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Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 

Uudellamaalla on ollut jo pitkään tarve järjestää yhteinen seminaaripäivä, jossa alueen 

ympäristökasvatustoimijat pääsevät verkostoitumaan, kuulemaan alan ajankohtaisia kuulumisia ja 

saamaan tietoa. Päivän järjestäminen mahdollistui, kun Uudenmaan ELY-keskus toteutti osana 

Uusimaa -viikkoa 5.11.2012 ympäristöpäivän, jonka teemana oli ympäristötietoisuus ja -kasvatus 

sekä alateemana ”Elämää vedestä” liittyen Välke-ryhmän (Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -

tietoisuuden edistämisryhmän) vesiensuojelun teemavuoteen. Päivän sisältö suunniteltiin 

yhteistyössä Välke-ryhmän kanssa. 

Päivän järjestäjät saivat parhaan mahdollisen palkan, sillä paikalle saapui noin 150 osallistujaa, 

jotka olivat ympäristökasvattajia, ympäristötietoisuuden parissa työskenteleviä sekä päättäjiä. 

Päivää luotsasivat eteenpäin WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen ja Luonto-Liiton pääsihteeri Leo 

Stranius varmalla ja innostavalla otteellaan. Aulatilassa oli aktiivista menoa, sillä 15 

näytteilleasettajaa oli tuonut paikalle esittelypisteensä julkaisuineen, videoineen ja muine 

materiaaleineen. Tiedonvaihto esittelypisteillä oli vilkasta aina taukojen aikana.  

Päivän avasi ympäristöministeri Ville Niinistö, joka puhui kannustavasti ympäristön tilan 

vaalimisesta ja ympäristökasvattajien työn tärkeästä roolista siinä. Hänen avauksensa toi 

arvovaltaa päivälle ja nosti ympäristökasvatustyön arvostusta kuulijakunnan keskuudessa. Niinistö 

korosti puheessaan ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoisuuden vahvistamisen kolmea 

päätehtävää: Tehdä näkyväksi, tehdä ymmärrettäväksi ja tehdä muutettavaksi ihmisen kokoisena 

tehtävänä. Yhdessä tekemällä – yhteisten suunnitelmien pohjalta – saadaan parempia ympäristöjä 

ja niiden kukoistukseen sitoutuneita asukkaita. 

ELY-keskuksen ympäristövastuualueen johtaja Marketta Virta puhui vesienhoitosuunnittelun 

ympäristökasvatusulottuvuuksista. EU-direktiiviin pohjautuva ja lakisääteinen 

suunnittelujärjestelmä on kovin monimutkainen ja etäällä ihmisten arjesta. Virta heittikin 

haasteen viranomaisille siitä, miten vesienhoitosuunnittelua voisi tuoda lähemmäksi ihmisiä ja 

miten ympäristötietoisuutta voisi lisätä suunnittelujärjestelmän ansiosta. Esimerkiksi vesienhoidon 

pääviestit ”Vedet ovat puhtaina arvokkaita” ja ”Vedet eivät pysy puhtaina ilman tekoja” ovat 

kaikkia koskettavia, kuten kolmannessa pääviestissäkin ”Vesienhoito kuuluu jokaiselle” todetaan. 

Uudenmaan ympäristöpalkinto 2012 

Päivän aikana ELY-keskuksen ylijohtaja Rita Piirainen jakoi Uudenmaan ympäristöpalkinnon, jonka 

sai Helsingin kaupungin kehittämä ja koordinoima toimintamalli: ekotukitoiminta. ELY-keskuksen 

työntekijöistä koostunut palkintoraati vakuuttui erityisesti ekotukitoiminnan vaikuttavuudesta ja 

leviämisen helppoudesta. Helsingin ympäristökeskus iloitsi palkinnosta kiitospuheessaan. 

http://www.ely-

keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2012/Sivut/UudenmaanymparistopalkintoHelsinginekotukitoiminnalle.

