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1. Johdanto 
 

EU:n alueelle on asetettu yhteiset tavoitteet vesien tilan parantamiseksi. Tavoitteet on määritelty 

vesipolitiikan puitedirektiivissa (2000/60/EY) (1.). Alueelliset ELY-keskukset laativat toimialueilleen 

vesienhoidon toimenpideohjelmat, joiden tarkoituksena on toimia tulevien vesienhoidon 

toimenpidesuunnitelmien käsikirjana. Keski-Suomen vesienhoidon kehittämisohjelman laadinnan aikaan 

käsillä oleva Keski-Suomen ELY-keskuksen toimenpideohjelma koskee vesienhoidon suunnittelukautta 2. ja 

se sijoittuu vuosille 2016-2021. Kolmannen kauden ohjelma vuosille 2022-2027 valmistui joulukuussa 2021. 

Toimenpideohjelma toimii ohjaavana toimenpidekokonaisuutena nyt laaditulle Keski-Suomen vesienhoidon 

kehittämisohjelmalle. Keski-Suomen vesienhoidon kehittämisohjelmassa pureudutaan tarkemmin 

maakunnan alueellisiin vesienhoidollisiin kehityskohteisiin ja painopistealueisiin muun muassa 

tarkastelemalla vesistöalueiden vesistökuormitusta 2. jakovaiheen tasolla kuudella eri vesistöalueella. 

Kehitysohjelmassa esitetään tulevaisuuden linjauksia alueellisessa vesienhoidossa ja sen tarpeissa. Lisäksi 

käsitellään keino- ja vaikutusvalikoimaa sekä käydään läpi konkreettisia Keski-Suomen vesienhoitoa edistäviä 

hankkeita (meneillään- ja suunnitteilla olevia).  

Kehitysohjelman teko nojautui alkuvaiheessa vahvasti Keski-Suomen kuntien osallistamiseen ohjelman 

laadinnan puitteissa. Tarkoituksena oli saada kattava näkemys siitä, mitkä ovat kuntatason tarpeet ja 

tavoitteet vesienhoidollisissa kysymyksissä. Ohjelman laadinnan edetessä Keski-Suomen vesienhoidon ja sen 

painopistealueiden kohdentuminen konkertisoitui, jonka perusteella voidaan tehdä tulevaisuuden linjauksia 

siitä, minkä teemojen ja alueiden parissa töitä tulee tehdä. Jotta toiminnoille ja yhteistyölle saadaan 

vaikuttavuutta, tulee tulevaisuudessa tarkastella vesistöaluekohtaisten neuvottelukuntien roolia maakunnan 

alueen vesienhoidon toimieliminä. Neuvottelukunnassa käytäisiin läpi kunkin vesistöalueen nykytilaa, 

vesistöjen tilaa uhkaavia tekijöitä sekä pohdittaisiin vesienhoidollisia tarpeita ja yhteistyömahdollisuuksia. 

Kehitysohjelmaan kootaan pääkohtia erilaisista alueellisista ja toimialakohtaisista ohjelmista sekä 

selvityksistä. Ohjelman tarkoitus on olla yhteen kokoava, Keski-Suomen vesienhoidon tulevaisuutta 

alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen näkökulmasta linjaava kokonaisuus, jossa kantavana tavoitteena on 

sektorit ylittävän, poikkialaisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen Keski-Suomen vesienhoidossa. 

Kehitysohjelman ja siihen kirjattavien toiminnan painopistealueiden keskeisenä tavoitteena on edistää Keski-

Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman (TPO kausi 3.) tavoitteita. Ohjelmatyön keskeisenä teemana on 

myös verkostoitua alueen toimijoiden ja viranomaisten kanssa sekä tunnistaa ja edistää sellaisia 

vesienhoidollisia hankkeita, jotka tukevat toimenpideohjelmaa ja toimivat myös maakunnallisina 

kärkihankkeina. 

 

2. Lähtökohdat ja tavoitteet 
 

2.1 Kehitysohjelman lähtökohdat 
 

Keski-Suomen maakunnan alueelle laadittavan vesienhoidon kehittämisohjelman perustana on määritellä 

maakunnan vesistöjen nykyinen tila, vesistöjen rooli yhteiskunnassa sekä kartoittaa vesistöjen käyttöön ja 

hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät. Kokonaisuutta käsitellään vesistöreitti/aluekohtaisesti ja 

kokonaisuuteen otetaan mukaan ne reittivedet/alueet, joiden valuma-alueen pinta-alasta yli 50 % sijaistee 

Keski-Suomen alueella. 
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Maakunnan alueella on vesistöjä kahdelta erilliseltä vesienhoitoalueelta 1) Kymijoen-Suomenlahden 

vesienhoitoalue (VHA2) sekä 2) Kokemäenjoen- Saaristomeren -Selkämeren vesienhoitoalue (VHA3). 

Maakunnan vesistöalueista 90 % sijaitsee alueella VHA2 ja 10 % alueella VHA3 (1).  Ohjelmassa käsiteltävät 

vesistöalueet ovat: 

1) Viitasaaren reitti (14.4) 

2)  Saarijärven reitti (14.6)  

3) Leppäveden - Kynsiveden alue (14.3) 

4) Jämsän reitti (14.5) 

5) Suur-Päijänteen alue (14.2)  

6) Keuruun reitti (35.6) 

7) Pihlajaveden reitti (35.48), osittain 

Ohjelmassa on oleellista tarkastella vesistön kokoa, vesistön valuma-alueen teollisuutta, maankäyttöä ja 

vesistön nykytilaa (ekologinen luokitus). Vesistöalueiden kehittämiseen ja kehittämistoiminen 

toteutumiseen vaikuttavat useat eri tekijä, joista merkittävimmät ovat: 

• lainsäädäntö 

• hallinto  

• nykyinen aluerakenne 

• kaavat ja alueiden käyttöön liittyvät suunnitelmat 

• maanomistus 

• vesialueiden omistus 

• taloudelliset voimavarat 

• tutkimus- ja seurantatieto 

• arvot ja asenteet 

Vesitöissä tapahtuvia toimenpiteitä ohjaa lainsäädäntö (vesilaki 587/2011), jonka keskeisinä tavoitteina on: 

1) edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä niin, että se on 

yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää; 2) ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön 

käytöstä aiheutuvia haittoja; ja 3) parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa. Vesilain valvonta ja 

toimeenpano on alueellisilla ELY-keskuksilla, ja vesilain velvoittamat lupakäytänteet menevät 

aluehallintovirastojen kautta.  

Alueelliset ELY-keskukset ovat hallinnollisia elimiä, jotka ohjailevat toimialueensa vesistöihin liittyviä 

toimintoja ja niiden kehittämistä. Vesistöalueiden kalastukseen liittyvissä hallinnollisissa kysymyksissä 

kalatalousalue on kalastuslain (10.4.2015/379) mukainen julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tarkoituksena 

on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja 

hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat (osakaskunnat) sekä 

valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kalatalousalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella 

olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä 

on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalatalousalueita on Keski-Suomen alueella seitsemän. 

Maakunnan kehittämisestä, alueellisesta yhteistyöstä ja maakunnan tilan seuraamisesta/ennakoimisesta 

vastaa Keski-Suomen Liitto. Liitossa on edustettuina kaikki Keski-Suomen 22 kuntaa. 

Nykyinen aluerakenne määrittää vesistöihin liittyvien kehityshankkeiden suuntaa ja toisaalta vesistöt 

vaikuttavat myös aluerakenteen kehitykseen. Aluerakenteella tarkoitetaan asutusta, liikenneyhteyksiä, 

teollisuus- ja tuotantolaitoksien sijaintia sekä yhdyskuntatekniikan rakenteita. 
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Kaavoitus ja alueiden käyttöön liittyvät suunnitelmat ovat maakunnan alueen kuntien vastuulla. 

Maakuntakaava antaa suunnan ja ohjeistuksen kuntatason kaavoitukselle. Maakuntakaavassa määritellään 

myös yleispiirteisesti maakunnan alueiden käyttö ja varaukset ja täten vesistöjen valuma-alueiden 

kaavoituksella ja maankäytöllä on merkitystä myös vesistöjen tilaan ja kehitykseen. Vesistöjen varsille ja 

rannoille kohdentuvasta rakentamisesta säädetään rantayleiskaavassa. 

Maan- ja vesialueenomistus vesistöissä, vesistöjen varsilla ja valuma-alueilla säätelee vesistöjen 

kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kysymykseen tulee maan- ja vesialueenomistajien kokemat hyödyt ja 

haitat esimerkiksi vesistö- ja valuma-aluetason kunnostushankkeissa. Vesienhoidollisiin toimenpiteisiin tulee 

olla maan- ja vesialueenomistajan lupa. 

Taloudelliset voimavarat ohjaavat etenkin alueen kuntien mahdollisuutta osallistua vesistöjen 

kehittämiseen tähtääviin toimenpiteisiin ja hankkeisiin. Tällä hetkellä alueen kuntatalous on monin paikoin 

kriisissä ja taloudelliset resurssit ovat heikot. Apua tilanteeseen tuo monipuoliset EU-tason sekä valtion 

myöntämät hanketuet, joiden osuus vesienhoidollisten hankkeiden kokonaisbudjetista voi vaihdella 50-80 % 

välillä.  

Tutkimus- ja seurantatietoa on maakunnan alueelta runsaasti saatavilla. Vedenlaadun havaintoverkosto on 

kattava ja se pohjautuu suurelta osin viranomaistarkkailuun sekä tarkkailuvelvollisten toiminnanharjoittajien 

velvoitetarkkailuun. Havaintoasemien määrää on viime vuosina karsittu laajasti verrattuna aiempaan. 

Jokaiselta vesistöreitiltä on kuitenkin olemassa jatkuvassa seurannassa olevia havaintoasemia etenkin reitin 

merkittävimpien järvien ja jokien osalta. 

Arvot ja asenteet ohjaavat vesistöjen käyttöä ja vesistöjen kehittämistä. Yleinen ilmapiiri on 

ympäristömyönteinen. Kotiseudulla ja lähiympäristössä vietetty vapaa-aika on lisääntynyt vallitsevan 

maailmantilanteen vuoksi (koronaepidemia). Yhteiskunnassa on kuitenkin olemassa vahvaa 

vastakkainasettelua alkutuotannon, toiminnanharjoittajien ja aktiivisten kansalaisten / ryhmittymien välillä. 

Kritiikkiä toimintojen vesistövaikutuksista ovat saaneet muun muassa metsätalous, maatalous, vesivoima, 

turveteollisuus, kaivosteollisuus ja metsäteollisuus. Asenteet näitä toimintoja ja toimialoja kohtaan voivat 

olla hyvinkin jyrkkiä ja heikentävät osaltaan yhteistyön syntymistä. 

 

2.2 Kehitysohjelman tavoitteet 
 

Kehitysohjelman tavoitteena on turvata keskisuomalaiset kestävän kehityksen vesistöt. Vesi on uusiutuva 

luonnonvara, jonka ympärille yhteiskunta rakentuu, mutta joka ei ole itsestäänselvyys. Puhtaan ja 

turvallisesti käyttökelpoisen veden olemassaolon eteen tulee tehdä työtä ja sitä tulee vaalia, jotta myös 

tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus käyttää ja hyödyntää vesivaroja yksilöllisiin ja yhteiskunnallisiin 

tarpeisiin. Vesistöjen kestävällä kehityksellä on kolme ulottuvuutta: 1) ekologisesti kestävän kehityksen 

vesistöt 2) taloudellisesti kestävän kehityksen vesistöt 3) yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen vesistöt. 

Ekologisesti kestävän kehityksen vesistöt ovat vesistöjä, joiden toimintaan ihmisen tulee puuttua 

mahdollisimman vähän. Ekologisesti kestävä vesistö ei vaadi ihmisen puuttumista mm. säännöllisesti 

tehtävin vesistökunnostustoimin selviytyäkseen ja vesistön kalakannat ovat lajistoltaan tasapainoiset, ja ne 

pystyvät lisääntymään esteettä ja luontaisesti. Vesistöt ovat myös monimuotoisia ylläpitäen monipuolisia 

biotooppeja. Ekologisesti kestävän kehityksen vesistöt eivät myöskään kuormita haitallisesti muita 

alapuolisia vesimuodostumia. 
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Taloudellisesti kestävän kehityksen vesistöt ovat vesistöjä, joita voidaan hyödyntää monipuolisesti ja 

turvallisesti yhteiskunnan käyttöön. Taloudellisesti kestävien vesistöjen vedenlaatu on riittävän hyvä, jotta 

sitä voidaan käyttää teollisuuden ja yhdyskuntien raakavesilähteenä, vesistöjen tila ja monimuotisuus 

takaavat kestävän kalastuselinkeinon sekä vesistöihin rajautuvat kiinteistöt ja tontit säilyttävät arvonsa. 

Taloudellisesti kestävän kehityksen vesistöissä tehtävät kunnostus- ja vesienhoidolliset toimet ovat sen 

luonteisia ja laajuisia, että realistiset taloudelliset reunaehdot eivät ylity ja niiden kustannus-hyötysuhde on 

tasapainossa. 

Yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen vesistöt ovat vesistöjä, jotka ovat kansalaisille turvallisia käyttää ja 

jotka eivät aiheuta uhkaa terveydelle. Vesistöjen virkistyskäyttöpotentiaali on korkea ja vesistöjen 

käyttäjäkunta ja hyödynsaajasektori on mahdollisimman laaja. Vesistöt lisäävät elinympäristön viihtyisyyttä, 

lisäten täten alueiden elinvoimaa ja hyvinvointia sekä vesistöjen yhteyteen ja ympärille voidaan rakentaa 

vesistöjen käyttöä ja virkistyskäyttöä edistävää harraste- ja elinkeinotoimintaa. 

 

2.3 Kehitysohjelman tavoitteiden saavuttaminen 
 

Keski-Suomen vesienhoidon kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa keskisuomalaisten vesistöjen 

kestävä ja monipuolinen käyttö kehitysohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteiden saavuttamisen 

perustana on riittävä hyvälaatuisen veden määrä kaikissa vesimuodostumissa ja vesistöjen riittävä 

monimuotoisuus. Tavoitteisiin pääsemiseksi tulee keskittyä erityisesti 1) hajakuormituksen hallintaan ja 

vähentämiseen 2) pistekuormituksen hallintaan ja vähentämiseen 3) valumaolosuhteiden ja edelleen 

vesistöjen äärevöityneiden virtaamavaihteluiden suuntaamista kohti luonnonmukaisempaa tilaa 4) kalaston 

monimuotoisuuden säilyttämiseen ja vaeltavien kalakantojen nousuesteiden poistamiseen 5) rakennetun 

ympäristön hulevesien käsittelyyn ja ohjaamiseen vesistöjen kannalta kestävin periaattein. 

Hajakuormituksen hallintaan ja vähentämiseen tähtäävissä toimenpiteissä on keskiössä valuma-

aluetasoinen vesienhallinta ja kunnostustoimet.  Vallitsevan säätilan ääri-ilmiöt kuten runsaat sateet ja 

vastaavasti poikkeuksellinen kuivuus ja näiden kausivaihtelu sekä leudot, roudattomat ja runsassateiset 

talvet aiheuttavat vesistöille ennen näkemätöntä valuma-aluelähtöistä kuormituspainetta. Uhkana on 

vesistöihin valuvan orgaanisen hiilen määrän lisääntyminen sekä lisääntyneet ravinnevirrat. Näillä on 

vesistöjä tummentavaa ja rehevöittävää vaikutusta. Keski-Suomessa vesistöjen valuma-alueet ovat pääosin 

voimallisesti ojitettuja eri maankäyttömuotojen (maa-, metsätalous) toimesta. Täten kunnostus- ja 

ehkäisevät toimenpiteet tulee kohdentaa ensisijaisesti näille sektoreille. 

Pistekuormituksen hallintaan ja vähentämiseen vaikuttavat toimet käsittävät toimenpiteet teollisuuden, 

jätevedenpuhdistamoiden, kaatopaikkojen ja turvetuotannon toimijoiden parissa. Nämä toimialat ovat 

ympäristöluvan varaisia ja toiminnasta-, vesien puhdistamisesta- sekä kuormitusrajoista on säädetty 

toiminnan ympäristöluvassa ja toimia valvoo valtiohallinnon toimialaviranomainen. Pistekuormituksen 

määrään voidaan vaikuttaa lupakäytäntein ja ohjata toimialoja kohti parempia puhdistustekniikoita. 

Valumaolosuhteiden ja vesistöjen virtaaminen äärevöitymisessä on lähtökohtana lisääntyneet säätilan ääri-

ilmiöt, kuten kohdassa ”hajakuormituksen hallinta ja vähentäminen”. Voimakkaasti muunnetut vesistöjen 

valuma-alueet pidättävät heikosti niille kertyvää vesimäärää. Tästä seuraa se, että tulva-aikoina tulvat voivat 

olla hyvin nopeita ja voimakkaita, jolloin valuma-alue purkaa vetensä nopeasti alapuolisiin vesistöihin ja 

kuivina jaksoina valuma-alueilta tuleva valunta on vähissä ja etenkin valuma-alueiden pienemmät latvavedet 

kärsivät kuivuudesta. Valumaolosuhteiden luonnonmukaistamisessa tulee keskittyä valuma-alueiden veden 

pidätyskapasiteetin kasvattamiseen valuma-aluetason vesienhallinnan toimenpitein. 
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Kalaston monimuotoisuuden säilyttämisessä painopiste on ekologisesti kestävien vesistöjen ylläpidossa, 

jotta vesistöjen kalasto olisi monimuotoinen ja lajistosuhteiltaan tasapainoinen. Esimerkiksi liian 

särkikalapainotteinen kalasto ilmentää rehevöityvää vedentilaa ja edesauttaa vesistöjen edelleen 

rehevöitymistä. Kalaston lajisuhteisiin voidaan vaikuttaa hoitokalastuksin sekä ravintoverkkokunnostuksin 

(biomanipulaatio), kuten istuttamalla särkikalavoittoisiin vesistöihin petokalaa. Keski-Suomen 

reittivesistöissä on monin paikoin vahva elinympäristö - ja lisääntymispotentiaali vaeltaville kalakannoille 

(mm. järvitaimen). Tämän potentiaalin ylläpitoa tulee vaalia elinympäristökunnostuksin sekä poistamalla / 

ohittamalla reittivesistöjen vaellusesteitä. 

Rakennetun ympäristön hulevesien johtamisessa ja käsittelyssä tulee kiinnittää huomiota muodostuvien 

vesien määrään ja kuormittavuuteen. Lisääntyneet rankkasateet ja leudot talvet aiheuttavat vesistöihin 

kohdistuvaa kasvavaa hulevesikuormaa ja hulevedet voivatkin muodostaa paikallisesti merkittäviä haitta-

aine sekä ravinnekuormia. Rakennettujen alueiden hulevesien käsittelyssä tulee tarkastella mahdollisuuksia 

taajamakosteikoiden ja kosteikkopuistojen rakentamiselle, vesien johtamiselle maanalaisen 

hulevesiverkoston sijaan maanpäällisille viherpainanteille sekä vettä läpäisevien materiaalien suosimista 

yhdyskuntarakentamisessa. 

 

3 Keski-Suomen luonto 
 

Keski-Suomi on metsäinen maakunta, jota luonnehtii metsäluonnon ohella vesistöjen ja soiden runsaus.  

Keski-Suomen maa-alasta peräti noin 80 % on metsämaata (2). Maakunnan luoteisosassa Suomenselän 

alueella metsät ovat tyypillisesti karumpia, vesistöjä on niukemmin ja suopinta-ala on korkeampi kuin suurten 

reittivesien luonnehtimassa eteläisessä ja itäisessä Keski-Suomessa. Metsäluontoa rikastuttaa runsas 

pienvesien määrä ja etenkin suurten järvien ympäristössä kallioalueet ja lehdot. Keski-Suomen maapinta-

alasta viidesosa on suota, mutta soista on ojitettu peräti yli 80 %. Valtakunnan korkeimpiin lukeutuva 

ojitusaste on heikentänyt suoluonnon tilaa ja johtanut lukuisten suolajien taantumiseen ja 

uhanalaistumiseen. Myös alueen metsien tehokas metsätalouskäyttö näkyy lajistossa esimerkiksi lahopuusta 

riippuvaisten lajien ahdinkona. Metsäluonnon monimuotoisuudelle on ollut erityisen haitallista yhtenäisten 

metsäalueiden pirstoutuminen, vanhojen luonnonmetsien väheneminen ja lehtipuuvaltaisten metsien 

niukkuus (3). Pitkään ihmistoiminnan piirissä olleet perinteisen maatalouden muovaamat elinympäristöt 

kuten laidunniityt ja hakamaat ovat ylläpitäneet monimuotoista kasvi- ja eläinlajistoa. Maatalouden 

rakennemuutosten myötä perinneympäristöjen määrä on romahtanut, mikä on johtanut niille tyypillisen 

lajiston uhanalaistumiseen (2). 

 

4 Keski-Suomen väestörakenne ja yhdyskunnat 
 

Keski-Suomi on Suomen viidenneksi suurin maakunta, jonka väestömäärä vuonna 2020 oli 275 105 henkilöä. 

Maakunnan keskuksen, Jyväskylän seudun, väestömäärän trendi on kasvava, kun taas muualla maakunnassa 

kärsitään muuttotappiosta ja erityisesti Jyväskylän seudun ulkopuolella väestö on ikääntynyttä. 

