sen tärkeimmäksi (taulukko 2). 

Rantojen liettyminen koettiin suureksi haittatekijäksi turvemaavaltaisilla valuma-alueilla. Um-
peenkasvu oli toiseksi suurin haittatekijä virkistyskäytölle. Pyydysten ja rantakivien limoittumi-
sesta kärsi keskimäärin joka kolmas vastaaja, leväkukinnoista vain joka viides. Sinileväkukintoja 
on raportoitu viime vuosilta erityisesti Kuhajärvestä, joka kuuluu Suurijoen valuma-alueeseen.
Kuitenkin ainoastaan 20 % vastaajista oli havainnut leväkukintoja. Suurijoen valuma-alue on 
vesistöalueen suurin, joten alhainen prosentti selittyneekin useiden erityyppisten järvien aiheut-
tamaksi suureksi hajonnaksi. Erityisesti Ylä-Enonveden valuma-alueen järvissä, mutta myös 
muualla, haitalliseksi koettiin vesistöjen vedenkorkeuden muutokset. Ylä-Enonvettä säännöstel-
lään Saimaan kalantutkimus ja vesiviljelyn vedenoton turvaamiseksi.

Taulukko 2. Virkistyskäyttöarvoista kalastus, uiminen ja maisema-arvot koettiin tärkeim-
miksi. Vastausten määrät eri valuma-alueilla Ylä-Enonveden vesistöalueella tehdyssä 
asukaskyselyssä.

Valuma-alue Uiminen Kalastus Maisema-arvo Veneily

Ylä-Enonvesi 83 69 61 47
Hanhijärvi 79 61 57 39
Vuorikoski 100 89 44 56
Haverilanjoki 73 73 63 37
Kolvonjoki 76 67 76 33
Suurijoki 90 68 61 41
Viitoinjoki 77 68 78 49
Keskiarvo 83 71 63 43

Vastaajista joka toinen oli tyytymätön vesistöjen nykyisen veden laatuun ja tyytyväisiä oli 
kolmasosa (kuva 9). Veden laatuun oltiin tyytyväisimpiä Hanhijärven ja Suurijoen valuma-
alueilla. Hanhijärvessä rehevöitymistä esiintyy ainoastaan yksittäisissä lahdissa.
Tyytymättömimpiä veden laatuun oltiin Vuorikosken ja Haverilanjoen valuma-alueilla. Lisäksi yli 
puolet vastaajista Ylä-Enonveden ja Viitoinjoen valuma-alueilla oli tyytymättömiä veden laatuun. 
Veden laadun tutkimukset vahvistavat kansalaisten käsityksiä, sillä Hanhijärvi ja Suurijoen
vesistöt ovat tutkimusalueen vähäravinteisimpia vesistöjä.

Veden laadun muutoksia kysyttäessä Ylä-Enonveden ja Haverilanjoen vesistöjen veden laatu 
koettiin eniten heikentyneeksi ja vähiten muutoksia koettiin tapahtuneen Hanhijärvessä (kuva 
10). Näkösyvy yden heikentymistä koettiin tapahtuneen eniten Vuorikosken ja Ylä-Enonveden
vesistöissä. Ainoastaan Hanhijärvessä ja Viitoinjoen vesistöissä näkösyvyys oli vastaajien mie-
lestä kasvanut. Viitoinjoen näkösyvyyden kasvaminen selittynee sillä, että metsäojitukset ovat
pääosin jo yli viiden vuoden ikäisiä. Hanhijärvi on luonnostaan kirkasvetinen järvi, jonka nä-
kösyvyys on yli viisi metriä.
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Tyytyväisyys nykyiseen veden laatuun

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ylä-Enonvesi

Hanhijärvi

Vuorikoski

Haverilanjoki

Kolvonjoki

Suurijoki

Viitoinjoki

Keskiarvo Tyytyväinen veden
laatuun 
Veden laatu voisi olla
parempi
Ei osaa sanoa

Kuva 9. Ylä-Enonveden vesistöalueella toteutetun asukaskyselyn tuloksia valuma-alueittain. Valuma-alueista Haverilanjoen ja 
Vuorikosken vastaajat olivat  tyytymättömimpiä veden laatuun. 

Veden laadun muutokset

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100
%

Ylä-
Enonvesi

Hanhijärvi

Vuorikoski

Haverilanjoki

Kolvonjoki

Suurijoki

Viitoinjoki

Keskiarvo

Ei muutoksia 
Veden laatu heikentynyt
Ei osaa sanoa
Veden laatu parantunut

Kuva 10. Ylä-Enonveden vesistöalueella toteutetun asukaskyselyn tuloksia valuma-alueittain. Veden laadun muutoksia koettiin 
eniten Ylä-Enonveden ja Haverilanjoen valuma-alueilla. 

Vesikasvillisuuden määrä koettiin liian runsaaksi erityisesti Haverilanjoen ja Ylä-Enonveden 
vesistöissä (kuva 11). Ylä-Enonveden vesistöjen kasvillisuus on pääasiassa pohjaruusuke- ja 
kelluslehtisiä kasveja, joiden niittäminen on mahdotonta. Vuorikosken vastaajista vain 22 % koki 
vesikasvillisuuden liian runsaaksi. Vastaavasti Suurijoen valuma-alueen vastaajista jopa 9 % 
koki vesikasvillisuutta olevan liian vähän. Kysyttäessä vesikasvilajiston muutoksista vain kol-
masosa oli havainnut lajistossa tapahtuneen muutoksia, erityisesti Ylä-Enonveden valuma-
alueen vastaajista 43 % oli huomannut lajiston muuttuneen.  



24

Vesikasvillisuuden määrä

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100
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Ylä-Enonvesi
Hanhijärvi

Vuorikoski
Haverilanjoki

Kolvonjoki
Suurijoki

Viitoinjoki
Keskiarvo

Kasvillisuutta liikaa

Kasvilisuutta sopivasti

Kasvillisuutta liian
vähän

Kuva 11. Ylä-Enonveden vesistöalueella toteutetun asukaskyselyn tuloksia valuma-alueittain. Haverilanjoen valuma-alueen vas-
taajista noin 70 % koki vesikasvillisuuden liian runsaaksi. 

Kunnostusten positiivisiin vaikutuksiin uskoi eniten Ylä-Enonveden ja Haverilanjoen vastaajat ja 
vähiten Hanhijärven valuma-alueen vastaajat (taulukko 3). Haverilanjoen vastaajista peräti 90 % 
uskoi, että kunnostuksilla voidaan parantaa veden laatua tai vesistöjen virkistyskäyttöä. Sen 
sijaan Hanhijärven, Vuorikosken ja Suurijoen vastaajista lähes kolmasosa uskoi, että kunnos-
tuksilla ei saavuteta positiivisia vaikutuksia tai voidaan korkeintaan säilyttää järven nykytila.  

Kunnostusten positiivisiin vaikutuksiin luottavat ihmiset olivat myös valmiita osallistumaan kun-
nostuksiin joko rahallisesti tai työpanoksella (taulukko 4). Vastausten perusteella Haverilanjoen 
vastaajista 60 % osallistuisi kunnostuksiin joko rahallisesti tai työpanoksella. Vähiten osallistu-
mishalukkuutta oli Hanhijärven ja Vuorikosken valuma-alueiden vastaajilla. 

Taulukko 3. Ylä-Enonveden vesistöalueella toteutetun asukaskyselyn tuloksia (% vastan-
neista) valuma-alueittain. Vastanneiden mielestä kunnostuksilla voidaan vaikuttaa vesis-
töjen veden laatuun ja virkistyskäyttöön. 

Valuma-alue 

Voidaan vaikuttaa 
positiivisesti veden 

laatuun ja vesistöjen 
virkistyskäyttöön 

Kunnostuksil-
la merkitystä 
vain virkistys-

käytölle 

Kunnostuksilla 
säilytetään 

järven nykytila

 Kunnostuksilla ei 
saavuteta positii-
vista vaikutusta 

Ylä-Enonvesi 69 15 13  3 
Hanhijärvi 45 24 31  0 
Vuorikoski 56 11 33  0 
Haverilanjoki 69 21 7  3 
Kolvonjoki 58 28 14  0 
Suurijoki 52 19 28  1 
Viitoinjoki 57 24 19  0 
Keskiarvo 58 20 21  1 
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Taulukko 4.  Ylä-Enonveden vesistöalueella toteutetun asukaskyselyn tuloksia (% va s-
tanneista) valuma-alueittain. Vastanneiden halukkuus osallistua järven kunnostus-, hoi-
to- tai seurantatyöhön joko rahallisesti tai työpanoksella.

Valuma-alue Pienellä
rahasummalla

Pienellä
työpanoksella

Ei osaa sanoa Ei osallistuisi

Ylä-Enonvesi 17 30 41 12
Hanhijärvi 11 25 46 18
Vuorikoski 11 11 67 11
Haverilanjoki 20 40 30 10
Kolvonjoki 18 33 39 10
Suurijoki 18 34 39 9
Viitoinjoki 19 24 38 19
Keskiarvo 16 28 43 13

Vesistötutkimusten ja valuma-alueiden maastotarkastelussa vesiensuojelu- ja kunnostusten 
painopistealueiksi muodostui Viitoinjoen, Haverilanjoen ja Suurijoen valuma-alueet.  Kyseisillä 
valuma-alueilla oli eniten kunnostustoimenpiteitä vaativia kohteita. Lisäksi vesistötutkimuksissa 
havaittiin veden laadun heikkenemistä. Vastaajien sanalliset vastaukset auttoivat ongelma-
alueiden maastotarkastelussa ja tukivat pääsääntöisesti vesistötutkimusten tuloksia. Suurilla 
valuma-alueilla, kuten Suurijoen valuma-alueella, jossa on useita vesistöjä rehevistä erittäin 
karuihin, monivalintakysymysten analysointi ei anna oikeaa tietoa tulosten suuren hajonnan 
vuoksi. Lisäksi ve den laadun heikkeneminen ja lähiympäristön muutokset saatettiin yhdistää 
toisiinsa. Tällöin hyvinkin pienialaiset ympäristövaikutukset nousivat vastauslomakkeissa voi-
makkaasti esiin.