aspx 

http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2012/Sivut/UudenmaanymparistopalkintoHelsinginekotukitoiminnalle.aspx
http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2012/Sivut/UudenmaanymparistopalkintoHelsinginekotukitoiminnalle.aspx
http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2012/Sivut/UudenmaanymparistopalkintoHelsinginekotukitoiminnalle.aspx


Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisen esimerkkejä 

Villa Laitinen ja Kristiina Tiainen Luonto-Liiton Jollaksen luontokerhosta esittelivät draaman 

keinoin toteutetun hienon ympäristökasvatusesimerkin, valon juhlan. Lapset tapasivat metsässä 

luonnon henkiä, keskustelivat heistä ja heidän kanssaan ja saivat samalla paljon elämyksiä. 

Luontoherkkyys kasvattaa ympäristövastuullisuutta ja draama vahvistaa elämyksiä ja eläytymistä.  

Janne Rautanen Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöstä esitteli järjestön monipuolista ja 

pitkäjänteistä työtä lasten ja nuorten kalastusharrastuksen tukemiseksi. Kalastusharrastus luo 

pohjan luonnon ymmärtämiselle ja antaa suoria luontokontakteja, antaa henkistä hyvinvointia ja 

ravintoa, opettaa liikkumaan luonnossa ja on myös sosiaalista toimintaa.  

Juha Niemi valotti hyvin sitä, kuinka Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 

ilmansuojeluyhdistys on toteuttanut ja toteuttaa monenlaisia ympäristökasvatushankkeita. Hän 

myös jakoi vinkkejä, miten hankkeita kannattaa toteuttaa, esim. ”tarvitaan dynaamisuutta, 

innostuneisuutta ja rentoa otetta – liika suunnittelu on pahasta”. Ympäristötietoisuuden perille 

saamiseksi kannattaa puhua kaikkien ymmärtämää kieltä, ”kapakkakieltä”. Niemen monien hanke-

esimerkkien kautta tuli esiin myös, että luontokokemukset ovat rauhattomille lapsille todellista 

terapiaa.  

Auri Sarvilinna Suomen ympäristökeskuksesta kertoi Puro II -hankkeesta, jossa tavoitteena oli mm. 

purotietoisuuden lisääminen ja kaupunkilaisten aktivointi purokunnostuksiin. Hankkeesta saatiin 

erittäin hyviä kokemuksia ja kiinnostus puroihin ja niiden kuntoon on herännyt ainakin 

pääkaupunkiseudulla. Purokunnostukset on myös alettu ymmärtää kokonaisuutena ja purot ovat 

nousseet osaksi julkista keskustelua. Tuloksena syntyi myös kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden 

monia ideoita purokunnostustoiminnan kehittämiseksi. 

Hyviä toimintamalleja ja kokemuksia 

Minttu Peuraniemi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä jakoi neuvojan kokemuksia 

jätevesineuvonnasta. Neuvonta on hyvin käytännönläheistä, sillä kartoitus- ja neuvontakäynnit on 

tehty ”nuohoojataktiikalla”. Neuvojalla on vastassa monenlaisia asiakkaita, järjestelmiä ja 

(elämän)tilanteita. Jopa 80-90 % valittujen alueiden asutuksesta saadaan läpikäytyä. Neuvonnan 

vaikutus näkyy varmastikin jätevesijärjestelmien toteutuksen laadussa, ajan kuluessa.  

Kari Koppelmäki Uudenmaan ELY-keskuksesta pohdiskeli Ravinnehuuhtoumien hallinta -hankkeen 

tuloksia ja sitä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet viljelijöiden tietoisuuteen ja osallistumiseen 

vesiensuojeluun. Käytännönläheinen toteutustapa ja yhteistyö tuottajayhdistysten kanssa on ollut 

tärkeää. Olennaista on myös, että toiminta on siellä, missä viljelijät ovat. Uudenmaan kiireisiä 

viljelijöitä ei ehkä saataisi luentosaleihin kuuntelemaan, mutta tapaamiset ja tiedon jako pellon 

pientareella tuottavat tuloksia.  