Aluetyypeittäin tarkasteltuna Keski-Suomen väestöstä 54 % asuu kaupunkialueilla (Jyväskylän keskusalue ja 

sen välitön ympäristö). Maaseudun paikalliskeskuksissa – Jämsässä, Keuruulla, Laukaassa, Äänekoskella ja 

Saarijärvellä asuu 14 % maakunnan väestöstä. Keski-Suomesta suurin osa on harvaan asuttua maaseutua, 

mutta näillä alueilla asuu vain 13 % väestöstä (1).  

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajit__KeskiSuomi(32958)
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Keski-Suomi on yksi maamme väestönkasvun maakunnista. Viime aikoina väestön lisäystä on hillinnyt maan 

sisäisen muuttovoiton hiipuminen, johon on osaltaan vaikuttanut maakunnan heikko työllisyyskehitys. 

Väestön kasvu jakaantuu epätasaisesti maakunnassa: vetovoimainen keskusseutu houkuttelee uusia 

asukkaita, kun taas muilla alueilla väestö vähenee. Maakunnan väestöstä noin 82 % liittynyt 

jätevesiviemäriin. Arviolta noin 50 000 asukasta asuu viemäriverkostojen ulkopuolella. Keski-Suomessa oli 

vuonna 2019 kesämökkejä yhteensä 35 994 kpl, mikä oli viidenneksi eniten Suomen maakunnista. Enemmän 

kesämökkejä oli vain Varsinais-Suomen, Etelä-Savon, Pirkanmaan ja Uudenmaan maakunnissa (1). 

5 Teollisuuden, maankäytön ja energiantuotannon nykytila ja muutokset 
 

Keski-Suomen teollisuutta, maankäyttöä sekä energiantuotannon nykyistä tilaa ja muutoksia käsitellään 

Keski-Suomen ELY-keskuksen laatimassa toimenpideohjelmassa (TPO kausi 3.) seikkaperäisesti ja maakunnan 

laajuisesti. Toimenpideohjelma löytyy osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi-

fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/KeskiSuomi/Toim

enpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus 

 

6 Maakunnalliset strategiat, ohjelmat, kaavat ja hankkeet 
 

Keski-Suomen maakunnassa on useita alueiden-, elinkeinojen-, yhdyskuntien ja ympäristön kehittämiseen 

tähtääviä ohjelmakokonaisuuksia ja hankkeita. Useimmissa näistä on myös yhtymäkohtia maakunnan 

vesitöihin ja näkökulmia vesienhoidollisiin tarpeisiin ja toimenpiteisiin.  

Keski-Suomen strategia 

Maakuntasuunnitelma/strategia sisältää maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet. Vuonna 2040 

Keski- Suomi on osaava ja hyvinvoiva bio- ja digitalouden kansainvälinen maakunta. Toimiva aluerakenne ja 

saavutettavuus sekä monipuolinen kansainvälinen toiminta luovat perustan toiminnalle. Strategian avulla 

kunnat, yritykset, tutkimuslaitokset, viranomaiset ja järjestöt sekä asukkaat voivat sitoutua yhteisesti 

sovittuihin tavoitteisiin. Maakuntastrategia perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä lakiin alueiden 

kehittämisestä. Strategia osoitteesta: https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/keski-

suomen-strategia-2040/ 

Keski-Suomen maakuntaohjelma  

Maakuntaohjelma perustuu Keski-Suomen maakuntasuunnitelman 2040 linjauksiin ja tavoitteisiin ja se 

täsmentää maakuntasuunnitelmaa. Vuosien 2018–2021 kehittämisen strategiset painopistealueet ovat 1) 

biotalous, 2) digitalous, 3) osaamistalous, 4) hyvinvointitalous ja 5) matkailu. Maakuntaohjelman tavoitteiden 

toteuttaminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja kumppanuutta. Maakuntaohjelman 

ympäristöselostuksessa mainitaan metsätalouden ja turvetuotannon kuormituksen vähentämistarve sekä 

erityisesti turvemailla kasvavan puunkäytön aiheuttamat vesisensuojelulliset haasteet. Maakuntaohjelma 

osoitteesta: https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/maakuntaohjelma/ 

 

 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/keski-suomen-strategia-2040/
https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/keski-suomen-strategia-2040/
https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/maakuntaohjelma/
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Keski-Suomen maakuntakaava 

Keski-Suomen maakuntakaava hyväksyttiin Keski-Suomen maakuntavaltuustossa 1.12.2017. Lainvoimaiseksi 

se tuli Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 28.1.2020. Maakuntakaavaprosessin yhteydessä kumottiin 

kaikki aiemmat maakuntakaavat. Keski-Suomen maakuntakaavan perustana on Keski-Suomen Strategian 

Aluerakenne 2040. Maakuntakaava painottaa maakunnan strategisia tavoitteita ja kaavan strategiset 

painopisteet ovat 1) biotalous 2) liikennekäytävät ja kansainväliset yhteydet 3) asutusrakenne sekä 4) 

matkailu ja virkistys. Muita teemoja ovat tekninen huolto, luonnonvarat, erityistoiminnot, kulttuuriympäristö 

ja luonnonsuojelu. Maakuntastrategia, maakuntaohjelma ja maakuntakaavat löytyvät maakuntaliiton 

kotisivulta osoitteesta: https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/ 

Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030 

Keski-Suomen ilmasto-ohjelma valmistui vuonna 2018 osana Interreg Itämeren ohjelma rahoitteista Baltic 

Energy Areas – A Planning Perspective (BEA-APP) -hanketta. Ilmasto-ohjelma 2030 esittelee pääosin 

keskisuomalaisia hyviä ilmastotyön käytäntöjä. Ilmasto-ohjelma löytyy osoitteesta: 

http://keskisuomi.info/ilmasto2030/ 

Keski-Suomen alueellinen metsäohjelma 2021–2025 

Keski-Suomen metsäohjelma 2021–2025:n tavoitteena on edistää metsien monipuolista ja kestävää käyttöä 

maakunnassa. Metsäohjelma luo toimintaedellytyksiä maakunnan metsien hoidolle, käytölle ja puun 

jatkojalostukselle. Ohjelmassa on vahvasti esillä metsien luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja 

metsien monikäyttö. Metsäohjelman keskeiset teemat ovat: 1) Metsät kasvavat hyvin ja elinvoimaisina, 2) 

Luonnon monimuotoisuutta lisätään ja vesiensuojelua tehostetaan, 3) Metsiä hoidetaan ilmastokestävästi, 

4) Infra tukee metsien monipuolista käyttöä, 5) Uusia puupohjaisia tuotteita kehitetään ja 6) 

Keskisuomalainen metsäluonto tarjoaa mahdollisuuksia. Metsäohjelma löytyy osoitteesta: 

https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/alueellinen-metsaohjelma-keski-suomi-2021-

2025.pdf 

Keski-Suomen maaseudun alueellinen kehittämissuunnitelma 2014–2020 

Keski-Suomen maaseudun alueellisen kehittämisohjelmassa 2014–2020 on valittu seuraavat kehittämisen 

painopistealueet:1) maaseudun uudistuva yrittäjyys, 2) monimuotoinen maaseutuasuminen, 3) metsistä on 

moneksi sekä 4) potkua maatalousyrittämiseen. Kaikkia teemoja yhdistää pyrkimys kohti hyvää ympäristöä, 

vähähiilistä taloutta ja resurssiviisautta ja mukana on myös vesienhoidollisia tavoitteita. Keski-Suomen 

maaseudun alueellinen kehittämissuunnitelma löytyy osoitteesta: https://docplayer.fi/19179687-Keski-

suomen-alueellinen-maaseudun-kehittamissuunnitelma-2014-2020.html 

Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 

Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2005–2015 toimintakauden päätyttyä Keski-Suomen maakunnan 

kulttuuriympäristöryhmä (MAKU) on sitoutunut toteuttamaan valtakunnallista kulttuuriympäristöstrategiaa 

2014-2020 ja sen toimeenpanosuunnitelmaa. Kulttuuriympäristöstrategian tavoitteena on, että ihmiset 

arvostavat lähiympäristöään, sen historiaa ja toimivat lähiympäristönsä tilaa edistäen. Viihtyisällä ja 

hoidetulla ympäristöllä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja asumisen kannalta. 

Kulttuuriympäristöstrategiaan sisältyy mm. vesistöjenalueiden kulttuuriperinnön vaaliminen ja 

kulttuuriperinnön huomioon ottaminen vesistöalueiden vesitöihin kohdistuvissa toimenpidesuunnitelmissa. 

Kulttuuriympäristöohjelma löytyy osoitteesta: https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Kultt

uuriymparistoohjelmat/Kulttuuriymparistoohjelmat__KeskiSuomi(29082) 

https://keskisuomi.fi/elinvoima-ja-kehittaminen/strategia/
http://keskisuomi.info/ilmasto2030/
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/alueellinen-metsaohjelma-keski-suomi-2021-2025.pdf
https://www.metsakeskus.fi/sites/default/files/document/alueellinen-metsaohjelma-keski-suomi-2021-2025.pdf
https://docplayer.fi/19179687-Keski-suomen-alueellinen-maaseudun-kehittamissuunnitelma-2014-2020.html
https://docplayer.fi/19179687-Keski-suomen-alueellinen-maaseudun-kehittamissuunnitelma-2014-2020.html
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Kulttuuriymparistoohjelmat/Kulttuuriymparistoohjelmat__KeskiSuomi(29082)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Kulttuuriymparistoohjelmat/Kulttuuriymparistoohjelmat__KeskiSuomi(29082)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Kulttuuriymparistoohjelmat/Kulttuuriymparistoohjelmat__KeskiSuomi(29082)
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Itä-Etelä suuralueen vesihuoltostrategia 2050 

Seitsemän ELY-keskuksen kesken (Pohjois-Savon ELY, Keski-Suomen ELY, Etelä-Savon ELY, Pohjois-Karjalan 

ELY, Hämeen ELY (Päijät-Häme), Kaakkois-Suomen ELY ja Uudenmaan ELY) on valmisteilla koko aluetta 

koskeva vesihuoltostrategia vuoteen 2050. Strategian on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Strategiseen suunnitteluun sisältyy tavoitteiden asettelu, mittariston ja seurantaohjelman laadinta ja ELY-

kohtaisten toimenpideohjelmien tekeminen. 

Työhön osallistetaan myös viranomaiset, vesihuoltotoimijat, muut asiantuntijat ja sidosryhmät. 

Kehittämistavoitteet asetetaan siten, että niiden toteuttamiselle löydetään todellisia konkreettisia keinoja. 

Pitkän tähtäimen suunnitelmaa ei lyödä liian tarkasti lukkoon, vaan työssä edetään lyhyissä jaksoissa ja 

etenemistä seurataan riittävän tiheästi. (1) 

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat 

Kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on 

turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. Käyttö- ja 

hoitosuunnitelma ottaa huomioon lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset sekä valtakunnalliset 

hoitosuunnitelmat (Kalastuslaki 35-36 §). Suunnitelmalla muun muassa edistetään vapaa-ajan ja kaupallisen 

kalastuksen toimintaedellytyksiä. Kalatalousalueiden tulee laatia käyttö- ja hoitosuunnitelma vuoden 2021 

loppuun mennessä. Suunnitelman hyväksyy ELY-keskus. Hyväksymisen jälkeen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

on voimassa enintään kymmenen vuotta, mutta sitä suositellaan päivitettävän vuosittain (4). 

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2020–2027 tukee viiden Järvi-Suomen alueen ELY-

keskuksen (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) ilmasto- ja 

ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuuden parantamista ohjelmakaudelle 2020–2027 yhteistyön, työnjaon ja 

voimavarojen kokoamisen kautta. Lisäksi huomioidaan alueen elinkeinotoiminnan monipuolinen yhteys 

ympäristöön, sillä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja ympäristön hyvä tila vaikuttavat useiden 

elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksiin. Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman pääpaino on maataloudessa. 

Lisäksi ohjelmassa paneudutaan metsätalouteen, liiketoimintaan sekä asumiseen. Ohjelmassa tunnistetaan 

alueelle sopivia ja vaikuttavia keinoja ravinnekuormituksen vähentämiseen ja vesistöjen hyvään tilaan, 

luonnon monimuotoisuuden parantamisen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillintään 

liittyen. Ohjelma löytyy osoitteesta: 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175347/Raportteja%2053_2019.pdf?sequence=5&isAllowe

d=y 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175347/Raportteja%2053_2019.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175347/Raportteja%2053_2019.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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7  Keski-Suomen vesienhoidon näkymiä 
 

7.1 Tulevaisuuden ilmastoskenaario 
 

Ilmastonmuutos on merkittävä pitkän aikavälin muutos globaalisessa ja paikallisessa ilmastossa, jonka 

johdosta muutoksia tulee tapahtumaan muun muassa lämpötiloissa ja sadannoissa. Sademäärien kasvu lisää 

maalta vesistöihin kohdistuvia valumia ja täten kasvattaa vesistöjen virtaamia. Tulevaisuudessa 

ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat olemaan suurin haaste vesienhoidollisissa toimenpiteissä ja tällöin 

valuma-aluelähtöinen vesistökuormitus ja siihen vaikuttaminen ovat avainasemassa. Etenkin talvella 

lisääntyvä lumen sulaminen ja vesisateet lisäävät virtaamia ja talvitulvia (1). Voimallisesti ojitetut valuma-

alueet lisäävät täten alati kasvavia huuhtoumia alapuolisiin vesistöihin, jolloin vesistöihin kohdistuvan 

ulkoisen kuormituksen määrä kasvaa. Kuvassa 1. on esitettynä tulevaisuuden skenaario lisääntyvistä 

talviaikaisista valumista. Kuva havainnollistaa ilmastonmuutoksen tuomia vesitaloudellisia haasteita maa- ja 

metsätaloussektorille ja Keski-Suomen ennuste vaihtelee 20-80 % valuman lisääntymisellä. 

Ilmastonmuutoksen ennustetaan siten lisäävän vesistökuormitusta lisääntyvien talvisateiden kautta, jotka 

todennäköisesti huuhtovat lumettomasta ja roudattomasta maasta entistä enemmän ravinteita (5). 

Kuva 1. Vasemmalla ennustettu muutos talviaikaiseen valuntaan aikakaudelle 2040–2069 RCP 2.6 -

ilmastoskenaarion mukaan. Muutokset valunnassa kohdistuvat laajasti maatalousalueille sekä 

metsätalousalueille (lähde: 5). 
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7.2 Haja- ja pistekuormitus 
 

Ylimääräisen veden poisjohtamisella on tärkeä rooli maa- ja metsätalouden tuotantokyvyn varmistamisessa 

(5). Tästä vesien poisjohtamisesta muodostuu hajakuormitteena käsiteltävää vesistökuormaa. Kaikkia Keski-

Suomen vesistöalueita- ja reittejä yhdistää maankäyttöön liittyvien toimintojen edustavuus 

vesistökuormituksessa ja kuormituksen luonne on tällöin pääosin hajakuormitusta. Maa- ja metsätalouden 

toimintojen lisäksi hajakuormitusta muodostuu vähäisemmässä määrin haja-asutusalueen jätevesistä ja 

taajamien hulevesistä. Merkittävin vesistökuormituksen aiheuttaja on kuitenkin metsien luonnonhuuhtouma 

ja se nousee suurimmaksi kuormittajaksi kaikilla vesistöalueilla- ja reiteillä.  

Pistekuormituksen osuus on paikallisesti hyvin voimakasta keskittyen suurempien teollisuuslaitosten ja 

jätevedenpuhdistamoiden läheisyyteen, mutta maakunnan mittakaavassa pistekuormituksen osuus jää 

vähäiseksi. Pistekuormituksen paine kasvaa jatkuvasti teollisuuden tuotantokapasiteetin kasvun ja 

yhdyskuntien kasvun myötä, mutta toisaalta jätevesien puhdistustekniikat ja kiertotalous ovat myös 

jatkuvassa kehityksessä, tasapainottaen täten tilannetta. Turvetuotannon aiheuttama pistekuormituksen 

osuus vesistöreittien kokonaiskuormituksesta on vähäinen. Toiminnan vesistövaikutukset voivat kuitenkin 

nousta paikallisesti hyvinkin merkittäviksi, etenkin jos tuotantoalue sijaistee vesistöalueen herkemmillä 

latva-alueilla. Taulukossa 1 on esitettynä yhteenvetona maakuntatason vesistökuormituksen osuudet 

kuormituslähteittäin (6). 

Taulukko 1. Keski-Suomen vesistöalueiden ja -reittien yhteenlasketun kuormituksen osuudet 

kuormituslähteittäin VEMALA-kuormitusmallinnuksen mukaan tarkasteltuna (6). 

 

(* VEMALA-mallinnus ei anna pistekuormalle lukuarvoja 

 

7.3  Vesienhoidon toimenpiteiden maantieteellinen kohdentuminen 
 

Keski-Suomen vesistöihin kohdistuvat vesienhoidolliset painopistealueet ovat ensisijaisesti maakunnan 

pohjois- ja länsiosissa. Näille seuduille on ominaista valuma-alueiden laajat ja voimakkaasti ojitetut 

turvemaat (Kuva2). Painopistealueiden vesistöreittejä ovat Viitasaaren reitti (pohjoisosa), Saarijärven reitti, 

Keuruun reitti sekä Jämsänjoen reitti. Maankäytön tarpeisiin (maa- ja metsätalous, turvetuotanto) ojitettu 

turvemaavaltainen valuma-alue yhdistettynä ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin valumiin lisää 

merkittävästi vesistöihin kohdistuvaa kuormituspainetta. Tällöin valuma-aluelähtöinen kuormitus 

muodostuu pääasiassa kiintoaineen, ravinteiden sekä humuksen kuormasta. Näillä tekijöillä on vesistöjä 

voimakkaasti tummentavaa, samentavaa ja rehevöitävää vaikutusta.  

 

LÄHDE

Kiintoaine Typpi Fosfori CODMn

Pellot (viljely + luonnohuuhtouma) 46 22 35 3

Metsät (metsätalous + luonnohuuhtouma) 51 60 54 97

Pistekuorma 3 18 11  (*

OSUUS %
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Kuva 2.  Keski-Suomen kartoitetut suoalueet (lähde: 7) ja Suomen soiden ojitusosuudet (lähde: 8). 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen laatimassa vesienhoidon toimenpideohjelmassa (TPO 3.) vesienhoitokaudelle 

kolme (2022-2027) on esitetty saman kaltainen arvio vesienhoidon maakunnallisesta kehitystarpeesta, eli 

etenkin pohjoinen ja läntinen Keski-Suomi vaativat vesienhoidollisia toimia. Toimenpideohjelmassa myös 

Päijänne on luokiteltu tilaltaan vaarantuneeksi ilman vesienhoidollisia toimenpiteitä. Tämä selittynee sillä, 

että Päijänteen valumasta noin 60 % tulee pohjoisesta Vaajakosken kautta ja Vaajakosken vedet valuvat 

Saarijärven- ja Viitasaaren reitiltä sekä Leppävesi-Kynsivesi alueelta. Tämän lisäksi Jämsän reitiltä tulee 

merkittävässä määrin Päijänteen tilaa heikentävää kuormaa. 
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8 Keski-Suomen vesienhoidon painopistealueet: valuma-aluelähtöinen 

kuormitus ja sen hallinta 
 

8.1 Maatalouden vesistökuormitus ja sen vähentäminen 
 

Maatalouden vesitalouden hallinta perustuu pitkälti maankuivatukseen. Vuosien saatossa rakennettu 

maankuivatusjärjestelmä on mittava ja kattaa lähes koko Suomen peltopinta-alan. Maan kosteuden säädöllä 

pyritään luomaan kasville mahdollisimman edulliset kasvuolosuhteet ja pitämään maan kantavuus ja rakenne 

hyvinä, jotta Suomen lyhyt kasvukausi voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti (5). Maatalouden 

kuivatusjärjestelmä voidaan jakaa perus- ja paikalliskuivatukseen. Peruskuivatuksella kuivatusvedet 

johdetaan valtaojien tai perattujen luonnonuomien kautta jokiin ja järviin sekä edelleen mereen. 

Peruskuivatuksella luodaan edellytykset paikalliskuivatukselle, jolla johdetaan ylimääräiset vedet pois 

viljelylohkolta sala- tai avo-ojituksella (5). 

Vuonna 2016 Keski-Suomen viljelijöillä oli maatalousmaata käytössä yhteensä 95 638 ha (Taulukko 2). 

Maatalousmaan määrä on vaihdellut 5-vuotis jaksoilla jonkin verran ja 2000-luvulle tultaessa pinta-alat ovat 

lisääntyneet. Kuntakohtaisesti eniten peltopinta-alaa on Jämsässä, Saarijärvellä ja Laukaassa (Taulukko 3). 

Kooltaan suurimmat tilat löytyvät Pihtiputaalta ja Joutsasta (9). Maatalouden osuus Keski-Suomen 

ravinteiden kokonaiskuormituksesta on fosforin osalta noin 26 % ja typen osalta noin 14 %. Maatalous on 

arvioitu merkittäväksi kuormituspaineeksi Keski-Suomessa 220 vesimuodostumassa (1).  