Vesikasvillisuuden määrän ihmiset kokevat hyvin eri tavoin. Kunnostustoimenpiteillä ei voida 
poistaa tehokkaasti uposlehtisiä kasveja, mutta usein niiden kasvustot aiheuttavat mm. kalas-
tukselle haittaa. Toisaalta pienialaisia ilmaversoisia kasvustoja ei ole kustannustehokasta pois-
taa koneellisilla laitteilla, mutta vastaajat saattavat kokea ne hyvin haitalliseksi virkistyskäytölle 
tai kalastukselle. Tämän vuoksi vastaajien näkemys auttaa vesikasvillisuuden määrän selvittä-
misessä, mutta ei vesikasvien niittämistä kartoittavissa selvityksissä. Toinen virhelähdettä aihe-
uttava seikka on loma-asutuksen sijoittuminen tutkimusalueelle. Yleensä rantakiinteistöjä ei ole 
suolampien tai erittäin rehevien tai umpeenkasvaneiden vesistöjen äärellä. Suolampien kasvilli-
suus rehevöitymisestä huolimatta saattaa olla vähäistä alhaisen pH:n vuoksi. Samoin leväkukin-
tojen määrä on usein vähäinen veden korkean väriarvon ja siitä seuranneen vähäisen valon 
vuoksi. Toisaalta pitkäaikainen, esim. Postijärven valumavesien aiheuttama kuormitus rehevöit-
tää alapuolisia vesistöjä aiheuttaen vesikasvillisuuden lisääntymistä ja leväkukintoja korkeam-
massa pH:ssa ja alhaisemmassa veden väriarvossa. Veden väri vaikuttaa valon läpäisevyyteen
vedessä ja levätuotannon määrään. 

Veden korkeuden säännöstely ja luontainen vaihtelukin koettiin ongelmaksi ja jopa vesistöalu-
een latvaosien, kuten Vuorijärven ja Suurijoen valuma-alueen alhaiset vedenkorkeudet yhdistet-
tiin Ylä-Enonveden säännöstelyn aiheuttamaksi. Vedenkorkeuksien osalta ihmisten käsitykset 
vesistöjen hydrologiasta ovat puutteellisia, sillä usean vastaajan mielestä vedenkorkeus pitäisi 
säilyttää vakiona. Jo vuosittainen 50 cm:n vedenkorkeuden muutos katsottiin jonkin muun kuin 
luontaisen vaihtelun aiheuttamaksi.
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7 Opas asukkaille 

Järvien tilasta ja järvikunnostuksista on Suomessa saatavissa runsaasti tietoa. Kirjat ovat perin-
teistä  tiedonvälitystä. Painotuotteet päätyvät yleensä vain todellisten asianharrastajien ja am-
mattilaisten käsiin. Nopeasti kehittyvillä aloilla kirjan aineisto on julkaisuhetkellä usein osin val-
miiksi vanhentunutta.

Viranomaiset tiedottavat julkaisemalla tiiviitä ja asiasisällöltään ajankohtaisia esitteitä vesien-
suojelun eri alueilta. Tätä aineistoa pyritään levittämään aktiivisesti sopivalle kohderyhmälle 
suurimman tehon tavoittamiseksi. Esitteiden elinikä on lyhyt ja toisen yksikön julkaiseman ai-
neiston löytäminen voi olla hankalaa.

Verkkoviestintä (internet) on uudenaikaisinta tiedonvälitystä ja projektissa saadun kokemuksen 
mukaan verkossa olevan ympäristötiedon määrä on valtaisa. Aineiston laatu ja ajankohtaisuus 
vaihtelevat suuresti. Sivujen päivittämisessä ja vanhentuneen aineiston poistamisessa on suuria 
puutteita. Asiantuntijalle internetistä on suurta apua, mutta maallikko saattaa uupua ristiriitaisen 
ja epätasaisen ympäristöaineiston edessä. Suomi saattaa olla ATK:n luvattu maa, mutta vaikka 
varsinkin nuoret ihmiset viettävät runsaastikin aikaansa verkossa, vain osa ihmisistä osaa aktii-
visesti etsiä sieltä tarvitsemaansa tietoa. Lisäksi järjestelmä on jatkuvassa muutostilassa. Osoit-
teet muuttuvat, uusia sivuja avataan ja vanhoja poistetaan, joten hakukoneiden käytön osaami-
nen korostuu.

Monipuolista ja laadukasta tiedonvälitystä tekevät myös erilaiset yhdistykset, joilla toiminnan 
aktiivisuus näkyy myös verkkosivujen laadukkuutena ja ajankohtaisuutena. Verkkosivujen jatku-
va päivittäminen ja selkeät yhteystiedot ovat tärkeitä.

Kohdealueiden asukkaiden ja kesämökkiläisten motivoimisen tueksi tehtiin tietopaketti "Huoleh-
di kotijärvestä – opas jokaiselle vastuulliselle vesi-ihmiselle". Pohjaksi koottiin laajasti aineistoa 
eri lähteistä, erityisesti internetistä. Tavoitteena oli helposti päivitettävissä oleva, toteutukseltaan 
mahdollisimman halpa, monistetyyppinen julkaisu, jota jatkossa voitaisiin joustavasti muokata 
kohdealueiden ja tarpeiden mukaan. Julkaisu on myös Etelä-Savon ympäristökeskuksen verk-
kosivuilla selattavissa ja tulostettavissa.

Opas sisältää omaehtoisen järviseurannan ohjeita ja paino on erityisesti näkösyvyysmittauksis-
sa  ja vesikasvitarkkailuissa. Myös vesistökunnostuksen pelisäännöistä ja keinoista kerrotaan.
Julkaisu sisältää lisäksi yleistä tietoa vedestä ja viranomaisseurannoista. Opas on nykyisellään 
suhteellisen laaja vesistöaiheinen kokonaispaketti, mutta sen eri osioita voidaan tarvittaessa 
käyttää tarpeen mukaan.

Projektin aikana oppaasta pyydettiin palautetta mm. hankkeeseen osallistuneilta kyläläisiltä. 
Tietopaketti otettiin vastaan myönteisesti. Sen asennetta pidettiin hyvänä, ei liian "tuputtavana", 
eikä moralisoivana. Käytännön toimet, jolloin päästään henkilökohtaiseen kontaktiin, koettiin
kuitenkin paremmaksi tavaksi välittää ympäristötietoa. Kasvit koettiin vihkosen kuvien perusteel-
la vaikeiksi tunnistaa; toivottiin lisää värikuvia. Toivottiin lisää tietoa järvikunnostuksista ja niiden 
toteuttamisesta ja/tai tietoa erityppisistä kunnostustiedon lähteistä. Lisäksi haluttiin tietoa uuden 
jätevesiasetuksen mukanaan tuomista käytännön vaatimuksista haja-asutukselle. Nämä täy-
dennykset toteutetaan projektin loppuaikana. Julkaisua voi kysyä Etelä-Savon ympäristökes-
kuksesta.
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8 Kokemusten arviointi ja vesipuitedirektiivin 
näkökulma

8.1 Toiminnan eri muodot

Erilaisilla kansalaisten ja viranomaisten yhteistoiminnan muodoilla on kullakin omat hyvät puo-
lensa ja hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tarvittaneen useita toimintatapoja (taulukko 5). 
Tässä projektissa oli mahdollista kehittää ja toteuttaa vain joitain näistä. 

Yleisesti ottaen projektin toiminta otettiin vastaan myönteisesti ja se osaltaan edisti viranomais-
ten ja kansalaisten vuorovaikutusta. Projekti osaltaan paransi eri osapuolien yhteistyövalmiuk-
sia. Aktiiviseen kansalaisyhteistyöhön tottuneiden virkamiesten lisäksi myös työntekijät, joille 
toimintatapa oli uudempi, saivat kokemusta ja tuntumaa toimintaan. Tilaisuuksien järjestäjän 
tueksi laadittiin muistilista huomioon otettavista erilaisista asioista (liite 5).
Kunnostussuunnittelujen yhteyteen liitetty toiminta mahdollisti tai lisäsi prosessien
vuorovaikutteisuutta. Erilaisia yhdessä tekemisen ja tiedonvaihdon muotoja tarvitaan, kun
joudutaan muovaamaan eri osapuolien kesken yhteistä näkemystä siitä, mistä vesistöongelmat 
johtuvat ja mitä niiden hyväksi pitäisi tehdä.

Asukkaat toivat esiin paikallisen näkökulman tärkeyttä ja keskusteluissa voitiin todeta molemmil-
la osapuolilla olevan käytettävissään merkittävää, toisiaan täydentävää tietoa. Kansalaisten ja 
viranomaisen välillä käytyjen keskusteluiden merkitys on järvikunnostusten suunnittelussa
todettu aiemminkin tärkeäksi. Vuorovaikutuksessa lisätään yleistä tietoutta vesistöistä ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä. Poikkeuksetta kansalaiset arvostivat erilaiset kyläillat ja muut yksilötasol-
la tapahtuvan mielipiteenvaihdon muodot tehokkaammiksi ja tarpeellisemmaksi kuin esitteet ja 
virallisen tiedonvälityksen.

Taulukko 5. Asukkaiden ja viranomaisten yhteistyömuotojen arviointi Life Vuoksi
-hankkeessa .

Mitä tehtiin ? Tavoitteet Hyvät & huonot puolet VPD:n kannalta?

Kysely Kaikille valuma-alueen 
vakituisille ja kesäasukkaille 
postitse lähetetty kysely. 150-
1300 per valuma-alue.

Saada asukkaiden tietoa ja 
käsityksiä vesistön tilasta ja 
kunnostustarpeista.

 +Kattavuus. +Saadaan paljon 
jäsenneltyä tietoa nopeasti. -
Osoitetiedot hankittava.

Jouduttaisiin todennäköisesti 
käyttämään otantaa. 
Toiminnallisen seurannan 
kohteet ?

Kyläilta, markkinat Kylätoimikunnan kanssa 
yhteistyössä järjestetty 
vesistöaiheinen kyläilta, 50-100 
osallistujaa per ilta, markkinoilla 
500, 2000.