Kunnilla on avaimet moneen, ja päivän aikana kuultiinkin kaksi hyvää esimerkkiä siitä, mitä kunta 

voi tehdä ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämiseksi. Eeva Nuotio kertoi Espoon 



kaupungin Elävät virtavedet -näyttelyn rakentamisesta. Näyttelyn avulla lisätään tiedon levitystä ja 

edistetään virtavesien arvostusta, näkyvyyttä ja monimuotoisuutta. Viestit kuten ”Pienilläkin 

kaupunkipuroilla on merkitystä” ja ”Taimen tutuksi lähipurossa” välittyvät näyttelyn kautta, jota 

voi lainata myös Espoon ulkopuolelle. Sari Snellman Helsingin kaupungin liikuntavirastosta 

havainnollisti näyttävin kuvin, että kaupunki voi monipuolisesti vahvistaa lasten kalastusinnostusta 

ja siten luontosuhteen kehittymistä kalastustoiminnalla, mm. kalastusretkillä ja -tapahtumilla. 

Lapset saavat omaehtoisia kokemuksia ja elämyksiä, aina kalan kypsentämiseen ja syömiseen 

saakka. 

Henrik Sandström kertoi, millä tavalla Uudenmaan virkistysalueyhdistys pyrkii saamaan koululaiset 

kiinnostumaan luonnossa liikkumisesta. Yhdistyksellä on runsaasti virkistysalueilta, ja yhdistys on 

tehnyt sopimuksen Utternin luontokoulun kanssa Störsvik-Kopparnäsin virkistysalueen käytöstä 

luontokoulun luontoluokkana. Myös luokkaretket, leirikoulut ja avoimet ovet tapahtumineen ovat 

tärkeitä keinoja saada lapsia ja aikuisiakin luontoon.  

Tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia 

Pekka Kansanen Helsingin ympäristökeskuksesta kuvasi kaupungin toimenpiteitä 

Itämerihaasteessa ja haasteen johtopäätöksiä. Haastekampanja menetelmänä toimii hyvin, kun 

haastajana on kunta ja haasteen vastaanottaja toinen suomalainen kunta. Mutta ulkomaat, 

yritykset ja koulut on ollut vaikeampi saada mukaan. Ylimmän johdon näkyvä rooli on ensiarvoisen 

tärkeää haastamisessa ja omat lupaukset on ehdottomasti pidettävä. 

Ympäristökasvatusnäkökulmasta Itämerihaaste on ollut pitkälti materiaalin toimittaja ja 

tukitoimija. Aikuisväestön osalta ongelmana motivointi: mitä yksi ihminen voisi tehdä? Tarvitaan 

voimien yhdistämistä (WWF, BSAG, John Nurmisen säätiö, Itämerihaaste jne.). 

Markku Kaukoranta Uudenmaan ELY-keskuksesta kertoi Heal Fish -hankkeesta, jossa tavoitteena 

on mm. jokien ja niiden lohikalakantojen tilan parantaminen. Hankkeessa on saatu levitetyksi 

suurelle yleisölle tietoa, mm. geneettisen monimuotoisuuden suojelun tärkeydestä. Samalla 

saalisnäytteiden keruu on lisännyt kalastavan väestön tietoisuutta. Hanke on myös tukenut 

virkamiesten ja poliittisten päättäjien yhteistyöverkostoa. Myös vapaaehtoistoiminta, mm. 

talkookunnostukset, harrastajien havainnot, purokummitoiminta, ovat tärkeä osa tietoisuuden 

lisäämistä. Osallistava suunnittelu tarvitaan kaikkia hyödyttäväksi käytännöksi! 