 

Taulukko 2. Peltoalan käyttö Keski-Suomessa vuosina 1995-2016 (lähde: 9). 
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Taulukko 3. Peltoalan käyttö ja pinta-alat kunnittain Keski-Suomessa vuonna 2016 (lähde: 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatalousmaille satavan veden reitit ovat moninaiset; osa haihtuu ilmakehään kasvien kautta, osa päätyy 

pintavaluntana suoraan vesistöön ja osa johtuu salaojituksien kautta vesistöihin. Kuvassa 3 on kuvattuna 

vedenkierron prosessi.  

 

Kuva 3. Sadannasta muodostuvan veden kiertoa ja vaiheita ennen päätymistä vesistöihin. (lähde:10). 
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Maatalouden kuormitus on pääosin ravinnekuormaa (N ja P) sekä kiintoainekuormaa. Muuttuvassa 

ilmastossa peltojen lisääntyvä talviaikainen lumettomuus todennäköisesti tulee entisestään lisäämään 

ravinteiden, fosforin ja typen, huuhtoutumista vesistöihin (1.1). Tämän tulee ottaa huomioon myös 

muuttuvassa maatalousympäristössä. Maatalousmaan aiheuttaman kuormituksen ehkäisemisessä on 

ensiarvoisen tärkeää estää tuottavan maaperän hiukkasia ja niihin sitoutuneita taloudellisesti arvokkaita 

ravinteita, fosforia ja typpeä, valumasta sadevesien mukana jokiin ja järviin. Maan hyvä mururakenne ei liety 

ja huuhtoudu viereiseen ojaan kovallakaan sateella. Kestävä mururakenne toimii myös puskurina sään 

heilahdellessa kuivuudesta sadekausiin. Kovilla sateilla maa imee ja pidättää tehokkaasti vettä, ja kuivuuden 

yllättäessä vettä on varastoitunut maahiukkasiin satokasvien käytettäväksi. Keskeinen toimenpide on siten 

pyrkiä pidättämään maa-aines pelloilla ja estää eroosioaineksen päätyminen alapuolisiin vesistöihin (11) 

(kuva 4).  

Merkittävimmät keinot aineksen pidättämiselle ovat: 

• Toimiva vesitalous ja salaojitus, säätösalaojitus 

• Kasvipeitteisyys ja syväjuuriset kasvit 

• Viljelykierto 

• Rengaskuormien vähentäminen 

• Vähennetty maanmuokkaus 

• Eloperäisen materiaalin lisääminen 

• Maanparannusaineet, kuten rakennekalkki, kuitulietteet ja kipsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Pelloilla tehtävien toimien vaikutus vesistöihin päätyvään kuormitukseen (lähde: 12). 
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Maan rakenteen parantaminen on pitkä, vuosia vievä projekti. Tämän vuoksi on myös tärkeää vähentää 

kuormitusta pysäyttämällä jo liikkeelle lähtenyt maa-aines ennen sen päätymistä vesistöön (11). Keinoja 

ovat: 

• Kosteikot ja laskeutusaltaat 

• Luonnonmukainen peruskuivatus ja kaksitasouomat 

• Monimuotoisuus ja luonnonpellot 

• Suojakaistat ja -vyöhykkeet 

 

Kuvassa 5 on esitettynä kootusti valuma-aluetason vesiensuojeluratkaisuja maatalousvaltaisella valuma-

alueella. Vaikuttavuutta saadaan parhaiten yhdistämällä eri menetelmiä ja valitsemalla oikeat ratkaisut 

oikeille kohteille. 

 

Kuva 5. Havainnekuva veden ja ravinteiden pidättämistoimenpiteistä valuma-alueella (kuva: Mainostoimisto 

Kuke). Menetelmiä ravinteiden ja vedenpidättämiseksi osana kokonaisvaltaista pellonkuivatusta (lähde: 13). 
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8.2 Maatalouden kuormituksen vähentämiskeinot 
 

Maatalouden kuormituksen vähentämisen merkittävämpänä ohjauskeinona on maatalouden 

ympäristökorvausjärjestelmä, joka on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. 

Ympäristökorvaukseen on sitoutunut Keski-Suomessa noin 90 % viljelijöistä ja se kattaa noin 77 % käytössä 

olevasta peltoalasta. Järjestelmään sitoutuminen on ollut viljelijöille vapaaehtoista. 

Ympäristökorvausjärjestelmä sisältää kaikille ympäristötukeen sitoutuneille viljelijöille pakollisen 

tilakohtaisen toimenpiteen (1). Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa esitellään kattavasti 

erilaisia maatalouden vesistökuormituksen vähentämiskeinoja. Näistä toimista keskeisimmät on esitettynä 

taulukossa 4.  

Taulukko 4. Maatalouden vesistökuormituksen keskeisimmät vähentämiskeinot. 

 

Tulevaisuudessa tärkeänä seikkana ympäristökorvaukseen sitoutumisen lisäksi on maatalouden 

vesiensuojelun ja edelleen vesienhoidon tietämyksen sekä suojelutoimien vaikuttavuuden tietoisuuden 

lisääminen. Lisää vaikuttavuutta saadaan tiedolla, osallistavalla päätöksenteolla ja viestinnällä. Elinkeinolle 

asetettavien vesistökuormituksen vähentämistä koskevien tavoitteiden ja velvoitteiden tulee pohjautua 

tutkittuun tietoon (10).  Keski-Suomessa isomman mittakaavan ja useampia toimialoja osallistava valuma-

aluelähtöinen vesienhoitotoiminta on verrattain uutta, joten siihen liittyviä olettamuksia ja epäluuloja tulee 

oikoa myös maataloussektorilla. Lähtökohtana tulee pitää ” Keski-Suomen vesienhoitoa alkutuotanto 

turvaten”. Tätä tietoisuuttaa ja sen edistämistä tullaan Keski-Suomessa viemään eteenpäin muun muassa 

konkreettisilla valuma-aluetason kunnostushankkeilla. 

Toimenpide Kohde Vaikuttavuus Toteutus

Suojavyöhykkeiden 

perustaminen

Vesistöihin 

rajautuvat 

peltolohkot

Pidättää ravinteita ja 

kiintoainetta
Viljelijä

Luonnonmukainen 

peruskuivatus
Peltojen ojasto

Uomien 

monimuoitoisuus, 

eroosion 

vähentäminen

Viljelijä

Kosteikkojen 

perustaminen

Kuivatusvesien 

käsittely ennen 

vesistöä

Pidättä ravinteita ja 

kiintoainetta, tasaa 

virtaamia

Viljelijä / valuma-

alueyhteistyö

Talviaikainen eroosion 

torjunta
Peltolohkot

Estää maa-aineksen 

huuhtoutumista 

vesistöihin

Viljelijä

Säätösalaojituksen 

käyttö

Pellot, etenkin 

turvepellot

Säätelee pellon 

vesitaloutta
Viljelijä

Ravinteiden hallittu 

käyttö
Peltolohkot

Vähentää vesistöihin 

päätyvää 

ravinnekuormaa

Viljelijä
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Hankkeissa tulee olla heti aloitusvaiheessa tiiviissä yhteistyössä maanomistajien ja toiminnanharjoittajien 

kanssa ja tavoitteena on luoda täten yhteistyön ja avoimuuden kulttuuria. Yhteistyössä toimijoiden kesken 

tehtäviä hankkeita tukee myös 12/2020 Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestön (MTK) julkaisema 

Vesiohjelma (10), jossa kantavana teemana on kokonaisvaltainen valuma-aluetason vesienhallinta. 

Hankkeista saadut kokemukset, toimintatavat ja yhteistyö edistävät toimien hyväksyttävyyttä ja edelleen 

innokkuutta lähteä mukaan kunnostushankkeisiin paikallisten vesistöjen hyväksi. Jokainen toteutunut hanke 

luo lisää tietoisuuttaa ja edistää seuraavaa maakunnallista hanketta. 

Tehokkaimpia maatalouden vesiensuojelutoimia tulee kohdentaa niiden vesistöjen valuma-alueille, jotka 

ovat ekologisessa luokittelussa hyvää huonommassa tilassa tai jotka uhkaavat heikentyä ja joissa 

maatalouden aiheuttama kuormituspaine on arvioitu suureksi (1). 

 

8.3 Metsätalouden vesistökuormitus ja sen vähentäminen 
 

Järjestelmällinen metsäojitustoiminta alkoi Suomessa vuonna 1909. Pääosa ojituksista on toteutettu jaksolla 

1955–1985. Kuivatuksella voidaan vaikuttaa puuston elinvoimaisuuteen ja kasvuolosuhteisiin, sekä edelleen 

metsänkasvatuksen puuntuotannolliseen ja taloudelliseen tulokseen (5). Keski-Suomessa on runsaasti 

metsää ja sen myötä metsätalousmaata, jonka osuus Keski-Suomen pinta-alasta on noin 83 %. 

Metsätalousmaata on yhteensä noin 1 437 000 ha, josta metsämaata on 1 373 000 ha. Metsämaasta 

puuntuotannossa on 93 %. Keski-Suomen soista metsätalouskäyttöön on ojitettu noin 83 % (1). Taulukossa 5 

on eriteltynä hehtaaritasolla erilaiset ojitetut ja ojittamattomat suot valtakunnan tasolla sekä maakunnittain.  
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Taulukko 5. Taulukossa on esitetty Suomen metsien inventoinnin yhteydessä laadittu ojitustilannekatsaus. 

Rivi 13 edustaa Keski-Suomea (lähde: 14). 

 

Metsätalouden merkittävimpiä vesistöjä kuormittavia toimenpiteitä ovat kunnostusojitus, maanmuokkaus, 

puunkorjuu ja metsälannoitus. Toimien seurauksena vesistöihin kohdistuu kiintoaine-, humus-, ravinne- ja 

rautakuormaa. Merkittävimpänä metsätalouden kuormitteena voidaan pitää kiintoainetta, joka runsaana 

esiintyessään liettää alapuolisia vesistöjä sisältäen myös orgaanista materiaalia ja hajotessaan kuluttaa 

vesistöjen happivarastoja (15).  

Muuttuvan ilmaston myötä valunnan ja rankkasateiden kasvaminen todennäköisesti lisää myös 

metsäalueiden ravinnekuormitusta, sillä merkittävä osa metsäalueiden ravinteista huuhtoutuu vesistöihin 

tulva-aikana. Roudattoman ajan valunnan kasvu lisää edelleen alttiutta metsäalueiden eroosiolle (1.1). 

Metsätalouden vesistövaikutukset ovat usein havaittavissa etenkin vesistöjen latvaosissa, joissa metsätalous 

on usein ainoa kuormituslähde (15). Ilmastonmuutos luo omat lisähaasteensa voimakkaasti 

metsätalouskäyttöön ojitetuille suoalueille, lisäten merkittävästi vesistöihin kohdistuvaa kuormituspainetta.  
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Alueellista vaihtelua esiintyy kuitenkin runsaasti ja metsätalous on arvioitu merkittäväksi kuormituspaineeksi 

105 keskisuomalaisessa vesimuodostumassa (1).  Valtaosa metsäalueilta vesistöihin päätyvästä 

kuormituksesta on kuitenkin luonnonhuuhtoumaa, joka muodostaa suurimman vesistöihin kohdistuvan 

kuormituspaineen jokaisella Keski-Suomen vesistöreitillä- ja alueella. Metsätaloustoimet, kuten alueille 

tehdyt ojitukset, edistävät myös luonnonhuuhtouman päätymistä vesistöihin ja täten metsäalueiden 

kuormitusta tulee käsitellä kokonaisuutena ja voidaankin puhua kokonaisuuden kattavasta metsäperäisestä 

kuormituksesta. Kaivettujen ojastojen kautta vesitöihin päätyvässä kokonaiskuormituksessa ei voida eritellä 

erikseen ihmisperäisyyttä ja luonnonperäisyyttä. 

 

8.4 Metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiskeinot 
 

Metsäperäisen kuormituksen vähentämisessä ja edelleen vesiensuojelussa on oleellista keskittyä alueelta 

valuviin vesimääriin.  Toimenpidealueen läpi virtaavan laskuojan valuma-alue voi olla huomattavasti 

laajempi, kuin varsinaisesti käsiteltävän alueen koko (15). Täten merkittävänä vesiensuojelutoimena on 

valuma-aluetason vesienhallinta, jossa ojitetuilta alueilta valuvia vesimääriä ja niiden mukana kulkeutuvaa 

kuormitusta pyritään pidättämään valuma-alueella ja edelleen käsittelemään muun muassa suodatukseen ja 

gravitaatioon perustuen. Metsätalouden vesiensuojelussa käytettäviä keskeisimpiä menetelmiä on 

esitettynä taulukossa 6. 

Taulukko 6. Metsätalouden keskeisimmät kuormituksen vähentämiskeinot. 

 

Toimenpide Kohde Vaikuttavuus Toteutus

Suojakaistat vesistöjen 

varsilla

Vesistöihin 

rajautuvat 

metsätalousalueet

Pidättää ravinteita ja 

kiintoainetta
Maanomistaja

Ojien kaivukatkot ja 

lietekuopat

Ojastot, 

kuivatusvedet

Vähentää eroosiota, 

pidättää kiintoainetta
Maanomistaja

Pintavalutuskentät
Ojastot, 

kuivatusvedet

Pidättää ravinteita ja 

kiintoainetta

Maanomistaja / valuma-

alueyhteistyö

Kosteikot
Ojastot, 

kuivatusvedet

Pidättää ravinteita ja 

kiintoainetta, tasaa 

virtaamia

Maanomistaja / valuma-

alueyhteistyö

Laskeutusaltaat
Ojastot, 

kuivatusvedet

Vähentää eroosiota, 

pidättää kiintoainetta
Maanomistaja

Patorakenteet
Ojastot, 

kuivatusvedet

Pidättää  kiintoainetta, 

vähentää eroosioita

Maanomistaja / valuma-

alueyhteistyö

Metsien eri-ikäisrakenne Kasvatus, hakkuut
Välttää turhia ojituksia 

ja jättää suojakaistoja
Maanomistaja
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Kuvassa 6 on esitettynä tyyppiesimerkki erilaista yhtäaikaisesti toteutetuista metsätaloustoimien kohteena 

olevan alueen vesiensuojelutoimista, joilla pyritään vähentämään hakatulta alueelta vesistöihin päätyviä 

ainevirtoja (16). Uutena tutkimuksen alaisena menetelmänä tulee myös maininta puumateriaalin 

sijoittaminen ojastoihin (PuuMaVesi-hanke), jolla on saatu alustavasti hyvin myönteisiä tuloksia 

metsätalouden vesienpuhdistamisessa (17). Puumateriaalin käyttöä virtaamia hidastavana ja edelleen vesiä 

puhdistavana rakenteena voidaan hyödyntää metsätalouden lisäksi myös muiden maankäytön muotojen 

vesiensuojelussa.  

 

Kuva 6. Metsätaloustoimien kohteena olleen palstan keskeisimpiä vesiensuojelutoimia (lähde: 16). 

 

Hyvä suunnittelu ja huolellinen toteutus takaavat kohdealueelle sopivimmat ja tehokkaimmat 

vesiensuojelutoimenpiteet. Mitä enemmän maaperää käsitellään ja mitä lähempänä vesistöjä toimitaan, sitä 

suurempi on todennäköisyys ravinteiden ja kiintoaineksen päätymisestä vesistöön (15). 

Vesiensuojeluratkaisut harkitaan toimenpidekohtaisesti, jolloin maaston kaltevuuteen, maalajin 

eroosioherkkyyteen, virtaamiin ja vesistöjen läheisyyteen liittyvät seikat tulevat parhaiten huomioiduiksi (1). 

Metsätalouden vesiensuojelusta kootusti tietoutta Tapio-verkkojulkaisussa: https://tapio.fi/wp-

content/uploads/2020/09/Metsanhoidon-suositukset-vesiensuojeluun-TAPIO-2019.pdf 

Metsätalouden ja yleensä metsäperäisen kuormituksen vähentämisessä maanomistajat ja 

toiminnanharjoittajat ovat avainasemassa, sillä mikäli toiminta ja toimenpiteet eivät ole luvanvaraisia, on 

vesiensuojelu omaehtoista. Etenkin kunnostusojitusten yhteydessä tehtävät oikeanlaiset 

vesiensuojelutoimenpiteet ja rakenteet voivat vähentää metsäperäistä kuormitusta merkittävissä määrin. 

Elinkeinolle asetettavien vesistökuormituksen vähentämistä koskevien tavoitteiden ja velvoitteiden tulee 

pohjautua tutkittuun tietoon, jotta toimille saadaan tuotantoportaan tuki (10). Haasteena on tällä hetkellä 

vesiensuojelussa vapaaehtoisuuden luoma toimenpidekulttuuri sekä myös usein tiedon puute siitä, mitä 

tulisi tehdä, missä ja milloin. 

https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/09/Metsanhoidon-suositukset-vesiensuojeluun-TAPIO-2019.pdf
https://tapio.fi/wp-content/uploads/2020/09/Metsanhoidon-suositukset-vesiensuojeluun-TAPIO-2019.pdf
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Toimintoihin liittyviin kysymyksiin löytyy runsaasti asiantuntemusta ja neuvontaa. Metsätalouden 

vesiensuojelua edistäviä ja tietoutta lisääviä organisaatioita ovat esimerkiksi Suomen Metsäkeskus 

(https://www.metsakeskus.fi/) ja Tapio Oy (https://tapio.fi). 

Tulevaisuudessa ensi arvoisen tärkeänä tekijänä maanomistajien omaehtoisten toimenpiteiden lisäksi on 

metsätalouden vesiensuojelun ja edelleen vesienhoidon tietämyksen sekä suojelutoimien vaikuttavuuden 

tietoisuuden lisääminen hankkeiden ja koulutuksen muodossa. Maatalouden vesiensuojelun tavoin isomman 

mittakaavan valuma-aluelähtöinen vesienhoitotoiminta on Keski-Suomessa verrattain uutta, joten siihen 

liittyviä olettamuksia ja epäluuloja tulee oikoa myös metsätaloussektorilla. Yhteistyössä eri toimijoiden 

kesken tehtäviä toimenpiteitä tukee myös MTK:n 10/2020 julkaisema Vesiohjelma, jossa tuottajajärjestö 

ilmaisee selkeän tavoitetilan laaja-alaisille ja vaikuttaville vesienhoidollisille toimille (10).  

Metsätalouden vesienhoidon lähtökohtana tulee maatalouden tavoin pitää ” Keski-Suomen vesienhoitoa 

alkutuotanto turvaten”. Tätä tietoisuuttaa ja sen edistämistä tullaan Keski-Suomessa viemään eteenpäin 

muun muassa valuma-aluetason kunnostushankkeilla, joissa metsätalousvaltaisilla valuma-alueilla 

keskitytään metsätalouden vesienhallintaan ja puhdistukseen. Valuma-aluetason suunnittelussa 

kohdealueen laajuus voi vaihdella, mutta usein suunnittelun ja vesitaloustoimenpiteiden vaikuttavuus 

paranee alueen kasvaessa (10). Hankkeissa tulee olla jo aloitusvaiheessa tiiviissä yhteistyössä 

maanomistajien ja toiminnanharjoittajien kanssa ja tavoitteena on luoda täten yhteistyön ja avoimuuden 

kulttuuria. Hankkeista saadut kokemukset, toimintatavat ja yhteistyö edistävät toimien hyväksyttävyyttä ja 

edelleen innokkuutta lähteä mukaan kunnostushankkeisiin paikallisten vesistöjen hyväksi. Jokainen 

toteutunut hanke luo lisää tietoisuuttaa ja edistää seuraavaa maakunnallista hanketta. 

 

8.5 Maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen tulevaisuuden näkymät 
 

Maa- ja metsätaloudelle on asetettu kansallisia ja kansainvälisiä tulevaisuuden linjauksia, jotka asettavat 

tavoitteet myös toimialojen vesitalouden tulevaisuudelle. Kuvassa 7 on esitettynä kansalliset ja 

kansainväliset odotukset (oranssi), tavoitteet (sininen) ja tavoitteisiin tähtäävät toimenpiteet (vihreä) (5). 

Tämän perusteella kansallinen huomio tulee tulevaisuudessa kiinnittymään entistä enemmän maa- ja 

metsätalouden vesistövaikutuksiin ja näiden vähentämiseen, joten tämä painopiste tulee olemaan 

merkittävässä asemassa myös Keski-Suomen vesienhoidon tulevaisuuden toimissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7.  Maa- ja metsätalouden tulevaisuuden linjaukset vesienhoidossa (lähde:5). 

https://www.metsakeskus.fi/
https://tapio.fi/
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Toimialoille asetettuihin tavoitteisiin päästään poikkialaisen yhteistyön keinoin kuten aiemmin on tuotu ilmi. 

Kuvan 7 toimenpiteissä mainitut kohdat tukevat toimialojen yhteistyötä ja luovat tarvittavaa pohjaa ison 

mittakaavan kunnostushankkeille, joissa keskitytään valuma-aluetason kokonaisuuksiin ja etsitään 

toimialasektorit ylittäviä ratkaisuja vesien tilan parantamiseksi. 