Tiedottaa
kunnostussuunnittelusta ja 
yleisesti vesiasioista. Saada 
palautetta asukkailta. 
Kannustaa vesiensuojeluun ja 
seurantaan.

 +Henkilökohtainen kontakti. 
+Mukavia tilaisuuksia, muutakin 
ohjelmaa! -Ei tavoita kuin osan. 
Vaatii paljon työaikaa sekä 
viranomaisilta että kyläläisiltä.

Tarvitaanko näin yksityisellä 
tasolla ? Toiminnallisen 
seurannan erityiskohteet ? 

Tietopaketti Painettu A5-vihkonen 
vesistöasioista, mm. 
seurannoista ja vesien 
suojelusta.

Tiedottaa, innostaa.  +Voidaan käyttää laajalla 
alueella. -Joudutaan 
päivittämään. -Tieto jää helposti 
liian yleiselle tasolle.

Yleistiedotus. Esitteitä tarvitaan 
joka tapauksessa muun 
toiminnan tueksi.

Tiedotteet/ jutut lehdissä 
ja radiossa

Tiedotteita tiedoitusvälineille. Yleistiedotusta. Tilaisuuksien 
pohjustus.

 +Nopeata. Saavuttaa laajan 
alueen. -Harvoin palautetta.

Yleistiedotus. Tiedotus 
tapahtumista ja tilaisuuksista.

Luontopolku Esitetaulut kohteille, jotka ovat 
keskeisiä kyläalueella ja joissa 
käy paikallisten lisäksi tuhansia 
ulkopuolisia vuosittain.

Tietoisuuden herättäminen ja 
ylläpitäminen, yhteistyö 
kyläläisten kanssa.

 +Laaja julkisuus. -Harvoin 
vuorovaikutteinen.

Yleinen vesistötietouden 
edistäminen.

Opetusaineistot ja 
tehtävät

Opetusaineistot luontopolulle ja 
luontokoululle sekä 
käytettäväksi tiedotuksessa.

Koulun ja paikallisympäristön 
suhteen tiivistäminen. Koulun ja 
koululaisten vanhempien 
sitominen seurantaan.

 +Suora linkki keskeisiin 
paikallisiin toimijoihin. -
Jatkuvuus sidoksissa opettajien 
ja muiden toimijoiden 
aktiivisuuteen.

Yleinen vesistötietouden 
edistäminen.
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Syksyllä 2001 järjestetyssä seminaarissa korostuivat keskusteluun osallistuvien intressiryhmien 
ja kansalaisten erisuuntaiset tarpeet. Viranomaiset ovat tottuneet seminaareihin ja luentoihin. 
Kansalaiset haluavat yleensä itselleen epävi rallisemman keskustelufoorumin. Yhteistoiminta 
paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten kanssa edellyttää  lisäksi oikeaa asennetta ja ihmissuh-
detaitoja. Kun keskustellaan toisilleen ristikkäisten intressien sovittamisesta, sovittelijan liian 
voimakkaat omat asenteet ovat haitaksi.

Eri osapuolien yhteiset tapahtumat, keskustelut ja työryhmät vaativat aikaa ja voimavaroja. Li-
säksi toiminta tapahtuu iltaisin ja viikonvaihteissa, mikä saattaa aiheuttaa lisäkuluja. Tilaisuuksi-
en valmisteluihin kului myös paljon aikaa, mutta kun toimintaan saadaan tottumusta, valmiste-
luun tarvittava aika vähenee. Toisaalta esim. Metsähallituksen osallistavan suunnittelun koke-
musten perusteella nimenomaan huolellisesti valmistellusta ja paljon työtä vaatineesta suunnit-
telutavasta saatiin parhaat kokemukset. Silloin osallistuneilta saatiin tietoa halutusta asiasta ja 
osallistuneet pääsivät vaikuttamaan parhaiten (Pitkänen 2003).

Millaiset tilaisuudet ja tilanteet ovat sanoman perille menemisen kannalta tehokkaimpia? Kan-
nattaako tilaisuuksia järjestää yksin kävijämääriä ajatellen? Ihmisiä liikkuu enemmän esim. 
messuilla, toritapahtumissa, kalamarkkinoilla. Toisaalta leppoisasti lähiseudun ihmisten kanssa 
ympäristöasioita edistettäessä asiat tulevat selkeämmin esille ja häiriötekijät ovat vähäisiä. Li-
säksi mukana ovat ihmiset, joiden jatkossakin tulisi yhteistyössä edistää lähivesistön asioita. 
Toritapahtumissa kiinnostuneet ovat laajalta alueelta, jolloin jaettavan tiedon täytyy olla ylei-
semmällä tasolla, paikallistapahtumassa voidaan paneutua paikkakunnan omiin kysymyksiin.

Huolimatta Parkkilan alueella koetuista vastoinkäymisistä, tehdyt panostukset eivät näyttäisi
olevan turhia. Ihmisen asenteet näyttäisivät olevan ympäristömyönteisempiä ja tehty ennakko-
päätös kalastusasioiden suuresta merkityksestä oli oikea. On kuitenkin muistettava, että alueen 
väestöpohja on pieni ja myös aktiivisten kansalaisten osuus siitä pieni. Aktiivisten toimijoiden 
lisäksi tarvitaan paikallista, yleisesti arvostettua ja hyväksyttyä mielipidevaikuttajaa ja organisoi-
jaa. Tämän henkilön löytäminen ja tunnistaminen on kansalaistoiminnassa erittäin tärkeää. Oi-
kea keskustelukontakti vaikuttaa paitsi toiminnan sujumiseen myös tehostaa voimavarojen käyt-
töä.

Eri asukas-  ja intressiryhmillä on erilaiset asenteet ja toiveet. Parkkilan alueella paras yhteys 
saatiin paikallisiin asukkaisiin, joille veden laadulla oli merkitystä ja jotka olivat valmiit panosta-
maan vesistönsä kunnostamiseen. Kesämökkiläisten tavoittaminen olisi tärkeää, sillä myös 
heille on veden laadulla merkitystä. He kuitenkin yleensä toimivat yksilöinä, jolloin heidän yhtey-
tensä muihin kuin lähinaapureihin saattavat olla vähäisiä. Mökkiläisistä saattaisi kuitenkin löytyä 
paljon potentiaalia, minkä esille saaminen edellyttäisi paikallisten ympärivuotisten asukkaiden 
aktiivisuutta.  Myös viranomaisten on otettava mökkiläiset toiminnassaan huomioon. Lappajärvi 
Life -projektin mukaan vesistöjen suojelun yhteistyössä mökkiläiset olivat vaikeimmin saavutet-
tava kansalaisryhmä (Savola ja Rautio 2003). 

Tässä projektissa kansalaisten kiinnostusta kalastamiseen ja kalavesien kuntoon käytettiin koh-
deryhmien valinnassa ja motivoinnissa apuna. Kuitenkin esim. Parkkilan alueella kalastus on 
nykyisellään vähäistä. Toisaalta on tunnettua, ettei nuori polvi ole enää varsinkaan perinteisistä 
kalastustavoista yhtä kiinnostunut kuin vanhempi väki. Sukupolven vaihtumisen myötä onkin 
löydettävä uusia muotoja ympäristön tilaa koskevaan vuoropuheluun.

8.2 Kansalaisseurannat

Kansalaisten omaehtoisella vesistöjen tilan havainnoinnilla ja seurannalla on tärkeä merkitys 
vesistöjen suojelussa ja hoidossa. Jo asioihin tutustuminen ja tiedon lisääntyminen auttaa osal-
listumaan. Tältä osin projekti lisäsi kansalaisten vesistö- ja ympäristötietoutta kohdealueilla. 
Myös viranomaisen valmiudet jatkaa tämäntyyppisen toiminnan kehittämistä paranivat.

Projektin aikana toimivimmiksi osoittautuivat näkösyvyysseurannat. Niistä on aineistoa kertynyt 
eniten. Kasvillisuuden seuraaminen onnistuu kenties parhaiten koulujen toteuttamana, koska se 
vaatii kasvilajien tuntemusta ja pidempää seuranta-aikaa muutosten havaitsemiseksi. Yleiskat-
sausverkoilla tehtäviä seurantoja voisi osakaskuntien ja kunnostustoimikuntien lisäksi edistää 
esim. jokin kalatalousalan oppilaitos.
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Myös muualta Suomesta on kokemuksia kansalaisseurannoista. Esim. Karjalan Pyhäjärvellä ja 
Ätäsköllä on paikallinen vesiensuojeluyhdistys Karjalan Pyhäjärvi r.y. innostunut näkösyvyyden 
mittaukseen ja yhdistys on teettänyt ja hankkinut omalla kustannuksellaan valkolevyjä mittaajien 
käyttöön (liite 6, Niinioja ja Turkka 2003). Mittaukset aloitettiin vuonna 1997 ja ne ovat edelleen 
käynnissä, vaikka mittaajien ja havaintopaikkojen lukumäärä on vähentynyt. Vuonna 2003
havaintoja tehtiin 12 paikassa. Lähes kaikissa paikoissa mittauksia tehdään läpi vuoden, osassa 
vain kesäisin. Mittauspaikat on valittu siten, että niiltä on myös viranomaisen keräämää veden-
laatu-, myös näkösyvyystietoa, mitä vapaaehtoiset mittaajat ovat pitäneet tärkeänä. Yhdistyksen 
puheenjohtajan innostus ja aktiivisuus on ratkaisevasti vaikuttanut työn sujumiseen. Viranomai-
nen on osaltaan tukenut toimintaa hoitamalla tulosten käsittelyn, niiden julkistamisen internetis-
sä ja niistä tiedottamisen. Kansalaisaloitteista järvien näkösyvyyden, levätilanteen ja kasvilli-
suuden seurantaa on käynnistynyt kesällä 2003 Pohjois-Karjalassa myös Kiihtelysvaaran ete-
läisten kylien alueella  (Vatanen 2003).