Ilmastonmuutos -aihe päätti vesiaiheisen seminaaripäivän, sillä ilmastonmuutoksella on 

merkittäviä vaikutuksia myös vesiin. Martin Forsius Suomen ympäristökeskuksesta kertoi aluksi 

ilmastonmuutosskenaarioista sekä ennustetuista muutoksista virtaamissa ja ravinteiden 

huuhtoutumisessa. Lämpenevät talvet lisäävät ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Merennousu on 

myös kiihtynyt siinä määrin, että se peittoaa jo maankohoamisen. Muutosten vuoksi tarvitaan 

sopeutumistoimenpiteitä. Esim. viljelykäytännöillä voidaan vaikuttaa ravinnekuormitukseen ja 

rakentamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon valunnan ja merenpinnan muutokset. 

Päivän aikana eri tilanteissa syntyi monenlaista keskustelua. Yksi keskustelunaihe oli se, miten 

tieto saadaan perille heille, jotka eivät ole jo valmiiksi ympäristötietoisia, erityisesti päättäjille. 



Vastaaviin seminaareihin eivät tule he, jotka eivät ole jo valmiiksi kiinnostuneita ympäristöasioista. 

Ympäristötietoisuuden edistämisessä on kuitenkin saavutettu yksi tärkeä virstanpylväs, kun 

hallitusohjelmaan on saatu tavoite ”maailman ympäristötietoisimmasta kansasta”. Lisäksi 

keskusteltiin mm. jokamiehenoikeuksista, joka on Suomen erityispiirre ja tärkeä vara, jolla on suuri 

merkitys myös luontosuhteen kehittymisen kannalta.  

Linkki ympäristöministeriön sivuille, josta löytyy julkaisu jokamiehenoikeuksista ja toimimisesta 

toisen alueella: 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=418505&lan=fi 

 

Ympäristötietoinen Uusimaa -päivän esitykset löytyvät täältä:  

linkki Osaamispankin aineisto-paikkaan 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=418505&lan=fi
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Ympäristötietoinen Uusimaa –päivä 
5.11.2012 (9:30 – 9:45) 
 
Avauspuheenvuoro 
Ympäristöministeri Ville Niinistö 
 
VETOVOIMAINEN JA YMPÄRISTÖTIETOINEN UUSIMAA 
 
Hyvä ympäristöpäivän osanottajat, hyvät uusimaalaiset! 
 
Ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoisuuden vahvistamisen kolme päätehtävää on 

- Tehdä näkyväksi 
- Tehdä ymmärrettäväksi ja 
- Tehdä muutettavaksi ihmisen kokoisena tehtävänä. 

 
Mikä on suorin tie näkyväksi tekemiseen? 
 
Pitää mennä yhdessä tai viedä mahdollisesti vastahakoinen ja epäilevä paikan päälle: metsään, 
vesille, merelle, jätevedenpuhdistamoon pyörällä, meloen, soutaen tai kävellen. 
Uusimaalla – itäisellä, keskeisellä tai läntisellä – on hienointa vesien ja maan, meren, jokien, saarien 
ja rannikon rikas monimuotoisuus. Täällä on kaavoitettu ja rakennettu vesien äärelle, mutta ei ole 
suljettu ihmisiltä pääsyä veden äärelle ja vesille. Jokia myöten Suomenlahteen ja sen 
rannikkosaaristoon virtaa päivä päivältä puhtaampaa vettä. Tänään eivät vaelluskalat jätä enää 
vaellustaan jokisuulle, vaan nousevat rohkeasti kutemaan jokiin ja puroihin. 
 
Uusimaalla on nyt kaksi oikeaa metsäkohdetta, Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistot, joista 
voi poimia marjoja ja sieniä ja vaikka ihmetellä karhun jätöksiä. Molempiin puistoihin pääsee 
julkisen liikenteen välineillä.  
 