 Maa- ja metsätalouden ojituksessa ja muussa vesienhallinnassa on tulevaisuudessa voimakkaasti 

korostumassa vesien määrän lisäksi myös niiden laadun hallinta, vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 

sekä ilmastonmuutosvaste. Käynnissä on siirtymä kohti valuma-aluetasoista suunnittelua ja 

kokonaisvaltaisesti kestävää maankuivatusta ja vesienhallintaa. Perinteiselle uomaperkaukselle 

vaihtoehtoinen, potentiaalisesti monihyötyinen menetelmä peruskuivatukseen ja vesien johtamiseen ovat 

tulvatasanteelliset kaksitasouomat, joita on toistaiseksi toteutettu Suomessa ja myös Keski-Suomessa vain 

hyvin vähän (18). Kuvassa 8 on havainnollistettu tilanne valuma-aluetason kunnostustoiminnasta, jossa 

toimenpiteitä viedään eteenpäin yhteisesti ja kaikki kuormittavat ja vesitalouden elementit huomioiden. 

Tämän kaltaisia ison mittakaavan ja vaikuttavuudeltaan merkittäviä yhteistyöhankkeita pyritään edistämään 

myös Keski-Suomen alueella. 
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Kuva 8. Loiku, Yhteistyöllä Loimijoki Kuntoon, hankkeen toimenpidekartta, jossa kunnostustoimien kohteena 

on kokonainen valuma-alue (katkoviiva) (lähde: 19). 
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8.6 Turvetuotannon vesistökuormitus ja sen vähentämiskeinot 
 

Turvetuotannon aiheuttama vesistökuormitus koostuu pääosin kiintoaine- ravinne ja humuskuormasta. 

Rautakuorma voi paikoin myös nousta korkeaksi. Kuormitus vaihtelee valumatilanteiden mukaan kuten 

muussakin maankäytössä ja suurimmillaan kuormitus on yleensä tulvien ja rankkasateiden aikaan, jolloin 

etenkin kiintoainekuorma saattaa nousta merkittäväksi. Ravinteiden (N ja P) osalta turvetuotannon osuus 

Keski-Suomen vesistöjen kokonaiskuormasta on varsin vähäinen (<1 %). Turvetuotannolla on kuitenkin 

paikallisia ja selkeitä vesistövaikutuksia ja niiden merkitys voi olla suurta, etenkin kohdistuessaan 

pienivirtaamaisiin ja herkkiin latvavesitöihin. Turvetuotannon on arvioitu aiheuttavan merkittävää 

kuormituspainetta 33 keskisuomalaisessa vesimuodostumassa, joista 18 on Saarijärven reitillä (1). 

Keski-Suomen turvetuotannon vesiensuojelu on kehittynyt vuosien mittaan jatkuvasti. Vuoden 2019 lopulla 

Keski-Suomen turvetuotantoalueilla oli perusrakenteita paremmat vesiensuojelumenetelmät (pintavalutus, 

kosteikko, kemikalointi) 98,6 % tuotantopinta-alasta. Pelkät perusrakenteet olivat jäljellä enää 1,4 % 

tuotantopinta-alasta (79 ha). Taulukossa 7 on esitettynä turvetuotannon keskeisimmät 

vesiensuojelumenetelmät. 

Taulukko 7. Turvetuotannon kuivatusvesien käsittelyssä keskeisimmät ja tehokkaimmat menetelmät (20). 

 

 

Menetelmät kemikalointia lukuun ottamatta ovat joko gravitaatioon tai luonnon suodatus- ja 

pidätysmekanismeihin perustuvia menetelmiä ja ovat siten sovellettavissa useimmille kohteille (kuva 9). 

Kemikalointi vaatii asiantuntemusta ja tekniikkaa toimiakseen oikein, joten sen soveltuvuus on selvästi 

rajatumpaa (20). 

 

Toimenpide Kohde Vaikuttavuus Toteutus

Laskeutusallas
Tuotantoalueen 

kuivatusvedet

Karkea kiintoaines ja 

siihen sitoutuneet 

ravinteet. Perustuu 

laskeumaan.

tuottaja

Pintavalutuskenttä
Tuotantoalueen 

kuivatusvedet

Kiintoaines ja 

ravinteet. Kasvillisuus 

sitoo ja pidättää.

tuottaja

Kosteikko
Tuotantoalueen 

kuivatusvedet

Kiintoaines ja 

ravinteet. Kasvillisuus 

sitoo ja pidättää.

tuottaja

Kemikalointi
Tuotantoalueen 

kuivatusvedet

Saostaa vedestä 

humusta ja ravinteita.
tuottaja
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Kuva 9. Turvetuotantoalueen vesienkäsittelyä pintavalutuskentän / kosteikon avulla (lähde: 21). 

 

8.7  Turvetuotannon vesistökuormituksen tulevaisuuden näkymät 
 

Suomella on tavoitteena nykyisen hallitusohjelman mukaisesti saavuttaa hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 

2035 mennessä. Tähän pyrittäessä tarkoittaa se muun muassa turvetuotannon määrän puolittamista 

nykyisestä tasosta vuoteen 2030 mennessä (22). Tämän mukaisesti turvetuotannon vähentämistä kohtaan 

on merkittävää kansallista ja myös kansainvälistä painetta. Mikäli vähenemisskenaario toteutuu, tulee 

turvetuotannon osuus vesistökuormituksessa niin ikään vähenemään merkittävästi.  

Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö määrittää sen, miten ja minkä verran alue tulee edelleen kuormittamaan 

alapuolisia vesistöjä, sillä kuormitus ei lopu kokonaan tuotannon loppuessa. Viljely- ja metsityskäyttöön 

otettavien alueiden vesitaloudesta ja riittävästä kuivatuksesta tulee edelleen huolehtia, jotta tuotanto 

pystytään turvaamaan (23). Tällöin harjoitetaan maa- ja metsätaloutta ojitetulla turvemaalla ja 

vesistövaikutukset on otettava huomioon. Alueiden vesittämisessä veden alle jäänyt turve kuormittaa 

alapuolisia vesistöjä vielä pitkään ja riski metallien liukenemisesta ja veden korkeista rikkipitoisuuksista 

kasvaa. Luontainen kasvittuminen on myös yksi vaihtoehto, mutta sen eteneminen saattaa olla varsin hidasta 

ja vuosikymmenienkin päästä kasvittuneisuus voi olla vähäisellä tasolla. Tähän vaikuttaa alueen 

paksuturpeisuus, rikkipitoisuus ja happamuus (23).  

Soveltuvaan jälkikäyttöön vaikuttaa se, miten alue on aikanaan tuotantoa varten kuivattu; onko kuivatus 

tapahtunut gravimetrisesti (painovoimainen) ja pumppaamalla (24). Kuvassa 10 on esitettynä eri 

jälkikäyttövaihtoehdot eri tuotantoaikaisille kuivausmenetelmille. 
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Kuva 10. Gravimetrisen kuivauksen- sekä pumppukuivauksen jälkikäyttövaihtoehdot turvetuotannon 

loputtua (24). 

 

8.8 Haja-asutuksen vesistökuormitus ja sen vähentäminen 
 

Keski-Suomessa haja- ja loma-asutuksen jätevesien osuus vesistöjen kokonaiskuormituksesta on keskimäärin 

7 % fosforin ja 2 % typen osalta. Ravinnekuormituksen lisäksi haja- ja loma-asutuksen jätevedet sisältävät 

orgaanista kuormitusta ja saattavat heikentää vesistöjen hygieenistä tilaa. Haja- ja loma-asutuksen jätevedet 

on arvioitu merkittäväksi paineeksi Keski-Suomessa 38 vesimuodostumassa (1). Haja-asutuksen 

aiheuttamaan vesistökuormaa voidaan vähentää lähtökohtaisesti uudistamalla jätevesijärjestelmä 

vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia tai liittämällä kiinteistö kunnalliseen viemäriverkkoon.  

Uudistus ei ole edennyt suunnitellusti ja puutteita esiintyy vielä laajasti. Kunnan ympäristöviranomaisten 

resurssin varassa oleva valvonta ja ohjeistus ei ole riittävää ja asian edistämiseksi tarvitaan myös muuta kuin 

velvoite. Kiinteistökohtaisen järjestelmän kuntoon saattaminen tukee vesienhoidollista työtä ja tälle 

toiminnalle tulisi kohdentaa vesienhoitoon tarkoitettuja varoja.   
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9 Keski-Suomen vesienhoidon painopistealueet: valuma-aluelähtöinen 

vesienhoito ja kehityskohteet 

 

9.1 Asennemuutos 
 

Keski-Suomen vesistökuormituksen – ja vaikutusten ympärillä on jo vuosia vellonut moniulotteinen 

keskustelu. On maalitettu julkisesti eri toimialoja, toimijoita, syytetty eri tahoja puolueellisuudesta ja 

toisaalta nostettu omia mielipiteitä vallitseviksi totuuksiksi, usein vailla kunnon perusteluja. Ilmapiiri on 

paikoin tulehtunut ja sisältää runsaasti vastakkainasettelua, mikä ei edistä yhteistä päämäärää vesienhoidon 

saralla. Tämän vuoksi Keski-Suomen vesienhoidollinen toiminta on pääosin paikallista ja laajemman 

yhteistyön näkökulmasta heikosti organisoitunutta. 

Keski-Suomen vesien tilaa heikentävänä tekijänä on yksiselitteisesti maakunnan valuma-alueiden voimallinen 

ojitus (83 % suopinta-alasta on ojitettu metsätalouden tarpeisiin). Jos metsien puustoa luonnehditaan 

maapallon keuhkoiksi, on soita luonnehdittu vesistöjen valuma-alueiden munuaisiksi, pidättämällä 

metsäalueilta kohti vesistöjä valuvia ravinteita ja kiintoainesta (25). Tämän vesistöjen kannalta tärkeän 

luontaisen toiminnon laajamittainen muuttaminen näkyy vesiemme nykytilassa. 

Aiemmin on ajateltu, että metsäojituksen vaikutus valumaveden laatuun on ohimenevä. On oletettu, että 

ojitustoimenpiteitä seuraavien vuosien jälkeen veden laatu vastaa ojittamattomilta soilta tulevan veden 

laatua. Viime vuosina on ilmestynyt tätä käsitystä haastavia tutkimuksia (26). Nykyisen tiedon valossa 

ojitusalueilta huuhtoutuu aikaa myöten enemmän typpeä, fosforia ja orgaanista hiiltä kuin ojittamattomilta 

soilta, vaikka ojitusalueilla ei olisi pitkään aikaan tehty metsätaloudellisia toimenpiteitä (27, 27.1). 

Kaikkia soita ei pystytä eikä ole tarvekaan pystyä palauttamaan kohti luonnontilaa, mutta tuottamattomilla 

ja täten hukkaojitetuilla ojitetuilla kohteilla harkintaa ennallistamiselle tulisi tehdä. Vesiensuojelullisesta 

näkökulmasta vallitsevaan nykytilaan on tehtävissä paljon työtä, jotta valuma-alueilla päästään kohti 

luontaisemman vesitalouden tilaa ja alueiden vedenpidätyskykyä saadaan lisättyä. Tämä voidaan tehdä 

turvaten alueiden tuotantotalous ja elinkeinot eli ne toiminnot, joiden vuoksi alueet ovat alkujaan ojitettu. 

Huolellinen, asiantunteva suunnittelu ja oikeiden toimenpiteiden kohdentaminen oikeille alueille on kaiken 

keskiössä. Vesienhoidollisessa keskustelussa ja edelleen toimenpiteissä tulee siirtyä uudelle aikakaudelle ja 

lähteä vaikuttamaan nykytilaan ja sitä kautta vesistöjemme tulevaisuuteen. Vesienhoidon kehityksen viisi 

peruspilaria: 

 

1) tunnistetaan ja myönnetään tosiasiat maakunnan vesistöjä uhkaavista tekijöistä 

2) lähdetään vastakkainasettelun sijaan rakentamaan yhteistyötä 

3) keskitytään isoihin ja vaikuttaviin kokonaisuuksiin, poikkialaisessa yhteistyössä 

4) ollaan avoimia uudelle tutkimustiedolle, mahdollisuuksille ja menetelmille 

5) mahdollistetaan vesienhoidollisia toimenpiteitä ja osallistutaan mukaan työhön 
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9.2 Yhteistyö 
 

Keski-Suomen vesistöjen tilaa heikentävä kuormitus on pääosin maa- ja metsätalousperäistä hajakuormaa. 

Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämisen keinoissa valuma-aluetasoinen vesienhallinta on 

avainroolissa. Valuma-aluetasoon puuttuminen on oleellinen vastattaessa tulevaisuuden haasteisiin, joita 

etenkin muuttuva ilmasto ja sen myötä lisääntynyt vesistöihin kohdistuva valuma-aluelähtöinen 

kuormituspaine aiheuttaa. Turvetuotanto on kuormiteluonteeltaan pistekuormitusta ja sen hallinta siten 

poikkeaa maa- ja metsätalouden hajakuormituksesta. Turvetuotannon vesisensuojelu on myös tarkoin 

säädeltyä ja toimijaa lain voimalla velvoittavaa. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelu on sen sijaan 

suosituksiin ja hyviin käytänteisiin perustuvaa. Valuma-aluetason tarkastelussa tulee ottaa huomioon, että 

ojastot/uomat, joita jokainen maankäyttömuoto käyttää alueidensa kuivatukseen, ovat usein yhteisiä. 

Alapuoliseen vesistöön laskeva laskuoja/puro saattaa tällöin kerätä vesiä niin maa-, metsätalous- kuin 

turvetuotantoalueilta. Täten vesistökuormitusta ja sen vähentämistä tulee käsitellä kokonaisuutena ja 

toimenpiteisiin tulee ryhtyä yhteistyössä eri toimialojen kesken.  

Poikkialaisessa yhteistyössä tehtävillä toimenpiteillä saadaan todennäköisesti vaikuttavuudeltaan 

suuremman mittaluokan toimenpiteitä aikaiseksi kuin sillä, että jokainen toimiala keskittyy pelkästään 

omaan toimintaansa ja sen kuormituksen hallintaan. Alapuolisiin vesistöihin saakka päätyvän kuormituksen 

vähentäminen on asian ydin, eli puuttuminen kuormitukseen sen syntysijoilla tai sen välittömässä 

läheisyydessä, yhteistyössä.  Kuvassa 11 on esitettynä konkreettinen esimerkki Multian Soutujoen valuma-

alueella (35.633) sijaitsevasta valuma-alueen osasta, jossa Soutujokeen laskevaa (punainen nuoli) 

Lauaspuroa kuormittaa (siniset nuolet) 1. turvetuotantoalue, 2. metsäojitettu suoalue, 3. maatalouden 

peltoalue. Jokaisen maankäyttömuodon vesiensuojelua tehostamalla sekä yhteisesti Lauaspuron suistoon 

toteutettu vesiensuojelurakenne (esim. kosteikko tai pintavalutus) vähentäisi merkittävästi 

tarkastelualueelta alapuoliseen Soutujokeen päätyvää vesistökuormaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Multian Soutujoen (35.633) alueella sijaitsevan valuma-alueen osan kuormituslähteet (kartta: MML, 

Karttapaikka.fi, muokannut Tuomo Laitinen). 
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10  Keski-Suomen vesienhoidon painopistealueet: teollisuuden ja 

yhdyskuntien pistekuormitus 
 

10.1 Teollisuus 
 

Teollisuuden kuormitusta ja sen vähentämistä on käsitelty seikkaperäisesti ja laajasti Keski-Suomen 

vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Toimenpideohjelma löytyy osoitteesta: 

https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_EL

Ykeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus 

 

10.2 Yhdyskunnat 
 

Yhdyskuntien kuormitusta ja sen vähentämistä on käsitelty seikkaperäisesti ja laajasti Keski-Suomen 

vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Toimenpideohjelma löytyy osoitteesta: 

https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_EL

Ykeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus 

 

 

11 Keski-Suomen vesienhoidon painopistealueet: rakennettujen alueiden 

ja hulevesien kuormitus 
 

11.1 Hulevesien muodostuminen 
 

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- tai 

sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä. 

Hulevesien viivytys ja poisjohtaminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat ympäristöön kahdella tavalla. Niiden 

sisältämät haitta-aineet sisältävät purkuvesistöjen ja pohjavesien laatua ja ne voivat aiheuttaa tulvia kaduilla, 

pihoilla ja viemäriverkostossa (28). Rakennetut alueet vähentävät veden imeytymistä maaperään ja 

pohjavedeksi sekä lisäävät virtaamia ja eroosiota kaupunkipuroissa. Hulevedet aiheuttavat hallitsematonta 

tulvimista ja kuivatusongelmia rakenteeltaan tiivistyneessä kaupunkiympäristössä. Lisäksi viemäriverkostoon 

pääsevät hulevedet aiheuttavat jäteveden puhdistustehon heikkenemistä jätevedenpuhdistamoilla sekä 

ohijuoksutuksia viemäriverkossa. Ilmastonmuutos synnyttää myös tarvetta sopeutumiselle ja varautumiselle. 

Keski-Suomen alueella merkittävimmät hulevesivaikutukset esiintyvät Jyväskylässä (1). 

 

 

 

https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
https://www.ymparisto.fi/fiFI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Vesienhoito_ELYkeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
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11.2  Hulevesien muodostumisen hallinta 
 

Hulevesien vähentäminen on tärkein osa hulevesien käsittelyssä. Tässä toiminnassa oleellista on lisätä veden 

luontaista kiertoa imeyttämällä tai haihduttamalla niitä kasvillisuuden avulla. Pyrkimyksenä on tällöin siirtää 

hulevettä osaksi maa- ja pohjavettä tai ilmakehän vettä. Hyvällä suunnittelulla voidaan ehkäistä hulevesien 

muodostumista ilman erillisten rakenteiden toteuttamista tai aluevarauksia (28.1). 

Taajama-alueilla hulevesien merkitys pienvesien - purojen, lampien ja pienten järvien tilaan on kasvanut 

samalla kun jätevesien käsittely on tehostunut. Hulevesien hallinnassa tavoitteena voi olla luonnontilaisten 

uomien suojelu ja aikaisemmin muutettujen uomien tilan ja arvostuksen parantaminen.  

Vaikka purovesien keskimääräinen laatu olisi kohtuullinen, voimakkaat hulevesien kuormitushuiput tai 

yllättävät viemärivesipäästöt voivat olla tuhoisia. Lämpimänä kesäaikana ja talvella korostuu veden laadun 

tärkeys ja riittävän alivirtaaman säilyminen. Pienvesien tilan parantamisessa pääpaino on hulevesien 

mukanaan kuljettamien ainesten pidättämisessä ja puhdistamisessa. Hulevedet ovat saattaneet lisätä 

tulvimista ja aiheuttaa eroosiota heikentäen uomien ja rantojen rakennetta ja ekologista tilaa. Tilannetta 

voidaan korjata virtaamia tasaamalla. Virtaamien tasaamisella voidaan myös turvata eliöstöille riittävät 

alivirtaamat esimerkiksi hulevesiä imeyttämällä ja viivyttämällä sekä kunnostamalla uomia ja rantoja (28.1). 

 

11.3 Hulevesien käsittely ja kuormituksen vähentäminen 
 

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on huolehtia tarvetta vastaavan yhteisen hulevesijärjestelmän 

rakentamisesta ja ylläpidosta vesihuoltolaitoksen toiminta-aluepäätöksen mukaisesti päätöksen mukaisella 

toiminta-alueella. Tärkeimpiä hulevesien käsittelymenetelmiä ja samalla niiden aiheuttamaa 

vesistökuormitusta pienentäviä toimenpiteitä ovat (28.1): 

• Imeyttäminen pohjavedeksi 

• Suodattaminen maaperässä 

• Suodattaminen ja johtaminen maan pinnassa 

• Johtaminen ja viivyttäminen avouomissa 

• Viivyttäminen ja pidättäminen lammikoissa ja kosteikoissa 

Hulevesien kuormituksen vähentämisestä on muodostunut yksi teema vesienhoidollisessa työssä 

Vesiensuojelun Tehostamisohjelmassa: Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen 

avustushaku (hulevedet). 
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12 Keski-Suomen vesienhoidon painopistealueet: vedenhankinta ja 

raakaveden käyttö 
 

12.1 Vedenhankinta alueet ja veden käyttö 
 

Keski-Suomessa vuonna 2019 pintavettä prosessi- ja jäähdytysvetenä käyttävien laitosten vedenotto oli yh-

teensä noin 380 milj. m³ vuodessa. Äänekoskelle rakennettu uusi biotuotetehdas lisäsi vedenottoa 

merkittävästi (1). Keski-Suomessa on useita vedenhankintaan käytettäviä vesistöjä. Vedenhankinnassa 

raakavesilähteinä toimivat Ala-Keitele, Tuomiojärvi, Leppävesi ja Kuusvesi. Näistä Tuomiojärven ja 

Leppäveden pintavettä käytetään Jyväskylän kaupungin verkkoon toimitettavan veden raakavetenä (Alva 

Yhtiöt Oy). Lisäksi Jyväskylän verkostoon tehdään tekopohjavettä Leppäveden ja Kuusveden vedestä. 

Teollisuuden tarpeisiin käytetään vettä pääosin Ala-Keiteleestä (Äänekosken tehdasintegraatti, Valio). UPM 

Jämsänkoski ottaa raakavetensä Koskikeskinen järvestä, joka on osa Kankarisvettä (eteläpää). 