Lohjanjärvellä on kokemuksia paikallisten asukkaiden omaehtoisesta seurannasta ja niitä kehi-
tetään edelleen (Karjaanjoki Life 2003). Monista itäsuomalaisista kohteista poiketen alueella 
asuu paljon ihmisiä, joista ehkä helpommin löytyy tämän tapaisesta toiminnasta kiinnostuneita. 
Karjaanjoki Life -hankkeen yhteydessä on kehitetty kansalaishavaintojen yhdistämistä kauko-
kartoitustietoihin, mikä varmaan lisää asukkaiden motivaatiota, koska tietojen hyödynnettävyys 
kasvaa.

Ympäristöhallinto on kehittänyt maanlaajuisen levätilanteen seurannan, johon osallistuu myös 
vapaaehtoisia kansalaisia. Siinä viranomaiset ovat sitoutuneet tulosten keräämiseen ja käsitte-
lyyn lähes 300:lta erilaisissa vesistöissä sijaitsevalta havaintopaikalta (Lepistö ym. 1998, Rissa-
nen ym. 2001). Järjestelmästä on hyviä kokemuksia. Tulokset ovat nopeasti ympäristöhallinnon 
verkkosivujen (www.ymparisto.fi) kautta kaikkien saatavilla ja niistä tiedotetaan aktiivisesti.

Kansalaisseurantojen toteutumisessa keskeistä on saada toiminta jatkumaan myös alkuvuosien 
innostuksen jälkeen, niin että tuloksia alkaa syntyä. Pitkät aikasarjat, kuten Pyhäjärvellä, ovat 
arvokkaita ja innostavat jatkamaan toimintaa. Myös tulosten havainnollistaminen on kansalais-
seurannoissa tärkeää. Hyvä kuva auttaa hahmottamaan järven tilassa tapahtuneen kehityksen 
ja toisaalta tehdyn seurantatyön hyödyllisyyden.

Ratkaisevaa omaehtoisen seurannan onnistumiselle on paikallisen innostuneen vetäjän löyty-
minen, hänen kauttaan saadaan mahdollisesti muutkin asukkaat asialle myönteisemmiksi ja 
innostumaan, sitoutumaan seurantatyöhön. Omaehtoinen kansalaistoiminta syntyy sinne, missä 
on asialle syttyviä toimijoita ja toiminnan tarvetta ja toiminta hakee lopulta itse toteutumismuo-
tonsa.

Kansalaisseurantoja lienee vaikea toteuttaa järvillä, joissa ei ole veden laatuongelmia eikä 
kuormitusta (ns. vertailujärvet), jolloin asukkaiden voi olla vaikea löytää motivaatiota toiminnalle.
Seurantamenetelmien on oltava riittävän herkkiä ja antaa helposti tulkittavia tuloksia, mutta ei 
toisaalta liian epävakaisia, jolloin tulosten tulkitseminen käy hankalaksi. Lisäksi mittausten on 
mielellään liityttävä havaittuihin haittoihin. Jos ihmisillä kuitenkin on tunne, ettei asioihin voi riit-
tävästi vaikuttaa, motivaatiota seurantaankaan ei synny. Usein sinällään ympäristönsä hoitami-
seen myönteisesti suhtautuvat ihmiset päätyvät toivomaan, että viranomainen tai joku muu vas-
taava taho ottaisi kaikista seurannoista kokonaisvastuun (Rantasalmi 2000). 

Kansalaisseurannoista saatavien tulosten kannalta on tärkeää, että toimintaa ohjataan keskite-
tysti ja tietyn seurantamenetelmän laitteet sekä menettelytavat ovat keskenään vertailukelpoi-
sia. Mittauksen on oltava mahdollisimman objektiivinen ja tuloksen mahdollisimman vähän ha-
vainnoitsijasta riippuvainen. Eduksi on, jos viranomaisella on käytössä sama menetelmä. Lop-
putulosta parantaa myös, jos mittaus on helppo tehdä ja tarvittavat seurantavälineet ovat yksin-
kertaisia.

Niukkenevien voimavarojen tai toiminnan keskittämisen seurauksena kansalaisten tekemän
seurantatyön ja toiminnan jatkuvuuden sekä tulosten hyödyntämisen merkitys kasvavat. Tällöin 
yksittäiset motivointitapahtumat eivät enää riitä, vaan yhteistyö ja keskustelu on saatava jatku-
vaksi. Viranomaisen voimavarat ovat kuitenkin rajalliset, joten olemassa olevien järjestöjen ja 
yhdistysten hyödyntämistä tulee harkita. Myös koulujen merkitystä uusien seuraajasukupolvien 
kasvattajana on hyvä pohtia.
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Omaehtoisten vesistöseurantojen kehittämistä tulisi jatkaa toisaalta tarjoamalla keinoja toimin-
taan ja toisaalta mahdollisuuksia osallistua. Eri eliöryhmät, ilmiöt ja tyyppiset seurantamenetel-
mät ja  kiinnostavat erilaisia ihmisiä ja eri ryhmiä, esim. kouluja, osakaskuntia tai kunnostustoi-
mikuntia, joten valinnanvara on eduksi. Toisaalta tulosten luotettavuudelle ja tulkittavuudelle on 
eduksi, jos useampi saman järven ranta-asukas käyttää samaa seurantamenetelmää. Viran-
omaisten roolia kansalaistiedon keräämisessä ja käsittelyssä tulee kehittää ja selkiyttää. Myös 
kansalaisten tuottaman seuranta-aineiston merkitystä ja käyttöä on pohdittava suhteessa viran-
omaisseurantoihin.

8.3 Kyselyt

Kyselyt olivat hyvä tapa saada melko nopeasti ja kattavasti tietoa asukkaiden näkemyksistä ja 
esim. kunnostuksen tarpeista ja niille asetetuista toiveista. Kylätilaisuuksien valmistelussa nämä 
pystyttiin ottamaan huomioon ja valmistautua vastaamaan juuri niihin kysymyksiin, jotka asuk-
kaita kiinnostivat. Tarvittaessa isommilla valuma-alueilla voitaisiin harkita käytettäväksi sopivaa 
otantaa. Kysely voidaan myös toistaa käyttäen samaa kyselylomaketta. Tällöin voidaan seurata 
muutoksia kansalaisten asenteissa ja myös ympäristön tilassa.

Tulosten perusteella vaikutti siltä, että ikääntyneemmät henkilöt vastaavat innokkaammin tä-
mäntyyppisiin kyselyihin. Heillä saattaa olla enemmän aikaa käytettävissä tai enemmän kiinnos-
tusta asiaan. Jatkossa tulisi miettiä, miten muiden asukasryhmien näkemykset saataisiin katta-
vammin kyselyllä esiin, ehkä koulujen, työpaikkojen, harrastusryhmien tai esim. osakaskuntien 
kautta. Kyläläisten motivaatiota ja sitoutumista voisi ehkä lisätä, jos he olisivat mukana jo kyse-
lyn suunnitteluvaiheessa.

Kyselytutkimuksen tavoitteista riippuen se voidaan toteuttaa joko otantaa käyttäen tai  koko 
perusjoukolle. Työmäärän pienentämiseksi otanta tai kalastusalueisiin, osakaskuntiin ja kylä-
toimikuntiin osoitettu suppeampi kysely on kustannustehokkuuden vuoksi suositeltavin. Tässä 
hankkeessa oli tavoitteena aktivoida kansalaisia havainnoimaan ympäristössä tapahtuvia muu-
toksia ja vaikuttaa yksittäisten ihmisten päätöksiin omassa ympäristössään sekä tiedottaa hank-
keen käynnistämisestä ja kansalaistapahtumista. Tämän vuoksi kyselyn lähettämisessä ei käy-
tetty otantaa, vaan se lähetettiin kaikille vesistöalueella kiinteistön tai maa-aluetta omistavalle.

8.4 Vesipuitedirektiivin näkökulma

Vesipuitedirektiivin toimeenpanon suunnittelussa on korostettu osallistumiskysymyksiä ja paino-
tettu riittävän osallistumisen tärkeyttä ja merkitystä (CIS 2002). Mitä muotoja yhteistyö virallisten 
kuulemisten lisäksi saa, tarkentuu vasta kansallisen toimeenpanon suunnittelun edetessä. Myös 
kansallinen lainsäädäntö direktiivin mukaisesta vesienhoidosta on parhaillaan tekeillä. Vuoro-
vaikutuksen kannalta oleellisia vaiheita ovat ainakin vesistöjen tilan luokittelu sekä hoitosuunni-
telman valmistelu.

Vuorovaikutteinen suunnittelu on nykytilanteessa erittäin haasteellista ja vaativaa. Tällaiseen 
työskentelyyn ei ehkä olla totuttu eikä siihen ole valmiita sovittuja toimintamalleja. Tämä koskee 
kaikkia osapuolia, niin viranomaisia kuin kansalaisiakin. Toiminnan suunnitteluun ja toteuttami-
seen tarvittaisiin mukaan teknisen ja luonnontieteellisen asiantuntemuksen lisäksi myös sosio-
logista asiantuntemusta. Viimeaikoina erilaisesta vuorovaikutteisesta suunnittelusta on saatu 
paljon kokemuksia, jotka kannattaa hyödyntää. Prosessiin tulisi myös varata tarpeeksi aikaa. 
Suunnitteluun osallistuvien sitoutuminen työn tuloksiin on tärkeää. 

Jos suunnitteluprosessi koskee toimia yleisemmällä tasolla ja laajalla alueella ja sen tavoitteena
ovat yleisen tason suositukset tms., toiminta ei useinkaan kiinnosta paikallisia asukkaita, jotka 
haluavat tietoa ja toimenpiteitä esim. juuri omaa lähijärveään koskien. Toisaalta konkreettisten, 
esim. järvikohtaisten toiveiden osoittautuminen turhiksi turhauttaa osallistujat prosessin aikana. 
Osallistujat tarvitsevatkin alusta alkaen selkeän käsityksen siitä, mitä käsiteltävänä olevien asi-
oiden suhteen on mahdollista käytännössä tehdä (Väntänen ym. 2003). Paikallisten järvikun-
nostusten tavoitteet on helpompi hahmottaa kuin esim. suunniteltaessa toimenpiteitä laajalle 
vesistöalueelle.
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Metsähallituksessa on toteutettu osallistamista suunnittelun eri tasoilla (Wallenius 2001, Karvo-
nen ym. 2001, Pitkänen 2003) ja todettu, että strategisen tason suunnittelun yhteistyössä saa-
daan paljon sellaisia esim. paikkaan sidottuja yksityiskohtaisia kommentteja, joita sen tason 
työssä on vaikea hyödyntää. Toisaalta laajemman tason prosessiin osallistumisen katsottiin 
olevan tärkeää ja edellytyksenä paikallisen tason suunnittelun ymmärtämiselle (Wallenius
2001).