Haluaisin kuitenkin nostaa ympäristökasvatuksen ydinalueina itse kaupunkimaiset ympäristöt, 
kaupunkiluonnon. Vielä 1980-luvulla pitivät "oikeat" luonnonsuojelijat kaupunkiympäristöjä 
menetettyinä – syöpänä luonnon ruumiissa. Vuonna 1985 vietetyn valtakunnallisen Vihervuoden 
keskeisenä teemana oli kaupunkiluonnon merkityksen vahvistaminen. Professori Yrjö Haila toi 
kaupunkiluonnon hoitoon käsitteen "hallittu hoitamattomuus" – eli myös villille luonnolle jätettiin 
tilaa kaupunkirakenteessa. Citykanit ovat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja levinneet ekologisia 
käytäviä myöten kohti pohjoista. Niitä vastaan ovat kiiruhtaneet kuitenkin ketut, pöllöt, haukat ja 
kotkat. Helsingin lähiöissä voi kohdata vaikka hillerin, lumikon ja kärpän.  
Viime vuosien aikana ovat aktiiviset nuoret aloittaneet kaupunkiviljelyn – tai sissiviljelyn 
joutomailla. Luonto löytää toki paikkoja kukoistamiselle. Kaupunkilaisten, suunnittelijoiden ja 
kaikkien päättäjien tulisi antaa luonnolle mahdollisuus tulla osaksi meidän kaikkien arkista 
elinympäristöä. 
 
Entä miten voisimme edistää luonnon ja ympäristön ymmärtämistä? 
 
Koulut ovat tässä tietysti ymmärtämisen kivijalka. Kuinka nuoret ottavat selvää asioista, jotka ovat 
heille entuudestaan tuntemattomia tai joihin he haluavat paneutua kunnolla? Katukielestä on tuttu 
ilmaisu, KVG tai KVN! – eli netistä löytyy nyt kansalaisen yliopisto.  Ympäristöministeriön sivuilta 
löytyy järviwiki – Suomen järvien verkkopalvelu, luonnonkirjo –uutiskirje ja lumonet, joissa 
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ajankohtaista tietoa luonnon monimuotoisuudesta, itämeriportaali ja ilmasto-opas.fi. Hyviä portteja 
ympäristötietoon ja luontokohteisiin ovat niin ikään luonnontila.fi, luontoon.fi ja luontoportti.com. 
Luontoportti johdattaa tunnistamaan kasvit, linnut, perhoset, sienet ja vaikka kalat hyvin 
vähäistenkin perustietojen pohjalta. Luontoportin voi myös ladata älypuhelimeen. Nettitarjonta on 
todella runsasta ja laadukasta. 
 
Oikoteitä ympäristötietoon on paljon, mutta oikotietä ymmärtämiseen vähemmän. Opiskelemalla ja 
osallistumalla pääsee ymmärtämisen polulle.  
 
Kolmas ympäristökasvatuksen tehtävä oli muutettavaksi tekeminen – mutta sen kokoisina 
paloina, että meistä jokainen voi käynnistää muutoksen.   
 
Kaupungeissa ympäristön muutokset tarvitsevat usein suunnitelman ja kunnallisten 
päätöksentekoelinten muodollisen käsittelyn. Kaupungit eivät kuitenkaan ole suljettuja ja loppuun 
saakka suunniteltuja asukkaidensa kulutettavaksi ja käytettäväksi. Sissiviljely, pop-up torit ja 
talonvaltaukset kertovat, että kansalaisten aloitteellisuus voi purkautua hyvinkin yllätyksellisesti. 
Onneksi kaupunkien virastot ovat yhä enemmän kääntyneet asukkaiden puoleen erilaisten 
kumppanuushankkeiden ja lähiöprojektien kautta. Virastot tietävät, missä rajoissa 
ympäristömuutokset ovat mahdollisia ja asukkailla on ideoita, joita voidaan yhdessä jalostaa. Hyvät 
yhteistyökokemukset kannustavat uusiin ja kunnianhimoisempiin projekteihin. Jos käyttäisi 
kulunutta poliittista slogania: vastakkainasettelun aika on ohi! Virkamiehet eivät ole aina vastaan, 
eivätkä asukkaat ole aina vain vaatimassa. Yhdessä tekemällä – yhteisten suunnitelmien pohjalta – 
saadaan parempia ympäristöjä ja niiden kukoistukseen sitoutuneita asukkaita. 
 
