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Siniset tavoitteet –työkalu
suojavyöhykkeiden hoitoon

• Suojavyöhykkeen merkitys
• Suojavyöhykkeen rajaajan muistilista
• Työkalun taustaa
• Työkalu lomakemuodossa
• Blue targeting -mobiiliversio
• Tiivistelmä
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• Säilyttää vesistön ja rantavyöhykkeen luontoarvot
• Toimii puskurina vesistön ja toimenpidealueen välissä
• Rantavyöhyke ja vesistö ovat vuorovaikutuksessa
• Rantavyöhykkeen leveys ja tarvittavan suojavyöhykkeen 

leveys vaihtelevat samassakin vesistössä

Suojavyöhykkeen merkitys

Kuva: S. Piirainen
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Suojavyöhykkeen rajaajan muistilista
• Tarkista erityisen tärkeät elinympäristöt 

ja lajiesiintymät
• Kosteusindeksi
• Maalaji- ja eroosioriski
• Korkeuskäyrät
• Kasvupaikkatyypin muutokset rannasta 

poispäin
• Ajourien sijoittelu, ml. vesistöylitykset
• Vesistön koon kasvaessa sen herkkyys 

muutoksille yleensä vähenee: latvapurot 
ja –norot ovat kaikkein herkimpiä

ArcGIS Explorer -karttaote Pudasjärveltä
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Siniset tavoitteet –työkalun taustaa 1/2
• Kehitetty Ruotsissa (WWF) pienvesien tilan inventointiin, 

mukautettu WAMBAF Tools projektissa mukana oleviin maihin
• Työkalu auttaa huomaamaan vesiympäristön eli uoman ja 

rantavyöhykkeen luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvot
• Työkalu kytkee suojavyöhykkeen ja uoman yhdeksi 

kokonaisuudeksi, jonka arvoja tarkastellaan
• Pistekohtainen silmämääräinen arviointi, ei tarvitse olla 

vesistöasiantuntija
• Tiettyihin ominaisuuksiin uomassa ja rantavyöhykkeellä 

kiinnitetään huomiota (Rasti ruutuun –lomake) ja ne pisteytetään 
• Valituilla ominaisuuksilla on merkitystä vesiympäristön eliöstön 

toimintaan
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Siniset tavoitteet –työkalun taustaa 2/2
• Täytettävät lomakkeet: 

• luontoarvokohdat (C)
• ihmistoiminnan vaikutukset (I)
• paikan herkkyys muutoksille (S) 
• ja virkistys- ja kulttuuriarvot (A+)

• Pisteytyksen perusteella työkalu antaa suosituksen kuinka 
vesiympäristöä pitäisi käsitellä

• Voidaan soveltaa suojavyöhykkeen leveyden ja sillä tehtävien 
metsätaloustoiminen suunnittelussa ml. uoman ylitykset

• Voidaan käyttää myös käänteisesti, jos ominaisuuksia ei ole, 
niin hyödyttäisikö niiden lisääminen esim. metsänhoidon 
yhteydessä?

• Sekä paperinen että mobiililomake olemassa



7Lomake: Liite 1, Hyvät käytännöt… -oppaassa 
(http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-715-2)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-715-2
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Ilmainen ladattava sovellus
mobiilikaupassa Android-järjestelmiin
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Arviointivaiheet

Alkutiedot Luontoarvot 
-lomakkeet C1, C2 ja C3

Vaikutukset 
-lomakkeet I1, I2 ja I3

Herkkyys -lomake SLisäarvo -lomake A+Arvioinnin tulokset

Toimenpide-ehdotukset Arvioi vaikutus Suositukset 
lisätoimenpiteille

Lopeta Arviointi
Mobiilisovellukseen saa talteen 5 arviota
Arviot voi ladata csv muotoon ja jakaa esim. sähköpostilla



10Esimerkkitäyttö: 
Luontoarvot -uoma ja suojavyöhyke



11Esimerkkitäyttö:
Vaikutukset – uoma ja suojavyöhyke



12Esimerkkitäyttö:
Herkkyys ja lisäarvo
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Arvioinnin tulokset -luokat

• VT  = vesiympäristö edellyttää tavallista huomiota
toimenpiteiden taso – normaalit ohjeet ja  määräykset

• VV  = vesiympäristö edellyttää vahvistettua huomiota 
toimenpiteiden taso normaalia ”parempia”

• VL  = vesiympäristö edellyttää aktiivia toimia
esim. ennallistaminen

• VK  = vesiympäristö jätettävä koskemattomaksi
suojelutaso

Arvioinnin tuloksena voi olla kaksi luokkaa!



14Esimerkkikohteen arvioinnin tulokset ja 
toimenpide-ehdotukset 1/2



15Esimerkkikohteen arvioinnin tulokset ja 
toimenpide-ehdotukset 2/2



16Esimerkkikohteen arviointi: Vaikutukset
ja suositukset lisätoimenpiteille



17Muita suosituksia sovelluksesta
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Tiivistys
• Siniset tavoitteet -työkalun kriteerit auttavat 

huomaamaan vesistön ja suojavyöhykkeen luontoarvot
• Työkalu on sovitettu Itämeren maihin, ohjeistus ei kata 

kaikkia toimenpiteitä mitä Suomessa voidaan tehdä
• Noudata lakeja, sertifikaatteja ja suosituksia
• Kriteerien saavuttamista voi metsänhoidolla parantaa
• Muista myös kosteusindeksi- ja eroosiokartat 

suunnittelun apuvälineenä
• Pienistä puroista metsätaloudenkin kuormitus koostuu!



Kiitos mielenkiinnostanne!

Työkaluja hyvään vesiensuojeluun - webinaari 20.4.2021
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Kuva: S. Piirainen
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