Vaikka esimerkiksi vesipuitedirektiivin mukaiset hoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat onkin 
laadittava laajalla vesienhoitoaluetasolla, ei niitä voi irrottaa paikallisuudesta. Toiminta, jota 
asioiden eteenpäin viemiseksi joudutaan tekemään on aina paikallista, vaikkakin se voi perus-
tua ylipaikalliseen normitukseen tai ohjeistukseen, kuten kansalliseen lainsäädäntöön, ohjeisiin 
hyvistä viljelykäytännöistä tai EU-säädöksiin jne. Jos yhteyttä paikallisuuteen ei ole, jäävät 
suunnitelmat helposti liian kauaksi käytännön toiminnasta.

Myös vesipolitiikan puitedirektiivin toteuttamisessa on keskeistä löytää aktiivisia ja sitoutuneita 
yhteistyökumppaneita. Vaikka varsinaisten toimijoiden määrä ei useinkaan ole suuri, yleistiedot-
taminen ja valistaminen ovat edelleen ensiarvoisen tärkeitä. Ruohonjuuritason toiminnalla
vaikutetaan erityisesti passiivisien yksilöiden asenteisiin ja ratkaisuihin sekä synnytetään
hankkeelle myönteinen ilmapiiri. Henkilö, joka ei ole kiinnostunut osallistumaan kylän yhteisiin 
rientoihin, saattaa olla innostunut seuraamaan näkösyvyyden vaihtelua tai vesikasvillisuuden 
kehittymistä. Lisäksi yksittäisenkin ihmisen, asukkaan tai kesämökkiläisen, tekemillä
ympäristöratkaisuilla on merkitystä järven tilan kehittymiselle.

Kansalaistoiminta voi olla epävirallista, se voi pohjautua lakisääteisiin elimiin, kuten osakaskun-
taan tai muuhun viralliseen yhdistystoimintaan. Epävirallisessa toiminnassa yksilöiden roolit 
korostuvat ja toiminta on ulkoisille paineille herkempää ja lyhytkestoisempaa. Vesialueen vesien 
hoitovastuu kuuluu nykyisen lainsäädännön mukaan osakaskunnalle, vaikka se esim. Parkki-
lassa oli vielä perustamatta. Osakaskunnan toimielimenä toimii hoitokunta. Ilmeisesti
yhteisaluelain ja kalastuslain aiheuttamat muutokset ovat osin toteutumatta. Joka tapauksessa 
lakisääteisen toiminnan rinnalle tarvitaan kaikille avointa yhdistystoimintaa, jonka toiminta-ajatus
saattaisi liittyä toisaalta yleiseen kylien kehittämiseen (esim. Järvi-Suomen kylät r.y.) tai toisaal-
ta erityisesti vesiensuojeluun. Tämä varmistaisi myös rantaa ja vettä omistamattomille mahdolli-
suuden saada äänensä kuuluville.
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Keväinen  kutukalailta
Parkkilan alueen vesiensuojelun-ja kunnostussuunnitelman 
merkeissä

Parkkilan Honkalinnassa
torstaina 23.5.2002 klo 18.30

Tervetuloa viettämään iloista kevätkesän iltaa kanssamme.

* Kerromme viimeiset uutiset Parkkilankosken alueen vesistökunnostusten 
edistymisestä ja vaihdamme ajankohtaisia ajatuksia vesiluonnosta. 

* Vastaamme juuri Sinua kiinnostaviin kysymyksiin. Paikalla ovat Etelä-Savon
ympäristökeskuksen parhaat asiantuntijat antamassa tietoa vesistä ja siitä 
miten voit halutessasi itse seurata järvesi tilaa

* Lapsiakaan ei ole unohdettu. Joensuusta saakka olemme onnistuneet saa-
maan ympäristöauto Kaarnan, joka viihdyttää ja antaa ympäristötietoa lapsille 
vesistä ja kaloista. ( Parkkilan koulun oppilaat tutustuvan Kaarnaan jo klo. 
16.00-18.00 ).

* Jotta nälkä ei pääsisi yllättämään, tarjoamme
Savustettua ja loimutettua Parkkilan alueelta pyydettyä kalaa
Lättyjä hillolla tai sokerilla
Kahvia, mehua ym.

*  Palan painikkeeksi hanurimusiikia

Tervetuloa keskustelemaan ja viihtymään kanssamme

Paljaveden ja sen yläpuolisen vesistöalueen vesiensuojelu-ja kunnostustoimikunta
Etelä-Savon ympäristökeskus/ Life Vuoksi-hanke
Mikkelin kaupunki / Ympäristöpalvelut

Tilaisuuteen vapaa pääsy
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Mikkeli  6.6.2003 

S u v i k a l a i l t a
Ylä-Enonveden vesistöalueen kunnostussuunnittelun merkeissä

Herkkutila Materissa tiistaina 1.7.2003  klo 18
Louhen kyläkoululla keskiviikkona 2.7.2003  klo 18
Anttolan kyläkoululla torstaina 3.7.2003  klo 18
Enonkosken kalamarkkinoilla lauantaina 5.7.2003  klo 10-14

Tervetuloa viettämään iloista kesäiltaa tai markkinapäivää  kanssamme. 

* Kerromme viimeisimmät uutiset Ylä-Enonveden vesistöalueen kunnostussuunnittelun 

edistymisestä, valuma-aluekyselyn tuloksista sekä vaihdamme ajankohtaisia ajatuksia 
vesiluonnosta ja kaloista

* Vastaamme juuri Sinua kiinnostaviin kysymyksiin. Paikalla ovat Etelä-Savon ympä-
ristökeskuksen, kuntien ja Etelä-Savon metsäkeskuksen asiantuntijat antamassa tietoa
vesistä ja kaloista, sekä siitä miten voit halutessasi itse seurata ja vaikuttaa järvesi 
tilaan

* Lapsille on oma kalan ja kasvintunnistuspöytä, jossa on mahdollisuus leikkimielellä 
testata omia kala-ja kasvitietojaan. Täyttämällä tunnistuslapun osallistuu arpajaisiin

* Jotta nälkä ei pääsisi yllättämään, tarjoamme savustettua, paikallisista järvistä 
pyydettyä kalaa, lettuja hillolla tai ilman sekä kahvia ja mehua 

* Palan painikkeeksi kylätoimikunnat järjestävät muuta mukavaa ohjelmaa

Tervetuloa keskustelemaan ja viihtymään kanssamme

Ylä-Enonveden vesistöalueen kunnostussuunnittelutoimikunta
Etelä-Savon ympäristökeskus/ Life Vuoksi-hanke
Savonlinnan kaupunki, Enonkosken kunta ja Kerimäen kunta
Etelä-Savon metsäkeskus
Kylätoimikunnat

Tilaisuuteen vapaa pääsy
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Paikallisten asukkaiden osallistuminen elinympäristönsä seuran-
taan ja hoitoon

Life Vuoksi -projektin seminaari Savonlinnassa keskiviikkona 12.12.2001 klo 10-16,
Opetusravintola Paviljonki

Ohjelma:

10.00    Seminaarin avaus Heikki Teräsvirta, 
Seminaarin puheenjohtaja ap:n
Etelä-Savon ympäristökeskus

10.10    Seurantojen uudet tuulet Pertti Heinonen,

10.35    Life Vuoksi -esittely Outi Airaksinen,
Etelä-Savon ympäristökeskus

11.00    Biosfäärialuetoiminta - yhteistyötä luonnon Timo Hokkanen, 
          ja ihmisen hyväksi Pohjois-Karjalan ympäristökeskus

11.20    Iisalmen reitin valuma-alueen kunnostus ja Jukka Koski-Vähälä,
        asukkaiden osallistuminen Lapinlahden kunta

11.40    Vesivälskäri ja osallistava järvikunnostus Reijo Lähteenmäki, 
Etelä-Savon ympäristökeskus

12.00 R u o k a i l u

Seminaarin puheenjohtaja ip:n Mikko Laakso
Rehtori

13.00    Kansalaiset  ympäristönsä seuraajina Ulla-Maija Hyytiäinen, 
Suomen Järvikerho

13.20    Koululaiset ja järviluonto Maiju Laakso, 
Pieksämäen lukio

13.40    4H:n jäsenet elinympäristönsä parantajina Pekka Saksa, 
4H-liitto

Seuraavat kommenttipuheenvuorot ovat kestoltaan 10-15min
14.00    Kalastusalueen käyttö-ja hoitosuunnitelma Eila Kainulainen, 

          vesistökunnostajan työkaluna Ympäristösuunnittelija
- kokemuksia yhteistyöstä - Varkaus

          Biosfäärialueen toimet asukkaan ja kunnan Eero Ikonen, Kitee
             näkökulmasta Kauko Kangas, Ilomantsi

             Ajatuksia ja kokemuksia kansalaistenMatti Rautiainen, 
             toiminnasta ympäristöasioissa Savonlinnan kaupunki

15.00    Yhteenveto ja keskustelu
15.30    Tilaisuuden päättäminen ja kahvit
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Kyselytutkimus LifeVuoksi
Kunta: Kiuruvesi
Kohdejärvi: Niemisjärven_  alue

Täyttöohjeet:

Rastita mielestäsi sopivin vastausvaihtoehto esitettyyn kysymykseen tai seuraa kysymyskohtaista täyttöohjetta. 
Jos et tiedä vastausta johon-kin kysymykseen, rastita kohta ” En osaa sanoa”, sillä tämäkin tieto on meille arvo-
kas. Tarvittaessa voit kommentoida asiaa kyselytutkimuksen lopussa olevaan kommenttiosaan 

A. Yleiset tiedot
1. Kuinka kauan olette asuneet Niemisjärven lähialueella (varsinainen asunto tai va-

paa-ajanasunto) tai muuten vaan olleet tekemisissä järven kanssa ? 