Virkamiehet, suunnittelijat ja poliitikot törmäävät koko ajan uusiin käsitteisiin, joihin pitäisi ottaa 
kantaa. Mitä esimerkiksi tulee mieleen käsitteistä ekosysteemipalvelut, ekologiset käytävät ja 
hulevesistrategia muutamia mainitakseni? Näihin kaikkiin joutuvat kaupunkisuunnittelijat 
paneutumaan ja kansalaisille niiden merkityksen ja tärkeyden selittämään. (Eikä tähän 
ympäristöministeriä tarvita!) 
 
Toivotan runsaasti uusia oivalluksia ja löytöjä ympäristöpäivään osallistuville! Näillä ajatuksilla 
avaan ympäristöpäivän. 
 
 
 



Vesienhoitosuunnittelu 
vesiensuojelutyön kruununa

- ulottuvuudet 
ympäristökasvatustyöhön

Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 
5.11.2012

Marketta Virta, Uudenmaan ELY-keskus
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Vesistö- ja valuma-aluerajoihin perustuva lakisääteinen 
suunnittelujärjestelmä, jossa määrämuodoin ja -ajoin 

arvioidaan vesien tila
selvitetään ihmisen siinä aiheuttamat muutokset ja riskit  
suunnitellaan toimenpiteet tilan parantamiseksi tai 
heikkenemisen estämiseksi – toimenpideohjelmat
kootaan tulokset vesienhoitosuunnitelmaksi, joka sisältää 
vesienhoitoalueen toimenpideohjelmien yhteenvedon

Pinta- ja pohjavesien tilan ja niitä koskevien 
vesiensuojelutoimenpiteiden arviointi- ja 
seurantajärjestelmä

Pintavesiä ja pohjavesiä sekä niihin liittyviä 
ympäristökysymyksiä koskeva tietojärjestelmä

Kansalaisten ja sidosryhmien osallistumisjärjestelmä

Mitä vesienhoitosuunnittelu on?

Marketta Virta/UUD ELY



Vesienhoito-
suunnitelmat
hyväksytään

Suunnittelu / 
tarkistaminen alkaa 

Kansalaisten ja 
sidosryhmien 
osallistuminen:
Kuuleminen ja 
toimeenpano 

Pinta- ja 
pohjavesi-
muodostumat 
määritetään

Pinta- ja 
pohjavesien tila 
arvioidaan

Pinta- ja 
pohjavesien 
seuranta-
ohjelmat
laaditaan

Toimenpide-
ohjelma-
ehdotukset 
laaditaan

Ympäristö-
tavoitteet 
asetetaan

Toimenpiteet toteutetaan 

Tarkistetaan 6 vuoden  välein 
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Vesienhoidon vaiheet
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Vesienhoitoalueet
Perustana Valtioneuvoston 
asetus vesienhoitoalueista 
(1303/2004) 
Kaikkiaan 7 
vesienhoitoaluetta, joista 2 
kansainvälistä 
Ahvenanmaa hoitaa 
alueellaan vesiensuojelun 
itsenäisesti
Kullakin vesienhoitoalueella 
yksi yhteensovittava ELY-
keskus
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Kymijoen-Suomenlahden 
vesienhoitoalue

Suomenlahteen Suomesta 
laskevien jokien valuma-
alueet ja Suomenlahden 
rannikkoalue
Pinta-ala 57 074 km2

6 ELY-keskusta, 
yhteensovittavana
Uudenmaan ELY-keskus
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Miten vesienhoitosuunnittelu voisi 
hyödyntää ympäristökasvatusta, 
tai miten ympäristökasvatus 
vesienhoitosuunnittelua?