 

12.2 Vedenhankinnan turvaaminen pintavesistä 
 

Pintavesien käyttöä ja edelleen vedenhankinnan turvaamista tukee sekä valuma-aluelähtöisen 

hajakuormituksen- että pistekuormituksen hallinta. Molemmilla on vaikutusta vedenottoon käytettävien 

järvialtaiden vedenlaatuun ja edelleen raakaveden käyttökelpoisuuteen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää; mitä 

parempi raakavesi sen parempi käyttövesi. Valuma-aluelähtöinen maa- metsätalouden kuormitus lisää 

vesistöjen orgaanisen aineksen ja ravinteiden määrää. Tämä kuorma edistää vesistöjen rehevöitymistä, 

tummumista ja sen myötä heikentää veden käyttökelpoisuutta raakavesikäytössä lisäten puhdistus- ja 

käyttökuluja (kuvat 12.0 ja 12.1). Erityisesti vesien rusehtuminen (brownification) aiheuttaa lisäpainetta 

puhdistukselle.  
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Kuva 12.0 Keski-Suomen raakaveden ottoon käytettävät vesialueet (karttalähde: Antti Leppänen, muokannut 

Tuomo Laitinen). 

 

Raakaveden ottoon käytettävissä vesitöissä on luokiteltu vesistökohtaiset tilaa heikentävät kuormituspaineet 

(1).  

• Ala-Keitele: ei määritelty varsinaisia tilaa heikentäviä paineita 

• Tuomiojärvi: haja-asutuksen jätevedet (uhka yksin) 

• Leppävesi: maatalouden hajakuormitus (uhka yksin) 

• Kuusvesi: maatalouden hajakuormitus (uhka yksin) 
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Kuva 12.1 Kuvitteellinen vaikutuskaavio luonnonveden (raakavesi) laadun heikentymisen aiheuttamista 

puhdistuskuluista, kun vettä prosessoidaan teollisuuden tai yhdyskuntien käyttöön (lähde: Tuomo Laitinen). 

 

Pistekuormituksella on hajakuormituksen kanssa samoja vesistövaikutuksia sillä lisäyksellä, että teollisuuden 

ja yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden kuormitus saattaa sisältää myös haitallisia- ja vaarallisia aineita 

(HAVA), jotka lisääntyessään asettavat vedenhankinnalle ja käytölle rajoituksia tai tarpeita lisäpuhdistukselle. 

Haitallisia- ja vaarallisia aineita päätyy vesistöihin myös hulevesien mukana (mm. raskasmetallit, 

öljyhiilivedyt), joten hallittu hulevesikäsittely ja puhdistus on niin ikään merkittävää toimintaa pintavesien 

raakavesikäytön turvaamisessa. Vesistökuormituksen kokonaisvaltainen hallinta (haja- ja pistekuormitus) ja 

vähentäminen edistää pintavesien käyttökelpoisuutta raakavesikäytössä yhdyskuntien ja teollisuuden 

tarpeisiin. Tällöin pystytään turvaamaan taloudellisesti kestävän kehityksen vesistöt ja edelleen 

saavutetaan kehittämisohjelman tavoite 1/3 (kappale 2.2). 
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13  Keski-Suomen vesistöt  
 

13.1 Vesistötyypit 
 

Keski-Suomen vesistötyypit, niiden erityispiirteet ja nykytila käsitellään laajasti ja koko maakunnan kattavasti 

Keski-Suomen ELY-keskuksen laatimassa toimenpideohjelmassa (TPO kausi 3). Toimenpideohjelma löytyy 

osoitteesta: 

https://www.ymparisto.fi/fi-

fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/KeskiSuomi/Toim

enpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus 

 

14 Keski-Suomen vesistöalueet ja kuormitus 
 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella merkittävin pintavesien tilaan vaikuttava tekijä on vesiin 

kohdistuva ravinnekuormitus (kuvat 13 ja 14). Vesienhoitoalueen ravinnekuormituksesta suurin osa on 

peräisin maataloudesta, pistekuormituksesta ja haja-asutuksesta. Ravinteiden kokonaisainevirtaamat ja 

niiden vuosittainen vaihtelu on voimakkaasti riippuvainen hydrologisista oloista, koska suurin osa 

vesienhoitoalueen kokonaisainevirtaamasta on peräisin hajakuormituksesta ja luonnonhuuhtoumasta. 

Runsassateisina vuosina ravinteiden huuhtoutuminen on ollut kaksin - kolminkertaista vähäsateisiin vuosiin 

verrattuna. Myös vuoden sisäinen ainevirtaamavaihtelu riippuu suuresti valunnasta, minkä takia ravinteiden 

huuhtoutuminen on suurinta lumien sulaessa ja runsassateisina ajanjaksoina. Kiintoaine- ja humuskuormitus 

on vahvasti sidottu alueen maankäyttöön. Keskeisesti valuma-alueelta uomiin tulevaan hienojakoisen 

kiintoaineen määrään vaikuttavat maatalous, metsätalous, turvetuotanto ja kaupungistuminen. Myös 

maaperän luontaisilla olosuhteilla on merkitystä. Orgaanisen kiintoaineen ja liukoisen orgaanisen aineen eli 

humuksen kuormitusta aiheutuu turvemailta, joita on paljon etenkin vesienhoitoalueen pohjois- ja itäosissa 

(1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/vesienhoito_elykeskuksissa/KeskiSuomi/Toimenpideohjelmat_ja_toimenpiteiden_toteutus
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Kuva 13. Ihmisperäisen hajakuormituksen typpikuorman (N) muodostuminen Keski-Suomen alueella 

(lähde:6). 
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Kuva 14. Ihmisperäisen hajakuormituksen fosforikuorman (P) muodostuminen Keski-Suomen alueella 

(lähde:6). 
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Keski-Suomen vesienhoidon kehittämisohjelmassa käsitellään sellaisten vesistöalueiden ja vesistöreittien 

kokonaisuudet, joiden pinta-alasta vähintään 50 % sijaistee Keski-Suomen maakunnan alueella. Nämä alueet 

on lueteltu ohjelman kohdassa ”2.1 Kehitysohjelman lähtökohdat” (sivu 4). Seuraavassa käsitellään 

vesistöalueiden / reittien pääpiirteet ja ominaisuudet valuma-aluejaon 1. vaiheessa, näiden ekologinen 

tilaluokitus sekä vesistöihin kohdistuva kuormitus. Vesistökuormitusta arvioidaan VEMALA 

kuormitusmallinnus-työkalun avulla ja kuormitusluvut perustuvat lokakuussa 2020 järjestelmästä 

poimittuihin tietoihin.  

 

14.1 Suur-Päijänteen alue (14.2) 
 

Suur-Päijänteen alue kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen ja alueen pinta-ala on yhteensä noin 5 470 km2. 

Suur-Päijänteen alueesta 64 % sijoittuu Keski-Suomen alueelle ja muu osa Hämeeseen. Alueen järvisyys on 

26,75 % ja alueen alarajana on Kalkkinen (29). Toisen jakovaiheen alueita on yhteensä yhdeksän (5), joista 

Keski-Suomen maakunnan alueella ovat: 

• Päijänteen alue, 14.22 (Kuhmoinen, Jämsä) 

• Ristiselän alue, 14.23 (Jyväskylä, Muurame) 

• Arvajanjoen alue, 14.26 (Jämsä, Kuhmoinen) 

• Saajoen alue, 14.27 (Jämsä, Korpilahti) 

• Muuratjärven alue, 14.28 (Muurame, Jyväskylä) 

• Tuomiojärven-Palokkajärven alue, 14.29 (Jyväskylä) 

 

Päijänne on koko Kymijoen vesistöalueen pääallas, johon virtaa vesiä pohjoisesta Vaajavirran kautta 

Saarijärven-, Rautalammin-, Viitasaaren reiteiltä sekä Leppäveden – Kynsiveden alueelta. Länsiosassa 

Päijänteeseen laskevat myös Jämsän reitin ja Sysmän reitin vedet sekä etelässä Lahden Vesijärven vedet. 

Päijänteeseen tulevasta valumasta valtaosa tulee pohjoista reittiä pitkin Vaajavirran kautta (noin 60 %) (1). 

Tämä valuma määrittää siten etenkin Päijänteen pohjoisosan vedenlaatua ja vesistön tilaa.  

Päijänteen pääaltaan ekologinen tilaluokka on luokassa hyvä (kuva 15). Suur-Päijänteen alueen 

vesimuodostumista järvimuodostumien tyypit ovat vähähumoosisia tai keskihumoosisia ja joet ovat pääosin 

kangasmaiden jokia. Suurista muodostumista Tiirinselkä ja Vaajavirta (voimakkaasti muutettu) ovat 

tyydyttävässä tilassa. Suur-Päijänteen alueen kaikista järvimuodostumista lähes 80 % on hyvässä tai 

erinomaisessa ekologisessa luokassa. Jokimuodostumien osalta tilanne on heikompi, sillä vain 40 % on 

luokiteltu hyväksi tai erinomaiseksi. Tourujoki on tilaltaan välttävä. Alueella on myös runsaasti pinta-alaltaan 

alle 5 km²:n järviä, joiden tila on tyydyttävä. Näitä ovat muun muassa Jyväsjärvi, Palokkajärvi ja Alvajärvi. 

Alasen tila on huonontunut välttävästä tyydyttäväksi. Tuomiojärven ekologinen tila on puolestaan noussut 

tyydyttävästä hyvään (1). 
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Kuva 15. Suur-Päijänteen (14.2) alue ja Suur-Päijänteen alueen ekologinen tilaluokitus (lähde: 30 ja 31). 

 

14.1.2 Suur-Päijänteen alueen kuormitus 
 

Alueelle kohdistuvaa kuormituspainetta tarkastellaan VEMALA kuormitusmallinnus-työkalun avulla (6). Suur-

Päijänteen Keski-Suomen maakunnan alueella olevan valuma-alueen kuormitus muodostuu pääosin 

hajakuormituksesta. Ihmisperäinen hajakuormitus muodostaa fosforin kokonaiskuormasta noin 47 % ja 

typen kokonaiskuormasta noin 25 %.  Kuormittavin hajakuormituksen maankäyttömuoto / toimiala on 

maatalous. Muita vesistöä kuormittavia hajakuormituksen toimintoja ovat haja-asutus ja metsätalous, joskin 

selvästi pienemmin osuuksin (Kuva 16.0). Karttakuvissa 17 ja 18 on esitettynä ihmisperäisen 

hajakuormituksen muodostuminen Suur-Päijänteen alueella typpi- ja fosforikuorman osalta. Fosforin, typen 

ja kiintoaineen kohdalla suurin vesistöihin kohdistuva kuormitus muodostuu kuitenkin metsien 

luonnonhuuhtoumasta. CODMn kuorman jaotteluperusteet poikkeavat VEMALA tarkastelussa muista 

kuormitteista. Merkittävin CODMn kuorma muodostuu turve- ja mineraalimaan metsistä (kuva 16.1). 
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Pistekuormituksen osuus alueen fosforikuormituksesta on noin 14 % mutta typpikuorman suhteen 

pistekuorma muodostaa yli kolmanneksen. Pistekuormitusta alueelle tulee teollisuudesta ja yhdyskunnista, 

ja alueen suurimmat kuormittajat ovat Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Nenäinniemen puhdistamo, UPM-

Kymmene Oyj Kaipolan tehdas sekä Korpilahden, Jämsän ja Kuhmoisen jätevedenpuhdistamot. Puhdistamot 

muodostavat alueen suurimman pistekuormituksen ja teollisuuden osuus on fosforin osalta noin 4 % ja 

typpikuormasta noin 1 % luokkaa. Kalankasvatuksen ja turvetuotannon pistekuormituksen osuus jää 

pieneksi, noin 0,1 % (1).  

 

 

 

Kuva 16.0 Suur-Päijänteen (14.2) kuormituksen jakaantuminen fosforin ja typen kuorman suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

 

 

 

31 %

3 %

3 %
36 %

13 %

0 %

14 %

Fosforin huuhtouma (14.2)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonohuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

66,4 tn/v

17 %

3 %

3 %

36 %
4 %

0 %

37 %

Typen huuhtouma (14.2)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonhuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

2012 tn/v



 45  
 

 

 

Kuva 16.1 Suur-Päijänteen (14.2) kuormituksen jakaantuminen kiintoaineen ja CODMn kuorman suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

 

 

44 %

4 %

50 %

2 %

Kiintoaineen huuhtouma (14.2)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsä, luonnonhuuhtouma

Pistekuorma

31186 tn/v

2 %
3 %

16 %

74 %

5 %

CODMn huuhtouma (14.2)

Pellot, viljely savimailla

Pellot, viljely karkealla maalla

Metsät, turvemaalla, ojitettu

Metsät, mineraalimaalla

Turvemaiden luonnonhuuhtouma

18059 tn/v



 46  
 

 

Kuva 17. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen typen (N) osalta Suur-Päijänteen alueella (lähde:6). 
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Kuva 18. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen fosforin (P) osalta Suur-Päijänteen alueella (lähde:6). 
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14.1.3 Suur-Päijänteen alueen kuormitus valuma-alueittain 
 

Keski-Suomen maakunnan alueella olevia Suur-Päijänteen toisen jakovaiheen valuma-alueita on kuusi 

kappaletta. Näiden alueiden kuormittavuutta voidaan tarkastella VEMALA-vesistömallinnuksen 

kuormituslaskennan avulla. Täten saadaan käsitys osavaluma-alue kohtaisesta Päijänteeseen kohdistuvasta 

kuormituspaineesta. Taulukossa 8 on esitettynä taulukoituna kunkin osavaluma-alueen (2. vaihe) osuus Suur-

Päijänteen alueen (14.2) kuormituksesta. 

Taulukko 8. Toisen jakovaiheen valuma-alueiden kuormitusosuudet vesistöalueen (14.2) kokonaiskuormasta 

(F=valuma-alue km²) fosforin, typen ja kiintoaineen osalta. Pellot ja metsät sisältävät sekä 

luonnonhuuhtouman että ihmisperäisen toiminnan. 

 

 

 

 

 

Fosforin (P) kuorman kuormituslähteiden osuus Suur-Päijänteen alueen kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Päijänteen alue, 14.22 (F=2715 km²)

Ristiselän alue, 14.23 (F=694 km²)

Arvajan reitin alue, 14.26 (F=297 km²)

Saajoen reitin alue, 14.27 (F=129 km²)

Muuratjärven alue, 14.28 (F=375km²)

Tuomiojärven alue, 14.29 (F=334 km²)

Typen (N) kuorman kuormituslähteiden osuus Suur-Päijänteen alueen kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Päijänteen alue, 14.22 (F=2715 km²)

Ristiselän alue, 14.23 (F=694 km²)

Arvajan reitin alue, 14.26 (F=297 km²)

Saajoen reitin alue, 14.27 (F=129 km²)

Muuratjärven alue, 14.28 (F=375km²)

Tuomiojärven alue, 14.29 (F=334 km²)

Kiintoaineen kuorman kuormituslähteiden osuus Suur-Päijänteen alueen kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Päijänteen alue, 14.22 (F=2715 km²)

Ristiselän alue, 14.23 (F=694 km²)

Arvajan reitin alue, 14.26 (F=297 km²)

Saajoen reitin alue, 14.27 (F=129 km²)

Muuratjärven alue, 14.28 (F=375km²)

Tuomiojärven alue, 14.29 (F=334 km²)

yli 50%

30-49%

10-29%

alle 10%

ei laskentaa
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Toisen jakovaiheen tarkastelussa fosforikuormaa muodostuu pääosin pelloilta, metsistä ja 

pistekuormituksen kautta. Valtaosa kuormituksesta (tn/v) tulee Päijänteen ja Ristiselän alueelta. Muilla 

alueilla merkittäviä fosforin kuormituslähteitä ovat haja-asutus ja hulevedet (Muuratjärvi ja Tuomiojärvi). 

Typen suhteen Päijänteen alueen pellot, metsät ja haja-asutus muodostavat valtaosan kuormituksesta sekä 

erityisesti Ristiselän alueella pistekuorma on merkittävä typen kuormittaja. Muuratjärvellä ja Tuomiojärvellä 

niin ikään metsät ja haja-asutus muodostavat typpikuormaa sekä Tuomiojärvellä lisäksi hulevedet. 

Kiintoainetta tulee lähinnä Päijänteen alueen pelloilta, metsistä ja pistekuormituksen kautta. 

Ominaiskuormituksen suhteen, jossa tarkastellaan kuormituksen määrää pinta-alayksikköä kohden 

suhteessa aikaan (kg/km²/v), kuormittavimpia valuma-alueita peltojen ja metsien osalta ovat pääsääntöisesti 

Saajoen, Muuratjärven ja Tuomiojärven alueet (kuvat 17 ja 18). 

 

Kehitysohjelman tavoite vuosille 2021-2025 
Suur-Päijänteen alue 

• edistää maatalouden vesiensuojelua valuma-
aluetasoisten hankkeiden myötä. 
Painopistealueena Päijänteen alue. 

• metsätalouden vesiensuojelun edistäminen. 
Painopistealueena Päijänteen, Ristiselän 
Muuratjärven sekä Tuomio-Palokkajärven alueet. 

• luoda yhteistyöhenkistä ja poikkialaista toimintaa, 
jossa maa- ja metsätaloussektori vahvasti mukana 

• jalkauttaa Keski-Suomeen muualla Suomessa 
saatuja hyviä käytänteitä maa- ja metsätalouden 
vesienhoidossa ja etenkin vesienhallinnassa 

 

 

14.2  Leppäveden-Kynsiveden alue (14.3) 
 

Leppäveden-Kynsiveden alue kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Alueen pinta-ala on 2 531 km2, järvisyys 

16,7 % (29). Alue sisältää yhdeksän toisen jakovaiheen aluetta. Alueen pohjoisosassa, Kuhnamossa siihen 

yhdistyvät vedet pohjoisesta Saarijärven ja Viitasaaren reiteiltä.  Kuhnamo laskee edelleen Vatianjärven ja 

Kuusaankosken kautta Saraaveteen, jossa siihen yhdistyvät Rautalammin reitiltä tulevat vedet. Saraavesi 

virtaa Kuhankosken kautta Leppäveteen ja edelleen Vaajakosken kautta Päijänteeseen. Leppäveden -

Kynsiveden toisen jakovaiheen alueet: 

• Leppäveden alue, 14.31 (Laukaa, Jyväskylä, Toivakka) 

• Saraaveden alue, 14.32 (Laukaa) 

• Vatianjärven alue, 14.33 (Laukaa, Äänekoski) 

• Niiniveden alue, 14.34 (Äänekoski) 

• Kuusveden alue, 14.35 (Laukaa) 

• Liesveden alue, 14.36 (Konnevesi) 

• Kuuhankaveden alue, 14.37 (Hankasalmi) 

• Niemisjärven alue, 14.38 (Hankasalmi) 

• Lievestuoreenjärven alue, 14.39 (Laukaa, Toivakka) 

 

Leppäveden-Kynsiveden alueen suurimpia järvialtaita ovat Armisvesi, Kuuhankavesi, Kynsivesi, Kuusvesi, 

Lievestuoreenjärvi, Saraavesi, Peurunka, Vatia ja Leppävesi. Valtaosa järvistä on tyypiltään vähä- tai 

keskihumoosisia ja joet yhtä lukuun ottamatta kangasmaiden jokia.  
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Suurimmat järvet ovat tyypiltään vähähumoosisia ja osa on myös reittivesille tyypillisesti lyhytviipymäisiä 

järviä. Leppäveden - Kynsiveden alueen suuret järvet, kuten Leppävesi, Lievestuoreenjärvi ja Leivonvesi -

Kynsivesi, ovat pääosin erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa (kuva 19). Tyydyttävässä tilassa on vain 

Hankavesi. Välttävässä tilassa ovat Kuhnamo ja Vatianjärvi, joiden välttävästä tilasta kertovat muun muassa 

pohjaeläinyhteisö sekä korkeat sähkönjohtokyky- ja natriumpitoisuudet. Kuhnamon luokitus kuvaa vain 

pääallasta, jonne laskee mm. teollisuuden jätevesiä. Järven pohjoisosassa tila on parempi. Reitin pinta-

alaltaan pienempien järvien tila on isoja järviä heikompi (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Leppäveden-Kynsiveden (14.3) alue ja alueen vesistöjen ekologinen tilaluokitus (lähde: 30 ja 31). 

 

14.2.1 Leppäveden-Kynsiveden alueen kuormitus 
 

Alueelle kohdistuvaa kuormituspainetta tarkastellaan VEMALA kuormitusmallinnus-työkalun avulla (6). 

Leppäveden-Kynsiveden valuma-alueen kuormitus muodostuu pääosin hajakuormituksesta. Ihmisperäinen 

hajakuormitus muodostaa fosforin kokonaiskuormasta noin 37 % ja typen kohdalla noin 29 %. Kuormittavin 

hajakuormituksen maankäyttömuoto / toimiala on maatalous, jonka kautta syntyvä fosforikuormitus 

muodostaa lähes 25 % ja typen kuorma muodostaa noin 20 % alueen kokonaiskuormasta. Muita vesistöä 

kuormittavia hajakuormituksen toimintoja ovat haja-asutus ja metsätalous, joskin selvästi pienemmin 

osuuksin (kuva 20.0). Karttakuvissa 21 ja 22 on esitettynä ihmisperäisen hajakuormituksen muodostuminen 

Leppäveden-Kynsiveden alueella typpi- ja fosforikuorman osalta. 
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Metsien luonnonhuuhtouma muodostaa kuitenkin suurimman kuormitteen niin fosforin, typen kuin 

kiintoaineen suhteen. CODMn kuorman jaotteluperusteet poikkeavat VEMALA tarkastelussa muista 

kuormitteista. Merkittävin CODMn kuorma muodostuu turve- ja mineraalimaan metsistä (kuva 20.1). 