Noin ____ vuotta.

2. Onko teillä tai perheellänne maatila Niemisjärven lähialueella ?

! Ei.

! Kyllä, mutta tilalla ei varsinaisesti ole enää maa- tai metsätaloustoimintaa ja tila on pää-
sääntöisesti vain asuinkäytössä.

! Kyllä, toimin tilalla maa- tai metsätalousyrittäjänä. Toimintaan kuuluu

# Karjankasvatusta
# Peltoviljelyä
# Metsätaloustoimintaa

3. Onko teillä tai perheellänne kesämökki tai vastaava virkistyskäyttöalue
Niemisjärven rannalla ?

! Ei

! Kyllä, yksityisomistuksessa (omaa rantaviivaa)

! Kyllä, yhteisomistuksessa oleva virkistyskäyttöalue
! Muu, mikä ? 

LifeVuoksi
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS

POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS

POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

OULUN YLIOPISTO

Ohje: Käytä tässä numerointia 1 – 3 , jolloin 1 
on tärkein toimintamuoto, 2-3 seuraavaksi tär-
keimmät. Jätä laatikko tyhjäksi, jos toimintaa ei 
ole merkittävässä määrin.
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B. Järven nykytila ja yleinen käyttökelpoisuus

4. Onko Niemisjärven järvialueella teille virkistyskäyttöarvoa (esim. 
kalastus, uiminen, veneily, metsästys, maisema-arvo tms.) ?

! Ei lainkaan virkistyskäyttöarvoa
! Vähäinen virkistyskäyttöarvo
! Kohtalainen virkistyskäyttöarvo
! Suuri virkistyskäyttöarvo

5. Oletteko tyytyväinen Niemisjärven nykyiseen vedenlaatuun ? 

! Kyllä olen
! En ole. Voisi olla selvästi parempi.
! En osaa sanoa

6. Mielipiteesi järven käyttökelpoisuudesta kuvattuna seuraavilla teki-
jöillä ? 

      KYLLÄ      EI      EN TIEDÄ

7. Uskotko vesistön kunnostus- ja hoitotoiminnan voivan parantaa
Niemisjärven tilaa nykyistä paremmaksi ?  (valitse mielestäsi toden-
tuntuisin vaihtoehto)

! Kyllä, merkittävästi paremmaksi niin vedenlaadullisesti kuin 
virkistyskäytöllisestikin

! Kyllä, mutta lähinnä vain virkistyskäytön kannalta esim. vähentämällä 
kasvillisuutta uimarannoilta ja veneväyliltä

! En, parhaassa tapauksessakin järven nykytila voidaan korkeintaan säilyt-
tää nykyisen kaltaisena, mutta merkittävää parannusta tuskin tulisi

! En, järven tilaan ei voida juurikaan vaikuttaa kohtuullisista kunnostus- ja 
hoitotoimenpiteistä huolimatta vaan järven tila huononee entisestään

Järvivesi sopii talousvedeksi # # #
Järvi sopii uimiseen # # #
Järvi sopii kalastamiseen # # #
Järvi sopii veneilyyn virkistysmielessä # # #
Järvi on hyvä lintuvesi (metsästys) # # #
Järviympäristö on maisemallisesti kaunis # # #
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Arvioi Niemisjärven nykytilaa seuraavien biologisten 
tekijöiden perusteella.

LIETTYMINEN

Metsäojituksen, peltoviljelyn ja turve-tuotannon sekä vesistötöiden yhteydessä huuhtoutuu järveen 
usein hiukkasmaisia aineita (kiintoaines). Järven liettymisellä tarkoitetaan  pohjan rakenteen muuttu-
mista tällaisen kiintoainekuormituksen tai järvestä peräisin olevan eloperäisen aineen seurauksena.

8. Pohjan tila ja liettyminen rantavedessä ? 

! Pohja on erittäin liettynyt ja haisee
! Liettyminen on voimakasta, mutta varsinaisia hajuongelmia ei esiinny 
! Pohjan lietteisyydessä ei ole mitään tavanomaisesta poikkeavaa ja 

käsitykseni mukaan pohja on jokseenkin normaali ja terve
! En osaa sano

VESIKASVIT

Rannan kasvillisuus on tärkeä osa järven eliöyhteisöä. Vesikasvustojen merkitys vedenlaadulle on 
keskeinen mm. koska niihin pidättyy valuma-alueelta tulevia ravinteita. Umpeenkasvussa vesikasvit 
runsastuvat, kasvustot tihentyvät sekä vapaan veden alue vähitellen pienenee.  Umpeenkasvuun liit-
tyy usein rantojen mataloituminen.

9. Millainen on Niemisjärven vesikasvillisuuden määrä oman arvos-
tuksesi mukaan ? 

! Liian paljon kasvillisuutta. Saisi olla vähemmän.
! Sopivasti kasvillisuutta.
! Liian vähän kasvillisuutta. Saisi olla enemmän

10.Onko vesikasvillisuuden määrää ja umpeenkasvua pyritty 
Niemisjärven kohdalla hillitsemään järvikunnostustoimilla esim. ve-
sikasvien niitolla ?

! Kyllä
! Ei tietääkseni - en ole kuullut
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LEVÄKUKINNAT JA LEVIEN AIHEUTTAMA LIMOITTUMINEN

Mikroskooppiset levät voivat nousta veden pintaan solunsisäisten kaasurakkuloiden tai öljy-
pisaroiden avulla ja muodostaa laajojakin levälauttoja. Leväkukinnaksi sanotaan vapaasti 
vedessä elävien levien, useimmiten sinilevien, runsasta esiintymää veden pinnalla.

11.Esiintyykö järvessä leväkukintoja ? 

! Järvessä ei tietääkseni esiinny leväkukintoja (siirry kohtaan 13)
! Leväkukintoja esiintyy harvoin – muutaman vuoden välein 
! Leväkukintoja esiintyy lähes joka vuosi
! Leväkukintoja esiintyy toistuvasti joka vuosi useampana kertana

avovesikauden aikana
! En osaa sanoa, en tiedä (siirry kohtaan 13)

12.Jos järvessä on esiintynyt selkeitä leväkukintoja, niin kuinka 
laajasta ilmiöstä on ollut kysymys ?

! Leväkukinnat ovat varsin laajoja ja pahimmillaan koko järvi on ollut 
leväkukintojen peitossa.

! Yleensä leväkukintoja esiintyy monin paikoin ranta-alueilla ja/tai suojai-
sissa lahdissa, mutta erityisen laajoja leväkukintoja ei esiinny.

! Leväkukinnat ovat hyvin paikallisia ja niitä esiintyy harvakseltaan siellä 
täällä joko ohuina lauttoina tai juonteina.

Levät limoittavat usein rantavyöhykkeen pohjassa olevat kivet ja muut vedenalaiset pinnat 
kuten esimerkiksi laiturien rakenteet. Eräät levät limoittavat runsastuessaan myös verkko- ja 
katiskapyydykset.

13.Jos kalastatte verkkopyydyksillä tai katiskoilla , onko järvessä 
havaittavissa pyydysten limoittumista ? 

! Ei tietoa, koska en käytä verkkopyydyksiä (siirry kohtaan 16).
! Järvessä ei tietääkseni esiinny pyydysten limoittumista (siirry kohtaan 

16).
! Limoittumista esiintyy harvoin – ei joka vuosi 
! Limoittumista esiintyy joka vuosi, mutta satunnaisesti
! Limoittumista esiintyy joka vuosi toistuvasti
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14.Jos järvessä esiintyy pyydysten limoittumista, kuinka parhaiten 
kuvailisit limoittumistilannetta ? 

! Limoittuminen on vähäistä eikä haittaa kalastusta
! Limoittuminen on vähäistä, mutta siitäkin jo aiheutuu haittaa kalastami-

selle
! Limoittuminen on runsasta, mutta ei vielä oleellisesti haittaa kalastusta
! Limoittuminen on runsasta ja selvästi haittaa kalastusta
! Limoittumista esiintyy niin valtavasti ettei kalastaminen ole mahdollista tai 

sitä ei viitsi edes yrittää

15. Milloin limoittumista esiintyy ? (voit rastittaa tarvittaessa useamman 
vaihtoehdon)

! Keväällä ja alkukesällä (touko-kesäkuu)
! Keskikesällä (heinäkuu)
! Loppukesällä (elokuu)
! Syksyllä (syys-lokakuu)

KALASTO JA KALAKUOLEMAT

Kalakuolemat johtuvat useimmiten happikadosta eli hapen loppumisesta aluksi järven poh-
janläheisestä alusvedestä ja myöhemmin koko vesimassasta. Pienissä järvissä happikatoa 
esiintyy varsinkin kevättalvella ennen jäiden lähtöä.

16.Onko tiedossasi järvessä esiintyneen happikadon seurauksena 
aiheutuneita selkeitä kalakuolemia ?

! Kalakuolemia ei ole tietääkseni esiintynyt
! Kalakuolemia esiintyy harvoin – ei läheskään joka vuosi
! Vähäisiä kalakuolemia esiintyy toistuvasti vuosittain
! En osaa sanoa 

17.Haittaako tai rajoittaako jokin edellämainituista biologisista ilmiöis-
tä oleellisesti järven virkistyskäyttöä omalta kannaltasi ?

! Pohjan liettyminen rantavedessä
! Vesikasvit, umpeenkasvu
! Leväkukinnat
! Rantojen ja pyydysten limoittuminen
! Kalakuolemat (happikato)
! Muu, mikä ? (tähän voit halutessasi kirjoittaa myös pidemmänkin kuva-

uksen Niemisjärven järviluontoon liittyvistä ilmiöistä tai ongelmista – tai 
muuten vaan täsmentää edellä esitettyjä kysymyksiä.  Kaikki vastaukset 
ovat tervetulleita)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



43

LIITE 4/6

C. Järven tilassa tapahtuneet muutokset

18.Millainen on mielestäsi Niemisjärven nykyinen vedenlaatu yleisellä 
tasolla verrattuna 10 tai 20 vuoden takaiseen ? 