Marketta Virta/UUD ELY 6
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Vedet ovat 
puhtaina 

arvokkaita

Vesien tila 
hyväksi yhdessä

Vesienhoidossa on katsottava vastuullisesti tulevaisuuteen. 
Jätetään tuleville sukupolville puhtaat vedet.

Puhtaat vedet ovat välttämätöntä elämälle – sekä ihmisille että luonnolle. 

Voit vaikuttaa vesienhoitoon osallistumalla suunnitteluun ja toimenpiteiden 
toteuttamiseen

Kun toimet suunnataan oikein, 
päästään hyviin tuloksiin

Panostamalla yhdessä vesienhoitoon saamme myös viihtyisämmän ympäristön ja 
paremmat mahdollisuudet virkistyskäyttöön.

Vesistö on valuma-alueensa lapsi – mitä teet maalla, valuu vesistöön ja 
pohjaveteen.

Vesienhoidon 
pääviestit 

Halutessamme voimme saattaa valtaosan pintavesistämme hyvään tilaan tai pilata 
herkät vesistömme. Valinta on omamme. 

Puhtaat vedet eivät ole itsestäänselvyys Suomessakaan –
Kolmannes vesistöistämme on huonossa kunnossa.    

Taloudellinen ja terveydellinen hyvinvointimme perustuu puhtaisiin vesiin, 
miksei kaikilta voisi silloin vaatia toimiakin? 

Tiedosta omien toimiesi vaikutukset vesistöihin ja pohjavesiin.

Vedet eivät pysy 
puhtaina ilman 

tekoja

Puhtaat vedet ja suomalainen vesiosaaminen ovat myös hyvää bisnestä.

Myös luonto tarvitsee puhtaita vesiä

Puhtaat vedet ja vesiluonto ovat tärkeä osa Suomen maabrändiä.

Kärsivällisyys kannattaa koska vesien tila paranee hitaasti.

Yhdessä tekemällä onnistumme. Emme voi vaatia muita 
toimimaan ensin ja jäädä odottelemaan.

Vesienhoito 
kuuluu 

jokaiselle

Vesien hyvä tila vaatii ylläpitoa, aikaa ja rahaakin.

Olemme sitoutuneet vesienhoitoon mm. vesienhoidon toteutusohjelma 2010–
2015 ryhdittää suojelutyötä.

Kaikilla on oikeus puhtaisiin vesiin.

Kaikilla toimialoilla on mahdollisuuksia ja keinoja edistää vesienhoitoa. 
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Nyt kuultavana vesienhoidon keskeiset kysymykset
Maatalouden toimenpiteet käytäntöön 
Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen 
Vesienhoidon parempi huomioiminen kaavoituksessa ja 
rakentamisen ohjauksessa 
Vesielinympäristöjen parantaminen 
Pohjavesien turvaaminen 
Jätevesihaitat hallintaan 
Turvetuotannon päästöt hallintaan 
Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien tilan 
turvaaminen 
Toimeenpanon turvaaminen 
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Voiko kasvatustilanteissa keskustella näistä kysymyksistä, 
esim. miksi nämä asiat ovat tärkeitä ja puuttuuko jotakin 
listalta?



Mahdollisuus vaikuttaa juuri nyt

Kyselylomake: www.ymparisto.fi > 
Ympäristönsuojelu > Vesiensuojelu > 
Vesienhoitoalueet > Kymijoen-Suomenlahde...
> Kuuleminen vesienhoidosta
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Haaste viranomaisille

Nyt suunnittelujärjestelmä on 
monimutkainen ja etäällä ihmisten arjesta
Miten viranomaiset voisivat tuoda 
vesienhoitosuunnittelua lähemmäksi 
ihmisiä?
Sosiaalista mediaa on harkittu, entä muuta?
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