Pistekuormituksen osuus alueella on suurta. Fosforikuormituksesta noin 24 % ja typpikuormasta noin 19% 

muodostuu pistekuormituksesta. Pistekuormitusta alueelle tulee Metsäteollisuudesta sekä yhdyskunnista, ja 

alueen suurimmat kuormittajat ovat Metsä Fibre Äänekoski sekä Äänekosken kaupungin Teräväniemen 

jätevedenpuhdistamo (Äänekosken Energia). Lisäksi reittiä kuormittaa Siikakosken kalanviljelylaitos 

Konnevedellä. Teollisuuden osuus pistekuormituksen fosforikuormasta on 18 % ja typpikuormasta 10 % (1). 

Muut toiminnot kuormittavat selvästi vähemmän. Turvetuotantoa alueella on vähäisesti (220 ha) ja vuoden 

2019 jälkeen tuotannosta poistuu noin 60 ha (1). 

 

 

Kuva 20.0 Leppäveden-Kynsiveden (14.3) kuormituksen jakaantuminen fosforin ja typensuhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

25 %

4 %

3 %

35 %

9 %

0 %

24 %

Fosforin huuhtouma (14.3)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonohuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

41 tn/v

20 %

5 %

5 %

47 %

4 %

0 %
19 %

Typen huuhtouma (14.3)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonhuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

941 tn/v
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Kuva 20.1 Leppäveden-Kynsiveden (14.3) kuormituksen jakaantuminen kiintoaineen ja CODMn suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

 

 

 

 

 

 

 

56 %

4 %

36 %

4 %

Kiintoaineen huuhtouma (14.3)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsä, luonnonhuuhtouma

Pistekuorma

17966 tn/v

2 %

3 %

25 %

66 %

4 %

CODMn huuhtouma 14.3

Pellot, viljely savimailla

Pellot, viljely karkealla maalla

Metsät, turvemaalla, ojitettu

Metsät, mineraalimaalla

Turvemaiden luonnonhuuhtouma

8819 tn/v
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Kuva 21. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen typen (N) osalta Leppäveden-Kynsiveden alueella 

(lähde:6). 
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Kuva 22. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen fosforin (P) osalta Leppäveden-Kynsiveden alueella 

(lähde:6). 
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8.2.2 Leppäveden-Kynsiveden alueen kuormitus valuma-alueittain 
 

Keski-Suomen maakunnan alueella olevia Leppäveden-Kynsiveden toisen jakovaiheen valuma-alueita on 

yhdeksän kappaletta. Näiden alueiden kuormittavuutta voidaan tarkastella VEMALA-vesistömallinnuksen 

kuormituslaskennan avulla. Täten saadaan käsitys osavaluma-alue kohtaisesta Leppävesi-Kynsiveteen 

kohdistuvasta kuormituspaineesta. Taulukossa 9. on esitettynä taulukoituna kunkin osavaluma-alueen (2. 

vaihe) osuus Leppäveden-Kynsiveden alueen (14.3) kuormituksesta.  

 

Taulukko 9. Toisen jakovaiheen valuma-alueiden kuormitusosuudet vesistöalueen (14.3) kokonaiskuormasta 

(F=valuma-alue km²) fosforin, typen ja kiintoaineen osalta. Pellot ja metsät sisältävät sekä 

luonnonhuuhtouman että ihmisperäisen toiminnan. 

 

 

Fosforin (P) kuorman kuormituslähteiden osuus Leppäveden-Kynsiveden alueen kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Leppäveden alue, 14.31 (F=2715 km²)

Saraaveden alue, 14.32 (F=78 km²)

Vatianjärven alue, 14.33 (F=201  km²)

Niiniveden alue, 14.34 (F=158 km²)

Kuusveden alue, 14.36 (F=416 km²)

Liesveden alue, 14.36 (F=207 km²)

Kuuhankaveden alue, 14.37 (F=512 km²)

Niemisjärven alue, 14.38 (F=167 km²)

Lievestuoreenjärven alue, 14.39 (F=240 km²)

Typen (N) kuorman kuormituslähteiden osuus Leppäveden-Kynssiveden alueen kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Leppäveden alue, 14.31 (F=2715 km²)

Saraaveden alue, 14.32 (F=78 km²)

Vatianjärven alue, 14.33 (F=201  km²)

Niiniveden alue, 14.34 (F=158 km²)

Kuusveden alue, 14.36 (F=416 km²)

Liesveden alue, 14.36 (F=207 km²)

Kuuhankaveden alue, 14.37 (F=512 km²)

Niemisjärven alue, 14.38 (F=167 km²)

Lievestuoreenjärven alue, 14.39 (F=240 km²)

Kiintoaineen kuorman kuormituslähteiden osuus Leppäveden-Kynsiveden alueen kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Leppäveden alue, 14.31 (F=2715 km²)

Saraaveden alue, 14.32 (F=78 km²)

Vatianjärven alue, 14.33 (F=201  km²)

Niiniveden alue, 14.34 (F=158 km²)

Kuusveden alue, 14.36 (F=416 km²)

Liesveden alue, 14.36 (F=207 km²)

Kuuhankaveden alue, 14.37 (F=512 km²)

Niemisjärven alue, 14.38 (F=167 km²)

Lievestuoreenjärven alue, 14.39 (F=240 km²)

yli 50%

30-49%

10-29%

alle 10%

ei laskentaa
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Toisen jakovaiheen kuormitustarkastelussa fosforikuormaa (tn/v) muodostuu pääosin Leppäveden alueen 

haja-asutuksesta ja hulevesistä, Vatian alueen pistekuormituksesta sekä Kuuhankaveden alueen metsistä. 

Typen suhteen suurimpia kuormituslähteitä ovat Leppäveden alueen haja-asutus ja hulevedet, Vatian alueen 

pistekuorma sekä Niiniveden ja Kuuhankaveden alueiden metsät. Kiintoainekuormaa muodostuu valtaosin 

Vatian alueelta sekä useamman alueen pelloilta ja metsistä. Ominaiskuormituksen suhteen, jossa 

tarkastellaan kuormituksen määrää pinta-alayksikköä kohden suhteessa aikaan (kg/km²/v), kuormittavimpia 

peltokuormitteisia valuma-alueita ovat Niiniveden ja Saraaveden alueet sekä metsien osalta Niiniveden ja 

Vatian alueet (kuvat 21 ja 22). 

 

Kehitysohjelman tavoite vuosille 2021-2025 
Leppäveden-Kynsiveden alue 

• edistää maatalouden vesiensuojelua valuma-
aluetasoisten hankkeiden myötä. 
Painopistealueena Leppäveden, Kuusveden ja 
Kuuhankaveden alueet. 

• metsätalouden vesiensuojelun edistäminen. 
Painopistealueena Kuuhankaveden ja Niiniveden 
alueet. 

• luoda yhteistyöhenkistä ja poikkialaista toimintaa, 
jossa maa- ja metsätaloussektori vahvasti 
mukana. 

• jalkauttaa Keski-Suomeen muualla Suomessa 
saatuja hyviä käytänteitä maa- ja metsätalouden 
vesienhoidossa ja etenkin vesienhallinnassa. 

 

14.3  Viitasaaren reitti (14.4) 
 

Viitasaaren reitti kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Alueen pinta-ala on 6265 km² ja järvisyys on 17,4 % (29). 

Alue sisältää yhdeksän toisen jakovaiheen aluetta. Viitasaaren reitin vedet saavat alkunsa pääasiassa 

pohjoisen Keski-Suomen Pihtiputaan, Kinnulan ja Kivijärven alueilta. Reitin vedet yhtyvät alueen eteläpäässä, 

Kuhnamossa Saarijärven reitin vesiin jatkaen siitä Vatian kautta Saraaveteen ja edelleen Leppäveden kautta 

Päijänteeseen. Viitasaaren reitin toisen jakovaiheen alueet: 

• Keiteleen eteläosan alue, 14.41 (Äänekoski) 

• Keiteleen keskiosan alue, 14.42 (Äänekoski, Konnevesi, Viitasaari) 

• Keiteleen pohjoisosan alue, 14.43 (Viitasaari) 

• Kivijärven-Vuosjärven alue, 14.44 (Kivijärvi, Kannonkoski, Kinnula) 

• Isojoen-Jääsjoen alue, 14.45 (Kinnula, Kivijärvi) 

• Enonjärven alue, 14.46 (Kannonkoski, Karstula) 

• Koliman alue, 14.47 (Pihtipudas, Viitasaari) 

• Alvajärven alue, 14.48 (Pihtipudas) 

• Saanijärven alue, 14.49 (Pihtipudas) 

Viitasaaren reitin suurimpia järviä ovat Keitele, Kolima ja Kivijärvi, jotka kuuluvat vähä- tai keskihumoosisiin 

järviin ja ovat ekologiselta tilaltaan hyvässä tai erinomaisessa tilassa (kuva 23). Matalia ja runsashumoosisia 

järviä edustaa mm. Saanijärvi ja Elämänjärvi. Reitin järvistä 85 % on ekologisessa tilaluokassa hyvä tai 

erinomainen. Vesistöalueen jokimuodostumista suuri osa, 42 % on ekologisessa tilassa tyydyttävä ja 58 % 

tilaluokassa hyvä tai parempi (1). 
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Kuva 23. Viitasaaren reitin (14.4) alue ja reitin alueen vesistöjen ekologinen tilaluokitus (lähde: 30 ja 31). 

 

14.3.1 Viitasaaren reitin kuormitus 
 

Reittiin kohdistuvaa kuormituspainetta tarkastellaan VEMALA kuormitusmallinnus-työkalun avulla (6). 

Vesistöreitin ihmisperäisestä kuormituksesta suurin osa tulee hajakuormituksesta. Hajakuormituksen osuus 

reitin fosforikuormituksesta noin 44 % ja typen kohdalla hajakuormitus muodostaa 30 %. Maatalous 

muodostaa reitin suurimman ihmisperäisen kuormituslähteen, ollen fosforin kohdalla noin 30 % ja typen 

kohdalla noin 17 %.  Metsätalouden osuus reitin ravinnekuormasta (N ja P) on kohtalaisen vähäinen, ollen 

noin 10 % luokkaa (kuva 24.0). Karttakuvissa 25 ja 26 on esitettynä ihmisperäisen hajakuormituksen 

muodostuminen Viitasaaren reitillä typpi- ja fosforikuorman osalta. Kokonaisuudessaan merkittävimmän 

fosfori-, typpi- ja kiintoainekuorman muodostaa kuitenkin metsien luonnonhuuhtouma. CODMn kuorman 

jaotteluperusteet poikkeavat VEMALA tarkastelussa muista kuormitteista. Merkittävin CODMn kuorma 

muodostuu turve- ja mineraalimaan metsistä (Kuva 24.1). Pistekuormituksen osuus kokonaiskuormassa on 

vähäinen ja kaikkiaan reitin ihmistoiminnasta aiheutuva pistemäinen ravinnekuormitus on muihin Keski-

Suomen reitteihin verrattuna alhainen, noin 2 % luokkaa. 
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Kuva 24.0 Viitasaaren reitin (14.4) kuormituksen jakaantuminen fosforin ja typen suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

 

 

 

 

 

 

30 %

3 %

9 %

51 %

5 %

0 %

2 %

Fosforin huuhtouma (14.4)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonohuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

69 tn/v

17 %

3 %

11 %

65 %

2 %

0 %

2 %

Typen huuhtouma (14.4)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonhuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

1505 tn/v
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Kuva 24.1 Viitasaaren reitin (14.4) kuormituksen jakaantuminen kiintoaineen ja CODMn suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

 

 

29 %

3 %
68 %

0 %

Kiintoaineen huuhtouma (14.4)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsä, luonnonhuuhtouma

Pistekuorma

29029 tn/v

0 % 2 %

37 %

52 %

9 %

CODMn huuhtouma (14.4)

Pellot, viljely savimailla

Pellot, viljely karkealla maalla

Metsät, turvemaalla, ojitettu

Metsät, mineraalimaalla

Turvemaiden luonnonhuuhtouma

29219 tn/v
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Kuva 25. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen typen (N) osalta Viitasaaren reitillä (lähde:6). 
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Kuva 26. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen fosforin (P) osalta Viitasaaren reitillä (lähde:6). 
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14.3.2 Viitasaaren reitin kuormitus valuma-alueittain 
 

Keski-Suomen maakunnan alueella Viitasaaren reitin toisen jakovaiheen valuma-alueita on yhdeksän. Näiden 

alueiden kuormittavuutta voidaan tarkastella VEMALA-vesistömallinnuksen kuormituslaskennan avulla. 

Täten saadaan käsitys osavaluma-alue kohtaisista Viitasaaren reittiin kohdistuvista kuormituspaineista. 

Taulukossa 10. on esitettynä taulukoituna kunkin osavaluma-alueen (2. vaihe) osuus Viitasaaren reitin (14.4) 

kuormituksesta. 

 

Taulukko 10. Toisen jakovaiheen valuma-alueiden kuormitusosuudet vesistöalueen (14.4) 

kokonaiskuormasta (F=valuma-alue km²) fosforin, typen ja kiintoaineen osalta. Pellot ja metsät sisältävät 

sekä luonnonhuuhtouman että ihmisperäisen toiminnan. 

 

 

  

Fosforin (P) kuorman kuormituslähteiden osuus Viitasaaren reitin kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Keiteleen eteläosan alue, 14.41 (F=562 km²)

Keiteleen keskiosan alue, 14.42 (F=898 km²)

Keiteleen pohjoisosan alue, 14.43 (F=618 km²)

Kivijärven-Vuosjärven alue, 14.44 (F=1567 km²)

Isojoen-Jääjoen alue, 14.45 (F=405 km²)

Enonjärvenalue, 14.46 (F=213 km²)

Koliman alue, 14.47 (F=662 km²)

Alvajärven alue, 14.48 (F=167 km²)

Saanijärven alue, 14.49 (F=412 km²)

Typen (N) kuorman kuormituslähteiden osuus Viitasaaren reitin kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Keiteleen eteläosan alue, 14.41 (F=562 km²)

Keiteleen keskiosan alue, 14.42 (F=898 km²)

Keiteleen pohjoisosan alue, 14.43 (F=618 km²)

Kivijärven-Vuosjärven alue, 14.44 (F=1567 km²)

Isojoen-Jääjoen alue, 14.45 (F=405 km²)

Enonjärvenalue, 14.46 (F=213 km²)

Koliman alue, 14.47 (F=662 km²)

Alvajärven alue, 14.48 (F=167 km²)

Saanijärven alue, 14.49 (F=412 km²)

Kiintoaineen kuorman kuormituslähteiden osuus Viitasaaren reitin kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Keiteleen eteläosan alue, 14.41 (F=562 km²)

Keiteleen keskiosan alue, 14.42 (F=898 km²)

Keiteleen pohjoisosan alue, 14.43 (F=618 km²)

Kivijärven-Vuosjärven alue, 14.44 (F=1567 km²)

Isojoen-Jääjoen alue, 14.45 (F=405 km²)

Enonjärvenalue, 14.46 (F=213 km²)

Koliman alue, 14.47 (F=662 km²)

Alvajärven alue, 14.48 (F=167 km²)

Saanijärven alue, 14.49 (F=412 km²)

yli 50%

30-49%

10-29%

alle 10%

ei laskentaa
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Toisen jakovaiheen valuma-aluetarkastelussa fosforikuormaa Viitasaaren reitillä muodostuu eniten Keiteleen 

alaosan alueella pistekuormituksesta sekä Kivi-Vuosjärven metsien kuormituksesta. Muu fosforikuorma on 

jakautunut tasaisesti eri osa-alueille ja sitä muodostuu pääosin metsistä, haja-asutuksesta ja hulevesistä. 

Typpikuormaa reitillä muodostuu eniten Kivi-Vuosjärven alueen metsistä. Muilta osin typpikuormaa tulee 

lähinnä Koliman, Alvajärven ja Saanijärven pelloilta sekä Keiteleen ja Koliman alueen haja-asutuksesta, 

pistekuormasta ja hulevesistä. Kiintoaineen kuormaa muodostuu eniten Keiteleen eteläosalla sekä Keiteleen 

keski- ja pohjoisosan pelloilta ja metsistä. Ominaiskuormituksen suhteen, jossa tarkastellaan kuormituksen 

määrää pinta-alayksikköä kohden suhteessa aikaan (kg/km²/v), kuormittavimpia pelto- ja metsäkuormitteisia 

valuma-alueita ovat Alvajärven ja Saanijärven alueet (kuvat 25 ja 26). 

 

Kehitysohjelman tavoite vuosille 2021-2025 
Viitasaaren reitti 

• edistää maatalouden vesiensuojelua valuma-
aluetasoisten hankkeiden myötä. 
Painopistealueena reitin pohjoisosan alueet, 
Alvajärven, Saanijärven ja Muurasjärven alueet. 

• metsätalouden vesiensuojelun edistäminen. 
Painopistealueena ovat Kivijärven-Vuosjärven-, 
Koliman ja Saanijärven alueet. 

• luoda yhteistyöhenkistä ja poikkialaista toimintaa, 
jossa maa- ja metsätaloussektori vahvasti 
mukana. 

• jalkauttaa Keski-Suomeen muualla Suomessa 
saatuja hyviä käytänteitä maa- ja metsätalouden 
vesienhoidossa ja etenkin vesienhallinnassa. 

 

 

14.4 Jämsän reitti (14.5) 
 

Jämsän reitti kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Alueen pinta-ala on 1471 km² ja järvisyys 7 % (29). Alue 

sisältää viisi toisen jakovaiheen aluetta. Jämsän reitin vedet saavat alkunsa Multian kunnan alueelta ja 

virtaavat Petäjäveden ja Jämsän kuntien halki Jämsänjokea myöten Päijänteen Tiirinselkään. Tyypillistä reitin 

vesille on runsas humuspitoisuus erityisesti reitin yläosassa ja keskihumoosisuus alempana reittiä. Näin ollen 

veden tumma väri korostuu latvavesillä (1). Jämsän reitin toisen jakovaiheen valuma-alueet: 

• Jämsänjoen alue, 14.51 (Jämsä) 

• Iso-Rautaveden alue, 14.52 (Jämsä, Petäjävesi) 

• Petäjäveden alue, 14.53 (Petäjävesi) 

• Pengerjoen alue, 14.54 (Keuruu, Petäjävesi, Multia) 

• Ala-Kintauksen alue, 14.55 (Petäjävesi) 

Jämsän reitin suurimpia järviä ovat Jämsänvesi, Iso-Rautavesi, Salosvesi ja Kankarisvesi. Suurin osa reitin 

järvistä kuuluu humus- tai runsashumuksiseen tyyppiin. Jokimuodostumat ovat pääasiassa kangasmaiden 

jokia. Pinta-alaltaan kaikki viisi yli 5 km² järvimuodostumaa ovat hyvässä ekologisessa tilassa, ja reitin 

alaosassa Päijänteen Tiirinselkä on tyydyttävässä tilassa (Kuva 27) (1). 
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Kuva 27.  Jämsän reitin (14.5) alue ja reitin alueen vesistöjen ekologinen tilaluokitus (lähde: 30 ja 31). 

 

14.4.1 Jämsän reitin kuormitus 
 

Reittiin kohdistuvaa kuormituspainetta tarkastellaan VEMALA kuormitusmallinnus-työkalun avulla (6). 

Jämsän reitin ihmisperäisestä kuormituksesta valtaosa tulee hajakuormituksesta. Hajakuormituksen osuus 

reitin fosforikuormituksesta on noin 40 % ja typen kohdalla hajakuormitus muodostaa noin 25 % osuuden. 

Maatalous muodostaa reitin suurimman ihmisperäisen hajakuormituslähteen, ollen fosforin kohdalla noin 26 

% ja typen kohdalla noin 14 %. Metsätalouden osuus reitin ravinnekuormasta (N ja P) on kohtalaisen 

vähäinen, ollen alle 10 % luokkaa (kuva 28.0). Karttakuvissa 29 ja 30 on esitettynä ihmisperäisen 

hajakuormituksen muodostuminen Jämsän reitillä typpi- ja fosforikuorman osalta. Kokonaisuudessaan 

merkittävimmän fosfori-, typpi- ja kiintoainekuorman muodostaa kuitenkin metsien luonnonhuuhtouma. 

CODMn kuorman jaotteluperusteet poikkeavat VEMALA tarkastelussa muista kuormitteista. Merkittävin 

CODMn kuorma muodostuu turve- ja mineraalimaan metsistä (Kuva 28.1). Pistekuormituksen osuus 

kokonaiskuormassa on merkittävä ja se muodostaa reitin fosforikuormasta 18 % ja typpikuormasta 20 %. 
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Kuva 28.0. Jämsä reitin (14.5) kuormituksen jakaantuminen fosforin ja typen suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 %

2 %

6 %

41 %

7 %

0 %
18 %

Fosforin huuhtouma (14.5)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonohuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

21 tn/v

14 %

3 %

9 %

52 %

2 %

0 %

20 %

Typen huuhtouma (14.5)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonhuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

503 tn/v
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Kuva 28.1. Jämsä reitin (14.5) kuormituksen jakaantuminen fosforin, typen, kiintoaineen ja CODMn suhteen 

eri maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (6). 