! Selvästi parempi, järven vedenlaatu on parantunut merkittävästi
! Hiukan parempi, vedenlaadussa on tapahtunut suuntaus parempaan päin
! Samanlainen, vedenlaadussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia
! Hiukan huonompi, vedenlaadussa on havaittavissa heikentymistä
! Selvästi huonompi, vedenlaatu on heikentynyt todella merkittävästi
! En osaa sanoa

19.Entäpä Niemisjärven tila verrattuna 10 tai 20 vuoden takaiseen 
kuvattuna seuraavilla tekijöillä ?

Näkösyvyys kuvaa valon imeytymistä ja tunkeutumista veteen eli kuultavuutta. Näkösyvyy-
teen vaikuttavat veden väri ja hiukkaset. Väri voi olla peräisin esim. jokivesien tuomasta 
humuksesta. Hiukkaset  voivat olla savihiukkasia, kuollutta pohjasta irronnutta ainesta tai le-
viä. Hiukkaset aiheuttavat veden samentumista.

Humusaineet ovat kasviperäisen orgaanisen aineen hajoamistuotteita. Humus värjää veden 
ruskeaksi, ruskeaa väriä voimistaa kohonnut rautapitoisuus. Suoalueiden valumavedet ovat 
humuspitoisia ja tummia.

PAREMPI      EI MUUTOSTA      HUONOMPI      EN TIEDÄ 

Veden näkösyvyys # # # #
Veden väri* # # # #
Veden sameus # # # #
Veden haju # # # #

*) Tässä yhteydessä vaihtoehto huonompi tarkoittaa veden värin muuttumista tum-
memmaksi ja parempi muuttumista kirkkaammaksi.

Ohje: Jos muistissasi on tilanne 20 vuoden takaa, niin tee arvio sen perus-
teella. Jos taas sinulla ei ole mielikuvaa 20 vuoden takaa, arvio järven 
tilaa 10 vuoden takaiseen. Jos 10 vuottakin on liian pitkä, niin jätä vas-
taamatta kokonaisuudessaan kohtiin 18 -  23

HUOM !!    Rastita tähän ensin käyttämäsi vertailuajankohta:

# 20 vuotta # 10 vuotta # alle 10 vuotta (jätä vastaamatta)



44

LIITE 4/7

20.Vesikasvilajistossa tapahtuneet muutokset ? 

! Vesikasvilajisto ja lajien runsaussuhteet ovat pysyneet lähestulkoon sa-
manlaisina (ei muutosta aikaisempaan)

! Vesikasvien runsaussuhteissa on tapahtunut selkeitä muutoksia  (jotkut 
lajit runsastuneet jotkut vähentyneet). 

! En osaa sanoa

21.Mikäli tiedossasi on niin kuvaile muutoksen suuntaa. Jos et tiedä 
niin jätä vastaamatta.

• Kaislikoiden (järvikaislojen tai –kortteiden tai –ruokojen) osuus on
 a) kasvanut # b) vähentynyt#

• Kelluslehtisten (esim. ulpukka) osuus on 
 a) kasvanut # b) vähentynyt#

22.Rastita mikäli esitetty asia kalastosta pitää paikkansa 

! Järven kalakanta on roskakalavaltaistunut aikaisemmasta eli vähempiar-
voisten kalojen (särkikalojen) osuus kalastosta on kasvanut

! Kalojen keskikoko on oleellisesti pienentynyt ja kookkaampien kalojen 
määrä selvästi vähentynyt aikaisemmasta

! Tiedossani on, että kalakantoja on Niemisjärven kohdalla pyritty joskus 
hoitamaan kunnostus- ja hoitotoimilla kuten # roskakalan poistolla #
petokalaistutuksilla (esim. hauki tai kuha) # muu, mikä ?

      ________________________________________________________

      _______________________________________________________________
      _______________________________________________________________

23.Onko mielestäsi järven tilassa tapahtunut selviä edellä kuvattuja 
biologisia muutoksia tarkastelujakson aikana ? 

LISÄÄN-
TYNYT

PYSYNYT
ENNALLAAN

VÄHEN-
TYNYT

EN
TIEDÄ

Pohjan liettyminen rantavedessä # # # #
Umpeenkasvu # # # #
Leväkukinnat veden pinnalla # # # #
Rantojen ja pyydysten limoittuminen # # # #
Kalakuolemat (happikato) # # # #
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24.Lopuksi aivan periaatteellinen kysymys. Olisitko tilaisuuden tullen 
halukas osallistumaan omaehtoiseen talkoohenkiseen järven seu-
ranta, kunnostus- tai hoitotoimintaan ?

! Kyllä
! En osaa sanoa. Pitäisi ainakin harkita.
! En

KOMMENTTIOSA

Muut kommentit :

KIITOKSET VASTAUKSESTASI !  TIETOSI OVAT MEIL-
LE ARVOKKAITA.

YHTEYSTIEDOT : (HALUTESSASI VOIT JÄTTÄÄ TÄMÄN KOHDAN TÄYTTÄ-

MÄTTÄKIN)
Vastaajan nimi:   _____________________       Ikä:     ______ vuotta
Osoite:____________________________________________

Lisätietoja kyselytutkimuksesta antaa:

Tutkija  Pekka Sojakka Pohjois-Savon ympäristökeskus
puh. 017 – 788 4917
sähköposti: pekka.sojakka@ymparisto.fi

Erikoistutkija  Olavi Sandman Etelä-Savon ympäristökeskus
puh. 015 – 744 46105 
sähköposti: olavi.sandman@ymparisto.fi
tai

Tutk. assistentti Pirjo Liikanen puh. 015 – 744 46105 
sähköposti: pirjo.liikanen@ymparisto.fi

Lisätietoja koko LifeVuoksi *) hankkeesta antaa:

Projektisihteeri  Outi Airaksinen Etelä-Savon ympäristökeskus
puh. 015 – 744 4562
sähköposti: outi.airaksinen@ymparisto.fi

* ) Lisätietoja LifeVuoksi hankkeesta löydät myös internetistä osoitteesta:
 http://www.vyh.fi/ympsuo/projekti/lifeesa/vuoksi/vuoksi1.htm
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LIITE 5 
Tapahtuman järjestäjän muistilista

Puitteet
• sovitaan tapahtuman tavoitteista 
• sovitaan valmistelutyöhön liittyen vastuista ja työnjaosta
• päätetään tapahtumapaikka ja aika
• valitaan tapahtumalle iskevä nimi
• sovitaan paikalliset yhteistyökumppanit/ yhdyshenkilö
• valitaan ja varataan tilat ja sovitaan vuokrat

Tiedottaminen
• laaditaan kutsut
• sovitaan kutsujen jakelu: posti, paikallinen henkilö/ henkilöt (alueen postinkantaja)
• hyödynnetään ilmoitustauluja
• suunnitellaan tiedotusvälineiden käyttö

- kutsut tiedotusvälineille
- tiedote
- sovitaan mahdollisista lehtikirjoituksista/ radiohaastatteluista tiedotusvälineiden kanssa
- maksetut ilmoitukset
- erityyppisten "menovinkkien" hyödyntäminen

Ohjelma
• sovitaan vastuut ja työnjako itse tilaisuudessa
• valitaan ja sovitaan tervetulotoivotuksen ja mahd. puheenvuorojen esittäjät
• sovitaan ohjelman esittäjät/musiikki yms. käytettävissä olevien varojen mukaan (paikalliset

taitajat suositeltavia)
• haetaan poliisilta tarvittaessa lupa tapahtuman järjestämiseen
• otetaan huomioon Teosto –maksut (ennakkoilmoitus) yms.
• päätetään tarvitaanko tarjoilua ja mietitään, miten se rytmittyy muun toiminnan kanssa

Aineisto
• suunnitellaan ja kootaan tilaisuudessa tarvittava aineisto

- posterit
- näytemateriaali (esim. vettä, kasveja ja kaloja)
- tietokoneet ja niissä käytettävä aineisto
- aiheeseen liittyviä esitteitä 
- tavoitteita tukeva kyselylomake  (tilaisuuden arviointi, kävijöiden toiveet, halukkuus osal-

listua toimintaan jatkossa)
• listataan tarvittava apumateriaali 

- posteritelineet
- pöydät, pöytäliinat, tuolit, penkit
- tarjoiluun liittyvät tarvikkeet
- mahdollisiin arpajaisiin liittyvät järjestelyt ja palkinnot
- esille asetetuille näytteille sopivat astiat, purkit, akvaariot tai muu tarvittava

Tarjoilu
• päätetään miten toteutus hoidetaan (itse – maksusta – yhteistyönä)
• mietitään tarjottavan laatu, tarvittaessa valmistaminen ja tarjoilun toteuttaminen
• sovitaan tarvittaessa ruokamateriaalien hankinnasta ja laskutustavasta 
• sovitaan tarjoiluvälineistä ja niiden hankinnasta 
• sovitaan roska-astioista ja jälkien siivoamisesta, jätehuollosta yleensäkin

Muuta muistettavaa
• kerrataan vielä tarvittavien henkilöiden määrä ja heidän tehtävänsä tilaisuudessa ja siihen 

liittyvi ssä toiminnoissa 
• tehdään tarvittaessa tilaisuudelle aikataulu
• laaditaan työvuorot ja tehtävälistat
• sovitaan mahdollisista ylitöistä ja niiden korvaamisista
• sovitaan kuljetukset: ihmiset ja materiaalit 
• mietitään vessat
• sovitaan näyttelyn pystytyksestä ja purkamisesta
• kirjataan palautteet ja kokemukset tulevaisuutta varten
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Kansalaisten oma-aloitteinen vesistön tilan seuranta:
esimerkki Karjalan Pyhäjärven ja Ätäskön näkösyvyysmittauksista

Riitta Niinioja1 ja Jouko Turkka2 , Muistio 28.11.2002
1 Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
2 Karjalan Pyhäjärvi ry

1. Aloite

Karjalan Pyhäjärvi ry teki aloitteen ympäristökeskukselle Karjalan Pyhäjärven näkösyvyyden 
mittauksista talkoovoimin vuonna 1996.  Yhdistyksen  ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen 
yhteistyönä  talvella 1997 aloitettiin Karjalan Pyhäjärven  ja viereisen Ätäskö - nimisen järven
näkösyvyyden seuranta. Ne kattavat lähes 250  neliökilometrin laajuisen Karjalan Pyhäjärven 
Suomen puoleisen osan eli noin 200 km2:n alueen ja noin 14 km2 laajuisen Ätäskön.

Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksella on 1960-luvulta lähtien ollut useita järviä seurannas-
saan, yksi näistä kirkasvetisenä tunnettu Karjalan Pyhäjärvi sekä siihen laskeva ruskeavetinen 
Ätäskö. Näissä seurannoissa näytteitä otettaessa määritetään aina myös näkösyvyys.

2. Mitä näkösyvyydellä tarkoitetaan?

Näkösyvyys kuvaa valon imeytymistä ja tunkeutumista veteen, veden kirkkautta. Se mitataan 
valkolevyllä varjon puolelta. Näkösyvyys  ilmaisee veden sameutta, veden humuspitoisuutta ja 
vedessä olevan keijuston eli planktonin määrää. Epäsuorasti näkösyvyys kertoo rehevöitymi-
sestä, sillä rehevöityvän järven vesi samenee levien määrän kasvaessa. Näkösyvyys on peri-
aatteessa helppo keino seurata järven tilan yhtä ominaisuutta, eikä se vaadi kovin suuria kus-
tannuksia.

3. Miten talkootyö käynnistettiin? Miten näkösyvyysmittaukset toteutetaan?

Näkösyvyysmittauksia varten yhdistys kokosi talkooväkeä, ts. vapaaehtoisia henkilöitä, jotka
olivat valmiit tällaiseen ympäristön tilan seurantaan. Työn alkuunpanijana ja talkooväen kokoo-
jana oli ensi sijassa yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Turkka. 

Yhdistys valmistutti omalla kustannuksellaan ns. valkolevyjä mittaajien käyttöön. Ympäristökes-
kuksesta yhdistys sai tähän opastusta. Ympäristökeskuksessa tehtiin tulosten kirjaamista varten 
lomake, jonka kääntöpuolella on mittausohjeita. Näkösyvyyden mittaajille yhdistys järjesti tilai-
suuden, jossa havaitsijoita opastettiin mittaustyöhön ympäristökeskuksen edustajan toimesta. 
Samalla sovittiin yhteisesti mittauspaikoista. Havaitsijoille myös kerrottiin ympäristökeskuksen 
näkösyvyysmittauksien tuloksista ja Karjalan Pyhäjärven tilasta yleensä.

Karjalan Pyhäjärven ja Ätäskön talkoilla tehtävien näkösyvyysmittauksien havaintopaikat ovat 
ympäristökeskuksen vakiohavaintopaikkoja, joista osasta on ympäristökeskuksen tuloksia jo 
1960-luvulta lähtien tai ainakin 1970-luvulta alkaen. Tällaisen vertailutiedon olemassa olo koet-
tiin tärkeäksi taustaksi talkootyön tuloksille.

Kaikki havaitsijat ovat yhdistyksen toimesta hankittuja henkilöitä, useimmat paikallisia asukkaita, 
osa kesäasukkaita Pyhäjärven eri osista. Talkootyössä oli aluksi kymmenkunta  havaitsijaa, 
havaintopaikkoja oli aluksi 17 kappaletta (Kuva 1). Sittemmin havaitsijoista osa on lopettanut 
mittaukset, eikä kaikille alussa mukaan otetuille asemille ole saatu yhdistyksen toimesta havait-
sijaa. V. 2002 mittauksia on kuitenkin tehty  8 –10 henkilön toimesta 12 paikalla. 

Mittauksia tehdään kahden viikon, paikoin kuukauden välein. Lähes kaikissa kohteissa nä-
kösyvyyttä mitataan talkootyönä läpi vuoden, muuttamin paikoin vain kesäisin. 

Tulokset ja säätiedot kirjataan ympäristökeskuksessa erityisesti tätä varten laaditulle lomakkeel-
le. Tulokset käsitellään ympäristökeskuksessa. Havaitsijat lähettävät tulokset yleensä kesän ja 
talven päätteeksi ympäristökeskukseen ilmaisessa palautuskuoressa. Tulokset kootaan ja käsi-
tellään ympäristökeskuksessa, tallentaen ne tietokoneelle. Tuloksista tiedotetaan aika ajoin 
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tiedotusvälineille ympäristökeskuksen ja yhdistyksen yhteistyönä. Tuloksissa ovat aina mukana
myös ympäristökeskuksen mittaustulokset havaintopaikoilta.

Kuva 1. Näkösyvyyden havaintopaikat  Karjalan Pyhäjärvellä.

4. Miten mittaustyö on onnistunut, mitä kehitettävää on?

Mittaustyö on ollut käynnissä  viisi vuotta, se on pitkä aika vapaaehtoistyötä. Työ on onnistunut 
hyvin. Tänä aikana on kuitenkin mittaajien joukko on harventunut ja samalla mittauspaikat ovat 
vähentyneet. Ongelma on varmaan sama kuin yleensä vapaaehtoistyössä - mistä motivaatio 
työhön, josta ei saa mitään korvausta, ei ehkä kiitostakaan? Mitä hyötyä tällaisista mittauksista 
oikein on?

Mittausten onnistuminen ja käytännön työn sujuminen on ollut hyvin paljon yhden henkilön va-
rassa: Karjalan Pyhäjärvi ry:n puheenjohtaja Jouko Turkan aktiivisuus ja innostavuus ovat ainut-
laatuinen voimavara työssä. Yhdistyksessä on noin 300 jäsentä. Vain pieni määrä heistä on 
paikallisia asukkaita, suurin osa on kesäasukkaita joiden vakituinen asuinpaikka on jossain Hel-
singin ja Rovaniemen välillä.

Kehitettävää tässä talkootyössä on. On mm. mietittävä, voitaisiinko sama, yhtä kattava kuva 
järven tilasta näkösyvyyden avulla saada havaintojoukkoa järkevästi harventaen? Entä mittaus-
tiheys - voitaisiinko sitä muuttaa? 

Tulosten käsittely ja tuloksista tiedottaminen kaipaisivat myös uudistusta. Tuloksista laaditut 
tiedotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton maakunnallisissa lehdissä sekä paikallislehdissä, 
asia koetaan kiinnostavana.

Yksi  keskeinen asia olisi kehittää tulosten toimittamistapaa, tulosten käsittelyä sekä
tiedottamista ja näiden säännöllisyys. Tuloksista tulisi nykyistä paremmin tiedottaa myös
havaitsijoille.  Tätä toki on yritetty järjestää, mm. toimittamalla kullekin havaitsijalle hänen
havaintopaikkansa tuloksista kuvaajia sekä  ympäristökeskuksen tiedotteet asiasta jne. 

5. Tuloksista

Tuloksista on laadittu ympäristökeskuksessa mm. tiedotteita, jotka ovat ympäristö-keskuksen
sivuilla nähtävillä (http://www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/pka/pyhaj00.htm ).
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Karjalan Pyhäjärven talkoilla tehtyjen näkösyvyysmittausten tulokset talvesta 1997 avovesikau-
den 2002 loppuun on koottu ympäristökeskuksessa. Ne on yhdistetty ympäristökeskuksen mit-
taustuloksiin. Talkootoiminnan tuottamia mittaustuloksia vuosilta 1997-2001 on esitelty laajem-
min syyskuussa 2002  neljännessä Laatokka-symposiumissa, jonka aiheena oli ”Protection and 
management of Lake Ladoga and other large lakes” . Tuloksista valmisteltu lyhyt englanninkie-
linen artikkeli julkaistaan symposiumjulkaisussa Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen 
toimesta vuoden 2003 alussa. Kuvassa 2 on  näkösyvyystuloksia Pyhäjärven Hiekanpäänseläl-
tä,  Syrjäsalmen syvänteeltä vuosilta 1971-2002; tuloksissa ovat mukana sekä yhdistyksen että 
ympäristökeskuksen mittaustulokset.

6. Entäs sitten?

Näkösyvyysmittauksien myötä useita paikallisia asukkaita on mukana säännöllisessä ympäris-
töhavaintojen teossa, joka edistää ympäristötietoisuutta myös laajemmin. Tuloksista tiedottami-
sen kautta on myös saatu positiivista viestiä ympäristönsuojelusta. 

Ätäsköllä on käynnistynyt yhdistyksen ja kansalaisten aloitteesta 1990-luvun lopulla laaja valu-
ma-alueen ja järven kunnostustyö. Siinä ovat mukana myös mm. ympäristökeskus, metsäkes-
kus ja Kiteen maaseutuoppilaitos jonka sijaitsee Ätäskön lähellä. On vaikea tietää,  onko nä-
kösyvyysmittauksien tuloksilla ollut vaikutusta tämän työn käynnistymiseen. Ainakin Ätäskön 
pitkäaikaiset sinileväkukinnat vaikuttivat kunnostusaloitteen tekemiseen. 

Näkösyvyyden mittaustulokset Karjalan Pyhäjärvestä osoittavat, että vesiensuojelutyö on tuot-
tamassa tulosta, mutta vesistön kuormituksen vähentämistä on edelleen syytä jatkaa hyvin tii-
viissä yhteistoiminnassa eri tahojen kanssa. Vapaaehtoinen näkösyvyyden mittaustoiminta,
talkootyö, on myös osoittautunut hyväksi seurantakeinoksi niin suuren kuin pienemmänkin jär-
ven kohdalla. Tämänkaltainen kansalaisten osallistuminen ympäristön seurantaan on arvokasta 
toimintaa ympäristönsuojelun hyväksi, ja tällaisen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on tär-
keää.

Kuva 2. Pyhäjärven Syrjäsalmen syvänteen näkösyvyystuloksia vuosilta 1971-2002.

Karjalan Pyhäjärvi 2, syvänne
Näkösyvyys v. 1981- 2002, metriä
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