 

 

42 %

3 %

52 %

3 %

Kiintoaineen huuhtouma (14.5)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsä, luonnonhuuhtouma

Pistekuorma

10132 tn/v

0 %
2 %

40 %

54 %

4 %

CODMn huuhtouma (14.5)

Pellot, viljely savimailla

Pellot, viljely karkealla maalla

Metsät, turvemaalla, ojitettu

Metsät, mineraalimaalla

Turvemaiden luonnonhuuhtouma

7639 tn/v
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Kuva 29. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen typen (N) osalta Jämsän reitillä (lähde:6). 
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Kuva 30. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen fosforin (P) osalta Jämsän reitillä (lähde:6). 
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14.4.2 Jämsän reitin kuormitus valuma-alueittain 
 

Keski-Suomen maakunnan alueella Jämsän reitin toisen jakovaiheen valuma-alueita on viisi. Näiden alueiden 

kuormittavuutta voidaan tarkastella VEMALA-vesistömallinnuksen kuormituslaskennan avulla. Täten 

saadaan käsitys osavaluma-alue kohtaisista Jämsän reittiin kohdistuvista kuormituspaineista. Taulukossa 11. 

on esitettynä taulukoituna kunkin osavaluma-alueen (2. vaihe) osuus Jämsän reitin (14.5) kuormituksesta. 

 

Taulukko 11. Toisen jakovaiheen valuma-alueiden kuormitusosuudet vesistöalueen (14.5) 

kokonaiskuormasta (F=valuma-alue km²) fosforin, typen ja kiintoaineen osalta. Pellot ja metsät sisältävät 

sekä luonnonhuuhtouman että ihmisperäisen toiminnan. 

 

 

 

Toisen jakovaiheen valuma-aluetarkastelussa fosforikuormaa Jämsän reitillä muodostuu eniten Jämsänjoen 

alueella pistekuormituksesta ja pelloilta. Myös hulevedet muodostavat Jämsänjoen alueella huomattavaa 

fosforikuormaa. Muista alueista Pengerjoen alueella metsäalueet muodostavat fosforin kuormituslähteen. 

Typpikuormaa reitillä muodostuu eniten Jämsänjoen alueella haja-asutuksesta, hulevesistä ja 

pistekuormasta. Merkittävän typpikuorman aiheuttaa niin ikään Jämsänjoen alueen pellot sekä Pengerjoen 

alueen metsät. Kiintoainekuormaa muodostuu pääasiassa Jämsänjoen alueen pelloilta ja 

pistekuormituksesta sekä Pengerjoen alueen metsistä.  

Fosforin (P) kuorman kuormituslähteiden osuus Leppäveden-Kynsiveden alueen kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Jämsänjoen alue, 14.51 (F=375 km²) yli 50%

Iso Rautaveden alue, 14.52 (F=421 km²)

Petäjäveden alue, 14.53 (F=110 km²)

Pengerjoen alue, 14.54 (F=410 km²) yli 50%

Ala-Kintauksen alue, 14.55 (F=153 km²)

Typen (N) kuorman kuormituslähteiden osuus Leppäveden-Kynssiveden alueen kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Jämsänjoen alue, 14.51 (F=375 km²) yli 50% yli 50% yli 50%

Iso Rautaveden alue, 14.52 (F=421 km²)

Petäjäveden alue, 14.53 (F=110 km²)

Pengerjoen alue, 14.54 (F=410 km²)

Ala-Kintauksen alue, 14.55 (F=153 km²)

Kiintoaineen kuorman kuormituslähteiden osuus Leppäveden-Kynsiveden alueen kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Jämsänjoen alue, 14.51 (F=375 km²) yli 50%

Iso Rautaveden alue, 14.52 (F=421 km²)

Petäjäveden alue, 14.53 (F=110 km²)

Pengerjoen alue, 14.54 (F=410 km²)

Ala-Kintauksen alue, 14.55 (F=153 km²)

yli 50%

30-49%

10-29%

alle 10%

ei laskentaa



 70  
 

Ominaiskuormituksen suhteen, jossa tarkastellaan kuormituksen määrää pinta-alayksikköä kohden 

suhteessa aikaan (kg/km²/v), kuormittavimpia peltokuormitteisia alueita ovat Jämsän ja Petäjäveden alueet 

sekä eniten metsäkuormitteisia valuma-alueita ovat Pengerjoen- ja Ala-Kintauksen alueet (kuvat 29 ja 30). 

 

Kehitysohjelman tavoite vuosille 2021-2025 
Jämsän reitti 

• edistää maatalouden vesiensuojelua valuma-
aluetasoisten hankkeiden myötä. 
Painopistealueena reitin Jämsänjoen ja 
Petäjäveden alueet. 

• metsätalouden vesiensuojelun edistäminen. 
Painopistealueena ovat Pengerjoen ja 
Petäjäveden alueet. 

• luoda yhteistyöhenkistä ja poikkialaista toimintaa, 
jossa maa- ja metsätaloussektori vahvasti 
mukana. 

• jalkauttaa Keski-Suomeen muualla Suomessa 
saatuja hyviä käytänteitä maa- ja metsätalouden 
vesienhoidossa ja etenkin vesienhallinnassa. 

 

 

14.5 Saarijärven reitti (14.6) 
 

Saarijärven reitti kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Alueen pinta-ala on 3119 km² ja järvisyys 7 % (5). Alue 

sisältää kahdeksan toisen jakovaiheen aluetta. Saarijärven reitin vedet saavat alkunsa Suomen selän 

suoalueilta. Reitin yläpään suurin järviallas on Kyyjärvi, josta vedet laskevat usean joen ja järven kautta 

Kuhnamoon, jossa vedet yhdistyvät Viitasaaren reitin kanssa. Tästä vedet jatkavat päätyen lopulta 

Päijänteeseen. Tyypillistä reitin vesille on runsas humuspitoisuus ja korkeat ravinnepitoisuudet, erityisesti 

reitin yläosilla (1). Saarijärven reitin toisen jakovaiheen valuma-alueet: 

• Saarijärven alue, 14.61 (Äänekoski, Saarijärvi) 

• Mahlunjärven alue, 14.62 (Saarijärvi) 

• Pääjärven alue, 14.63 (Karstula) 

• Kyyjärven alue, 14.64 (Kyyjärvi, Karstula) 

• Lanneveden alue, 14.65 (Uurainen, Multia, Saarijärvi, Äänekoski) 

• Karankajärven alue, 14.66 (Karstula, Saarijärvi) 

• Vanhankajoen alue, 14.67 (Soini, Karstula) 

• Pyhäjärven alue, 14.68 (Saarijärvi, Äänekoski) 

 

Saarijärven reitin suurimpia järviä ovat Pääjärvi, Saarijärvi, Summasjärvi ja Pyhäjärvi. Yli puolet reitin järvistä 

on runsashumuksisia järviä. Lyhytviipymäisiä ja keskihumuksisia järviä on noin kolmas osa ja vain noin 10 % 

kuuluu vähähumuksisiin järviin. Jokimuodostumat ovat pääasiassa turvemaiden jokia. Järvistä noin 40 % on 

ekologiselta tilaltaan korkeintaan tyydyttävässä tilassa ja jokimuodostumista 55 % yltää korkeintaan 

tyydyttävään tilaluokkaan. Reitin järvistä ainoastaan Pyhäjärvi kuuluu ekologiseen luokkaan erinomainen 

(Kuva 31) (1).  
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Kuva 31. Saarijärven reitin (14.6) alue ja reitin alueen vesistöjen ekologinen tilaluokitus (lähde: 30 ja 31). 

 

14.5.1 Saarijärven reitin kuormitus 
 

Reittiin kohdistuvaa kuormituspainetta tarkastellaan VEMALA kuormitusmallinnus-työkalun avulla (6). 

Saarijärven reitin ihmisperäisestä kuormituksesta valtaosa tulee hajakuormituksesta. Hajakuormituksen 

osuus reitin fosforikuormituksesta yli 50 % ja typen kohdalla hajakuormitus muodostaa noin 38 % osuuden. 

Maatalous muodostaa reitin suurimman ihmisperäisen hajakuormituslähteen, ollen fosforin kohdalla noin 35 

% ja typen kohdalla noin 23 %. Metsätalouden osuus reitin ravinnekuormasta (N ja P) on kohtalainen, ollen 

noin 13 % luokkaa (kuva 32.0). Karttakuvissa 33 ja 34 on esitettynä ihmisperäisen hajakuormituksen 

muodostuminen Saarijärven reitillä typpi- ja fosforikuorman osalta. Kokonaisuudessaan merkittävimmän 

fosfori-, typpi- ja kiintoainekuorman muodostaa kuitenkin metsien luonnonhuuhtouma. Saarijärven reitillä 

on erityisesti huomioitavaa peltojen aiheuttama merkittävä kiintoainekuorman osuus (47 %) verrattaessa 

muihin Keski-Suomen reitteihin. CODMn kuorman jaotteluperusteet poikkeavat VEMALA tarkastelussa 

muista kuormitteista. Merkittävin CODMn kuorma muodostuu turve- ja mineraalimaan metsistä (Kuva 32.1). 

Pistekuormituksen osuus kokonaiskuormassa on vähäinen ja se muodostaa reitin fosforikuormasta 2 % ja 

typpikuormasta 5 %. 
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Kuva 32.0. Saarijärven reitin (14.6) kuormituksen jakaantuminen fosforin ja typen suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 %

3 %

13 %

41 %

6 %

0 %

2 %

Fosforin huuhtouma (14.6)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonohuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

47 tn/v

23 %

4 %

13 %53 %

2 %

0 %

5 %

Typen huuhtouma (14.6)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonhuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

965 tn/v
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Kuva 32.1. Saarijärven reitin (14.6) kuormituksen jakaantuminen kiintoaineen ja CODMn suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 %

4 %

49 %

0 %

Kiintoaineen huuhtouma (14.6)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsä, luonnonhuuhtouma

Pistekuorma

21420 tn/v

0 %

2 %

46 %
43 %

9 %

CODMn huuhtouma (14.6)

Pellot, viljely savimailla

Pellot, viljely karkealla maalla

Metsät, turvemaalla, ojitettu

Metsät, mineraalimaalla

Turvemaiden luonnonhuuhtouma

20079 tn/v
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Kuva 33. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen typen (N) osalta Saarijärven reitillä (lähde:6). 
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Kuva 34. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen fosforin (P) osalta Saarijärven reitillä (lähde:6). 
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14.5.2 Saarijärven reitin kuormitus valuma-alueittain 
 

Keski-Suomen maakunnan alueella Saarijärven reitin toisen jakovaiheen valuma-alueita on kahdeksan. 

Näiden alueiden kuormittavuutta voidaan tarkastella VEMALA-vesistömallinnuksen kuormituslaskennan 

avulla. Täten saadaan käsitys osavaluma-alue kohtaisista Saarijärven reittiin kohdistuvista 

kuormituspaineista. Taulukossa 12. on esitettynä taulukoituna kunkin osavaluma-alueen (2. vaihe) osuus 

Saarijärven reitin (14.6) kuormituksesta. 

 

Taulukko 12. Toisen jakovaiheen valuma-alueiden kuormitusosuudet vesistöalueen (14.6) 

kokonaiskuormasta (F=valuma-alue km²) fosforin, typen ja kiintoaineen osalta. Pellot ja metsät sisältävät 

sekä luonnonhuuhtouman että ihmisperäisen toiminnan. 

 

 

 

Fosforin (P) kuorman kuormituslähteiden osuus Saarijärven reitin kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Saarijärven alue, 14.61 (F=377 km²)

Mahlunjärven alue, 14.62 (F=510 km²)

Pääjärven alue, 14.63 (F=295 km²)

Kyyjärven alue, 14.64 (F=519 km²)

Lanneveden alue, 14.65 (F=290 km²)

Karankajärven alue, 14.66 (F=408 km²)

Vahankajoen alue, 14.67 (F=399 km²)

Pyhäjärven alue, 14.68 (F=319 km²)

Typen (N) kuorman kuormituslähteiden osuus Saarijärven reitin kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Saarijärven alue, 14.61 (F=377 km²)

Mahlunjärven alue, 14.62 (F=510 km²)

Pääjärven alue, 14.63 (F=295 km²)

Kyyjärven alue, 14.64 (F=519 km²)

Lanneveden alue, 14.65 (F=290 km²)

Karankajärven alue, 14.66 (F=408 km²)

Vahankajoen alue, 14.67 (F=399 km²)

Pyhäjärven alue, 14.68 (F=319 km²)

Kiintoaineen kuorman kuormituslähteiden osuus Saarijärven reitin kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Saarijärven alue, 14.61 (F=377 km²)

Mahlunjärven alue, 14.62 (F=510 km²)

Pääjärven alue, 14.63 (F=295 km²)

Kyyjärven alue, 14.64 (F=519 km²)

Lanneveden alue, 14.65 (F=290 km²)

Karankajärven alue, 14.66 (F=408 km²)

Vahankajoen alue, 14.67 (F=399 km²)

Pyhäjärven alue, 14.68 (F=319 km²)

yli 50%

30-49%

10-29%

alle 10%

ei laskentaa
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Toisen jakovaiheen kuormittavuustarkastelussa fosforikuormaa muodostuu hyvin tasaisesti kaikilta valuma-

alueilta ja eri kuormituslähteistä. Kuormittavimpia alueita fosforin suhteen ovat Saarijärven-, Mahlunjärven-

, Kyyjärven-, ja Lanneveden alueet. Typen suhteen rakenne on hyvin samankaltainen, joskin Saarijärven 

alueen pistekuormitus erottuu selvästi voimakkaampana. Kiintoaineen kohdalla alueiden kuormittavuus on 

niin ikään tasaista, joskin Vahankajoen alueella kiintoaineen pistekuorman osuus kokonaiskuormasta on 

selvästi muita alueita suurempi. Ominaiskuormituksen suhteen, jossa tarkastellaan kuormituksen määrää 

pinta-alayksikköä kohden suhteessa aikaan (kg/km²/v), kuormittavimpia peltokuormitteisia alueita ovat 

Saarijärven ja Mahlunjärven alueet sekä eniten metsäkuormitteisia valuma-alueita ovat Kyyjärven ja 

Karankajärven alueet (kuvat 33 ja 34). 

 

Kehitysohjelman tavoite vuosille 2021-2025 
Saarijärven reitti 

• edistää maatalouden vesiensuojelua valuma-
aluetasoisten hankkeiden myötä. 
Painopistealueena reitin Saarijärven ja 
Mahlunjärven alueet. 

• metsätalouden vesiensuojelun edistäminen. 
Painopistealueena ovat Kyyjärven ja 
Karankajärven alueet. 

• luoda yhteistyöhenkistä ja poikkialaista toimintaa, 
jossa maa- ja metsätaloussektori vahvasti 
mukana. 

• jalkauttaa Keski-Suomeen muualla Suomessa 
saatuja hyviä käytänteitä maa- ja metsätalouden 
vesienhoidossa ja etenkin vesienhallinnassa. 

• seurata reitin valuma-alueen 
turvetuotantoalueiden sulkeutumista seuraavia 
toimenpiteitä ja toimia vesistöjen tilaa edistäen 
tuotantoalueiden jälkihoitotoimissa. 

 

 

14.6 Keuruun reitti (35.6) 
 

Keuruun reitti kuuluu Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Alueen pinta-ala on 2027 km² ja järvisyys 11,5 % (5). 

Alue sisältää yhdeksän toisen jakovaiheen aluetta. Keuruun reitin vedet saavat alkunsa Multian luoteisosasta, 

josta vedet virtaavat muun muassa Pussijoen, Hännättömän joen ja Soutujoen kautta Tarhapääjärveen ja 

edelleen Tarhian kautta reitin keskusaltaaseen Keurusselkään. Keurusselkään laskee vesiä myös muun 

muassa Multian järvien ja Asunnan alueelta (1). Keuruun reitin toisen jakovaiheen valuma-alueet: 

• Kuoreveden alue, 35.61 (Jämsä, Mänttä-Vilppula) 

• Keurusselän alue, 35.62 (Keuruu, Mänttä-Vilppula) 

• Tarhianjoen alue, 35.63 (Multia, Keuruu) 

• Pussijoen alue, 35.64 (Multia, Saarijärvi, Ähtäri) 

• Ristajoen alue, 35.65 (Keuruu) 

• Kupanjoen alue, 35.66 (Keuruu) 

• Multianjoen alue, 35.67 (Multia) 

• Asunnanjärven alue, 35.68 (Keuruu, Petäjävesi) 

• Kertejoen alue, 35.69 (Jämsä) 
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Valuma-alueen latvoilla on runsaasti turvemaita. Epävirallisen mittauksen mukaan Keurusselän valuma-

alueella on yli 112 000 metsäojaa ja näiden yhteismitta on noin 10 000 km (suullinen tiedonanto, Keuruun 

Taimen Yhteistyö, Arto Pummila). Keuruun reitin vedet ovat pääasiassa tyypiltään humoosisia ja vedet ovat 

ekologiselta luokaltaan pääasiassa hyvässä tai erinomaisessa luokassa. Suuret järvimuodostumat (yli 5 km2) 

Keurusselän pohjoisosa ja Kuorevesi ovat hyvässä sekä Keurusselän eteläosa ja Kerteselkä erinomaisessa 

luokassa (Kuva 35). Jokimuodostumista suurin osa eli 11 muodostumaa on hyvässä luokassa. Tyydyttävässä 

tilassa ovat Suojoki, Kukonjoki, Pussijoki, Rimminjoki-Ristajoki, Kaijanjoki-Yltianjoki, Pietilän-joki ja 

Hoskarinjoki (1). 

 

  

 

Kuva 35. Keuruun reitin (35.6) alue ja reitin alueen vesistöjen ekologinen tilaluokitus (lähde: 30 ja 31). 
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14.6.1 Keuruun reitin kuormitus 
 

Reittiin kohdistuvaa kuormituspainetta tarkastellaan VEMALA kuormitusmallinnus-työkalun avulla (6). 

Keuruun reitin ihmisperäisestä kuormituksesta valtaosa tulee hajakuormituksesta. Hajakuormituksen osuus 

reitin fosforikuormituksesta on noin 40 % ja typen kohdalla hajakuormitus muodostaa noin 30 % osuuden. 

Maatalous muodostaa reitin suurimman ihmisperäisen hajakuormituslähteen, ollen fosforin kohdalla noin 25 

% ja typen kohdalla noin 16 %. Metsätalouden osuus reitin ravinnekuormasta (N ja P) on kohtalainen, ollen 

noin 10 % luokkaa (kuva 36). Karttakuvissa 37 ja 38 on esitettynä ihmisperäisen hajakuormituksen 

muodostuminen Saarijärven reitillä typpi- ja fosforikuorman osalta. Kokonaisuudessaan merkittävimmän 

fosfori- ja typpikuorman muodostaa kuitenkin metsien luonnonhuuhtouma. Kiintoainekuorman mallinnus 

(VEMALA) antoi tuloksia pääosin vain peltoviljelylle ja pistekuormitukselle, joten niiden graafista tarkastelua 

ei tehdä.  

Mallinnuksen mukaan peltoviljely tuottaa valuma-alueella vuositasolla 4,8 tn kiintoainekuorman ja 

pistekuormitus noin 116 tn kuorman. CODMn kuorman jaotteluperusteet poikkeavat VEMALA tarkastelussa 

muista kuormitteista. Merkittävin CODMn kuorma muodostuu turve- ja mineraalimaan metsistä. 

Pistekuormituksen osuus kokonaiskuormassa on vähäinen ja se muodostaa reitin fosforikuormasta 2 % ja 

typpikuormasta 5 %. Pistekuormituksen osuus ravinteiden kokonaiskuormassa on kohtalainen ja se 

muodostaa reitin fosforikuormasta 9 % ja typpikuormasta 11 % (Kuva 36). 
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Kuva 36. Keuruun reitin (35.6) kuormituksen jakaantuminen fosforin, typen ja CODMn suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

25 %

2 %

8 %
49 %

7 %

0 %
9 %

Fosforin huuhtouma (35.6)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonohuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

24 tn/v

16 %

3 %

10 %

57 %

3 %

0 %

11 %

Typen huuhtouma (35.6)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonhuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

509 tn/v

0 %

2 %

38 %

56 %

4 %

CODMn huuhtouma (35.6)

Pellot, viljely savimailla

Pellot, viljely karkealla maalla

Metsät, turvemaalla, ojitettu

Metsät, mineraalimaalla

Turvemaiden luonnonhuuhtouma

9934 tn/v
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Kuva 37. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen typen (N) osalta Keuruun reitillä (lähde:6). 
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Kuva 38. Ihmisperäisen hajakuorman muodostuminen fosforin (P) osalta Keuruun reitillä (lähde:6). 
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14.6.2 Keuruun reitin kuormitus valuma-alueittain 
 

Keski-Suomen maakunnan alueella Keuruun reitin toisen jakovaiheen valuma-alueita on yhdeksän (29). 

Näiden alueiden kuormittavuutta voidaan tarkastella VEMALA-vesistömallinnuksen kuormituslaskennan 

avulla. Täten saadaan käsitys osavaluma-alue kohtaisista Saarijärven reittiin kohdistuvista 

kuormituspaineista. Taulukossa 13. on esitettynä taulukoituna kunkin osavaluma-alueen (2. vaihe) osuus 

Keuruun reitin (35.6) kuormituksesta. 

 

Taulukko 13. Toisen jakovaiheen valuma-alueiden kuormitusosuudet vesistöalueen (35.6) 

kokonaiskuormasta (F=valuma-alue km²) fosforin ja typen osalta. Pellot ja metsät sisältävät sekä 

luonnonhuuhtouman että ihmisperäisen toiminnan. 

 

 

Toisen jakovaiheen kuormittavuustarkastelussa fosforikuormaa muodostuu pääasiallisesti Keurusselän 

lähialueen valuma-alueella sekä Tarhianjoen alueella. Kuoreveden alue erottuu voimakkaan 

pistekuormituksen kohdalla. Muilla osavaluma-alueilla fosforin kuormitus jakautuu tasaisesti ja lähinnä 

Ristajoen alueen pellot, ja Kupanjoen alueen metsät erottuvat fosforikuormallaan muista. Typen 

kuormituksessa rakenne on hyvin samankaltainen, eli Keurusselän lähialue, Kuoreveden alue ja Tarhianjoki 

erottuvat muista alueista suuremmalla kuormituspaineellaan ja Kuoreveden alueella pistekuorma 

muodostaa merkittävän typpikuorman. Ominaiskuormituksen suhteen, jossa tarkastellaan kuormituksen 

määrää pinta-alayksikköä kohden suhteessa aikaan (kg/km²/v), peltokuormitteisimpia ovat Keurusselän-, 

Kuoreveden-, Ristajoen alueet. Metsäperäistä ominaiskuormaa muodostuu eniten Tarhianjoen-, Pussijoen- 

ja Kupanjoen alueilla (kuvat 37 ja 38). 

Fosforin (P) kuorman kuormituslähteiden osuus Keuruun reitin kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Kuoreveden alue, 35.61 (F=233 km²)

Keurusselän alue, 35.62 (F=669 km²)

Tarhianjoen alue, 35.63 (F=311 km²)

Pussijoen alue, 35.64 (F=65 km²)

Ristajoen alue, 35.65 (F=148 km²)

Kupanjoen alue, 35.66 (F=125 km²)

Multianjoen alue, 35.67 (F=156 km²)

Asunnanjärven alue, 35.68 (F=169 km²)

Kertejoen alue, 35.69 (F=146 km²)

Typen (N) kuorman kuormituslähteiden osuus Keuruun reitin kuormasta

Pellot Metsät Haja-asutus Hulevesi Pistekuorma

Kuoreveden alue, 35.61 (F=233 km²)

Keurusselän alue, 35.62 (F=669 km²)

Tarhianjoen alue, 35.63 (F=311 km²)

Pussijoen alue, 35.64 (F=65 km²)

Ristajoen alue, 35.65 (F=148 km²)

Kupanjoen alue, 35.66 (F=125 km²)

Multianjoen alue, 35.67 (F=156 km²)

Asunnanjärven alue, 35.68 (F=169 km²)

Kertejoen alue, 35.69 (F=146 km²)

yli 50%

30-49%

10-29%

alle 10%

ei laskentaa
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Kehitysohjelman tavoite vuosille 2021-2025 
Keuruun reitti 

• edistää maatalouden vesiensuojelua valuma-
aluetasoisten hankkeiden myötä. 
Painopistealueena reitin Keurusselän ja Ristajoen 
alueet. 

• metsätalouden vesiensuojelun edistäminen. 
Painopistealueena ovat Keurusselän ja 
Tarhianjoen alueet. 

• luoda yhteistyöhenkistä ja poikkialaista toimintaa, 
jossa maa- ja metsätaloussektori vahvasti 
mukana. 

• jalkauttaa Keski-Suomeen muualla Suomessa 
saatuja hyviä käytänteitä maa- ja metsätalouden 
vesienhoidossa ja etenkin vesienhallinnassa. 

• seurata reitin valuma-alueen 
turvetuotantoalueiden sulkeutumista seuraavia 
toimenpiteitä ja toimia vesistöjen tilaa edistäen 
tuotantoalueiden jälkihoitotoimissa. 

 

14.7 Pihlajaveden reitti (35.48) 
 

Pihlajaveden reitti kuuluu Ähtärin ja Pihjalaveden reittien alueeseen ja päävesistöalueena on Kokemäenjoen 

vesistöalue. Pihlajaveden reitin (35.48) valuma-alueen pinta-ala on 697 km2, josta Keski-Suomen puolella on 

noin 80 %. Pihlajaveden reitin latvat sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja alaosa 

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella (1). 

Pihlajaveden reitin yläosan Liesjärvestä vedet laskevat usean pienemmän järven kautta Pihlajaveteen ja siitä 

edelleen Kuusjärven kautta eteenpäin päätyen Tarjanteeseen. Reitin järvisyys on 9 %. Pihlajaveden reitillä 

peltoa on 3 % ja suota noin 27 % maa-alasta. Tyypiltään Pihlajaveden reitin Keski-Suomen alueen järvet ovat 

humoosisia (Ph, Kh, MRh, Rh). Joukossa on myös tyypiltään hyvin lyhytviipymäisiä järviä. Valtaosa 

järvimuodostumista on vähintäänkin hyvässä ekologisessa tilassa, kuten Pihlajavesi, Kuusijärvi ja Liesjärvi 

(Kuva 39). Tyydyttävässä tilassa ovat Köminjärvi ja Martinjärvi. Pääasiassa keskisuurten kangasmaiden 

jokityyppiin kuuluvat joet ovat ekologiselta tilaltaan hyviä. Näistä vain Liesjoen ja Maso-Ryönänkoski 

muodostuman tila on tyydyttävä. Hirvijärvestä Liesjärveen laskeva Hirvijoki (pienet turvemaiden joet) on 

myös tyydyttävässä tilassa (1). 
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Kuva 39. Pihlajaveden reitin (35.48) alue ja reitin alueen vesistöjen ekologinen tilaluokitus (lähde: 30 ja 31). 

 

14.7.1 Pihlajaveden reitin kuormitus 
 

Reittiin kohdistuvaa kuormituspainetta tarkastellaan VEMALA kuormitusmallinnus-työkalun avulla (6). 

Pihlajaveden reitin ihmisperäisestä kuormituksesta valtaosa tulee hajakuormituksesta. Hajakuormituksen 

osuus reitin fosforikuormituksesta on noin 43 % ja typen kohdalla hajakuormitus muodostaa noin 30 % 

osuuden. Maatalous ja metsätalous muodostavat reitin suurimman ihmisperäisen hajakuormituslähteen, 

muodostaen fosforin kohdalla molemmat noin 19 % osuuden.   

Typen kohdalla metsätalous muodostaa noin 17 % kuormitusosuuden ja maatalous noin 12 % osuuden. 

Kokonaisuudessaan merkittävimmän fosfori-, typpi- ja kiintoainekuorman muodostaa kuitenkin metsien 

luonnonhuuhtouma (40.0). CODMn kuorman jaotteluperusteet poikkeavat VEMALA tarkastelussa muista 

kuormitteista. Merkittävin CODMn kuorma muodostuu turve- ja mineraalimaan metsistä (Kuva 40.1). 

Pistekuorman osuus reitillä on hyvin vähäinen, ollen 1 % luokkaa. 
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Kuva 40.0. Pihlajaveden reitin (35.48) kuormituksen jakaantuminen fosforin ja typen suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 %

2 %

19 %54 %

5 %

0 % 1 %

Fosforin huuhtouma (35.48)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonohuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

6,1 tn/v

12 %
2 %

17 %

66 %

2 % 0 %
1 %

Typen huuhtouma (35.48)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsätalous

Metsät, luonnonhuuhtouma

Haja-asutus

Hulevesi

Pistekuorma

146 tn/v
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Kuva 40.1. Pihlajaveden reitin (35.48) kuormituksen jakaantuminen kiintoaineen ja CODMn suhteen eri 

maankäyttömuotojen ja kuormituslähteiden välillä (lähde: 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 %

2 %

77 %

1 %

Kiintoaineen huuhtouma (35.48)

Pellot, viljely

Pellot, luonnonhuuhtouma

Metsä, luonnonhuuhtouma

Pistekuorma

3921 tn/v

0 % 1 %

52 %42 %

5 %

CODMn huuhtouma (35.48)

Pellot, viljely savimailla

Pellot, viljely karkealla maalla

Metsät, turvemaalla, ojitettu

Metsät, mineraalimaalla

Turvemaiden luonnonhuuhtouma

3654 tn/v
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15 Kuormituksen vähentämistarpeet vesistöalueittain 
 

Vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseen tarvitaan vähennyksiä niihin kohdistuvan ulkoisen kuormituksen 

määrässä. Tämän määrän arvioimiseen on toteutettu Suomen ympäristökeskuksessa VEMALA mallin 

yhteyteen kuormitustyökalu, jolla voidaan arvioida tarvittavia ihmisperäisiä typpi- ja fosforikuorman 

vähentämismääriä (1). Kuvassa 41 on esitettynä Keski-Suomen viiden keskeisen vesistöalueen kuormituksen 

arvioitu vähennystarve, jotta vesistöjen hyvä tila olisi saavutettavissa. Määrät vaihtelevat suuresti 

vesistöalueittain ja selkeimpänä esille nousevat Saarijärven ja Jämsän reitin vähennystarpeet. 

 

 

Kuva 41. Viiden keskisuomalaisen vesistöalueen kuormituksen vähennystarve (lähde: 1). 
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16 Vesienhoidolliset toimenpiteet; toteutus, rahoitus ja seuranta 
 

16.1 Kunnostushankkeet ja niiden kohdentaminen 
 

Keski-Suomessa tehdyt vesistöihin liittyvät kunnostushankkeet ovat olleet suurelta osin kalataloudellisia 

kunnostuksia/ennallistamisia, kohdentuen pääasiassa virtavesikunnostuksiin. Lisäksi maakunnassa on tehty 

paikallisia hoitokalastuksia, vesikasviniittoja, ruoppauksia sekä vesistöjen vedenpinnannostoja. Viime 

vuosina positiivisena uutena suuntana ovat kunnostuskentälle tulleet Metsäkeskuksen ja Metsähallituksen 

vetämät luonnonhoitohankkeet, joissa keskitytään mm. pienvesien ja soiden ennallistamishankkeisiin. 

Toimijalähtöisen kunnostustoiminnan lisäksi Keski-Suomessa on tehty toimenpiteitä liittyen isoihin 

valtakunnallisiin yhteishankkeisiin, joita hallinnoidaan valtiolähtöisesti mm. Metsähallituksen, SYKEN ja 

LUKEN toimesta. Näitä käynnissä olevia hankkeita ovat muun muassa: 

Hydrologia-LIFE hanke, jossa Natura-alueilla: 

• pyritään soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen. 

Freshabit hanke, jossa Natura-alueilla mm: 

• paikannetaan tärkeät ja monimuotoiset vesiluontokohteet 

• suunnitellaan valuma-alueiden kokonaisvaltaista kunnostusta 

• rakennetaan kalateitä (Keski-Suomessa mm. Saarijärven reitti; Leuhu ja Hietama) 

• jalostetaan virkistyspalveluita 

• kehitetään ja seurataan kunnostusten vaikutuksia 

Tulevaisuudessa toimijalähtöisen kunnostustoiminnan keinovalikoimaa tulee kohdentaa enemmän 

vesistöjen tilaa heikentävän kuormituksen vähentämiseen tähtääviin hankkeisiin. Tällöin puututaan 

vesistöjen heikkenevän tilan syihin, eli kuormituksen syntyyn ja edelleen päätymiseen vesistöihin. Kuten 

aiemmissa kappaleissa on käynyt ilmi, on Keski-Suomen vesistöjen kuormitus suurelta osin valuma-

aluelähtöistä hajakuormaa ja täten toimia tulee kohdentaa tälle sektorille. Valuma-aluetason laajat 

yhteishankkeet ovat pitkäaikaisia, työläitä ja niiden tulokset tulevat näkyviin vasta vuosien kuluttua. 

Pikavoittoja ei ole saatavissa. Valuma-aluetason hankkeilla luodaan pitkäaikaisia vaikutuksia ja saadaan 

pysyvästi vähennettyä vesistöihin päätyvän kuormituksen määrää. Syihin pureutuvan kunnostustoiminnan 

lisäksi tarvitaan myös edelleen seurauksia hoitavaa eli vesistöissä tehtävää kunnostustyötä, eli 

vesikasviniittoja, hoitokalastuksia, vedenpinnan nostoja sekä paikallisia ruoppauksia. Näiden toimien 

yhteisvaikutuksesta kuormituksesta aiheutuvat seuraukset (rehevöityminen, tummuminen, mataloituminen, 

heikentynyt monimuotoisuus) tulevat vähenemään ja tulevaisuudessa tarvitaan vähemmän ihmisperäistä 

vesientilaan puuttumista. Tavoitteena ovat ekologisesti kestävän kehityksen vesistöt. Tällöin saavutetaan 

kehittämisohjelman tavoite 1/3 (kappale 2.2).  
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16.2 Keski-Suomen vesienhoidollisia hankkeita edistävät toimielimet 
 

Keski-Suomen ympäristökeskus (nyk. Ely-keskus) toteutti maakunnan alueen vesistökunnostuksia ja 

vesienhoidollisia hankkeita aina vuoteen 2010 saakka. Tämän jälkeen Ely-keskuksen rooli on pääasiallisesti 

hankeneuvontaa ja ohjausta toteuttavaksi sekä hankeavustuksia myöntäväksi toimijaksi. Vesienhoidollisia 

hankkeita toteuttaa nykyisellään pääasiassa alueen kunnat, kaupungit, järjestöt, yhdistykset, osakaskunnat 

ja oppilaitokset. On myös kansallisia hankkeita, joihin liittyy toimenpiteitä Keski-Suomen alueella (mm. 

Freshabit, Hydrologia LIFE). 

Keski-Suomeen ollaan rakentamassa Keski-Suomen Ely-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa (vuosina 2020-

2022) alueellista vesistökunnostusverkostoa. Verkoston tavoitteena on luoda toimielin, johon liittyy 

paikallisia kunnostustoimijoita, jotka edistävät tai joilla on tahtotilaa edistää toimialueensa vesienhoidollisia 

toimenpiteitä. Verkostolla on internet-sivusto, jonne paikalliset kunnostustoimijat / sidosryhmät 

rekisteröityvät ja liittyvät sen myötä verkoston jäseniksi. Verkoston sivuston omistajuus siirtyy hankkeen 

loputtua alueelliselle vesiensuojeluyhdistykselle, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:lle, joka toimii samalla 

verkoston koordinaattorina.  

Koordinaattorin lisäksi verkoston toimintaan liittyy olennaisesti verkoston asiantuntijaryhmä, joka arvioi, 

neuvoo ja antaa kommentteja vireille tuleviin hankeideoihin ja aikeisiin. Asiantuntijaryhmä koostuu 

monialaisesta ja kokeneesta edustajistosta ja edustettuna on Jyväskylän yliopisto, Ely-keskus, Metsähallitus, 

Metsäkeskus, Kalatalouskeskus, SYKE ja LUKE. Verkoston kantavana ideana on, että vesienhoidollisiin toimiin 

liittyen on olemassa keskitetty taho ja toimija, joka: 

• neuvoo ja auttaa hankkeiden toteuttajia hankesuunnitelmissa ja hankerahoituksissa 

• arvioi hankesuunnitelmia ja antaa niihin kommentteja 

• lisää kunnostajien vuoropuhelua ja vuorovaikutusta 

• pitää kirjaa meneillään olevista ja toteutuneista hankkeista 

• tuottaa verkostolle tietoa vesienhoidollisista linjauksista ja uutisista 

 

16.3  Vesienhoidollisten hankkeiden rahoitus 
 

Vesistö- ja valuma-aluekunnostushankkeisiin myönnettävät tuet ovat pääosin peräsin maa- ja 

metsätalousministeriön (MMM) sekä ympäristöministeriön (YM) rahoituksista. Ohjelman laadinnan hetkellä 

merkittävimmät rahoitusinstrumentit ovat Maa- ja metsätalousministeriön Maa- ja metsätalouden 

vesienhallinnan- ohjelma vuosille 2021-2022, Ympäristöministeriön alainen Vesiensuojelun 

Tehostamisohjelma vuosille 2019-2023 sekä Ympäristöministeriön alainen HELMI ohjelma vuosille 2021-

2030. Näiden lisäksi on vesistöjen vaellusesteiden poisto / ohitus hankkeiden tukemiseen suunniteltu 

NOUSU-ohjelma (MMM) vuosille 2020-2023.  Yhteinen nimittäjä vesistöhankkeille niin kansallisesti kuin 

Keski-Suomessa on hankkeita toteuttavien tahojen tarve. Tarvitaan toimijoita ja toteuttajia virallisen toimijan 

puuttuessa. Paikallisten tahojen aktivoiminen ja mukaan saaminen koetaan ensiarvoisen tärkeänä, jonka 

lisäksi hanke tarvitsee aina omarahoitusosuuden. Hanketuet kattavat pääsääntöisesti 50-70 % hankkeen 

hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuuksia hankkeissa katetaan pääosin kunta- ja 

yrityskumppanuuksien kautta. 
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16.4 Kunnostushankkeiden seuranta 
 

Kunnostushankkeen perimmäinen tarkoitus on vastata tarpeeseen; estää vesistön tai vesialueen tilan 

heikkeneminen tai ennallistaa tilaa jo heikentyneestä vastaamaan aiemmin vallinnutta hyvää tilaa. 

Kunnostustoimenpiteet ovat aina riippuvaisia kunnostettavan kohteen ominaispiirteistä ja kunnostuksen 

tavoitteista. Vesistökunnostuksen toteuttaminen on yleensä pitkäaikainen ja monitahoinen prosessi, jossa 

yhdellä toimenpiteellä ei välttämättä päästä lopulliseen päämäärään (32). Kaikenkokoisiin 

kunnostushankkeisiin tulee liittää vaikutuksia arvioiva seurantasuunnitelma. Seuranta ja sen toteutus 

varsinaisen kunnostuksen toimenpidevaiheen jälkeen tulisi jatkossa ottaa selkeästi huomioon myös 

rahoituspäätöksissä. Merkittävää julkista rahoitusta hakevissa hankkeissa tulisi budjetoida riittävästi myös 

seurantaan, ottaen huomioon hankkeen koko ja tavoite. Seurannan tulosten avulla voidaan jakaa kokemuksia 

hyvistä ja toisaalta vältettävistä käytännöistä sekä kehittää toimintaa vaikuttavammaksi ja 

kustannustehokkaammaksi ja parhaimmassa tapauksessa jopa ennustaa tuloksia jatkotarpeita ajatellen (32). 

Ilman seurantaa kokemusperäinen ja dokumentoitu tieto hyvistä ja vältettävistä toimenpiteistä ei kartu (32). 

Kuvassa 42 on esitettynä vesistökunnostuksen sykli, jossa seuranta ja sen perusteella tehtävä arviointi ja 

edelleen lisätoimet sekä ylläpito ovat keskeisessä roolissa. 

 

 

Kuva 42. Kunnostuksen sykli alkaen ongelman määrittelystä edeten toimenpiteiden seurantaan ja arviontiin 

(lähde: 32). 

 

Kunnostusten seurantaan valittavat ja edelleen tarkasteltavat muuttujat ovat tapauskohtaisia. 

Virtavesikunnostuksissa tarkasteltavia muuttujia tai kokonaisuuksia ovat esimerkiksi virtaaman vaihtelu, 

kutusoraikkojen määrä tai uomassa olevan puumateriaalin määrä. Järvikunnostuksien tärkeimmät 

arviointiperusteet ja seurantakohteet ovat ulkoista ja sisäistä ravinnekuormitusta, veden laatua, 

kasviplanktonia ja sinileväkukintoja sekä kalastoa koskevat tiedot. Muita seurattavia muuttujia ovat 

kohteesta ja tavoitteesta riippuen mm. vesikasvit, sedimentti, pohjaeläimet, vedenpinnan korkeus ja 

vesilinnut (32). 
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17  Vesistöreitti- ja aluekohtaiset Kehittämis-Kunnat 
 

Keski-Suomen alueella on kuusi keskeistä vesistöreittiä / vesistöaluetta. Vesistöalue ulottuu aina useamman 

kunnan alueelle ja täten vesistöalueeseen liittyvät kysymykset koskevat suurta joukkoa. Kehittämisohjelman 

ohjelmakauden (2021-2025) aikana keskeisenä tavoitteena on edistää Keski-Suomen vesienhoidon 

yhteistyötä ja avoimuutta ja tätä edistämistä tarkastellaan mahdollisilla vesistöaluekohtaisten Kehittämis-

Kuntien perustamisella. Toteutuessaan Kehittämis-Kuntaan kutsutaan vesistöalueen kuntien ympäristö- ja 

teknisenpalvelun edustajat, alueen merkittävimmät vesistösidonnaiset yritykset sekä suurimpien 

vesienhallinnallisten osakaskuntien edustajat sekä muita toimijoita. Kehittämis-Kunnissa käydään läpi kunkin 

vesistöalueen nykytilaa ja merkittävimpiä kuormituslähteitä/alueita. Näiden perusteella voidaan kohdentaa 

edelleen vesienhoidon alueellisia painopistealueita. Kehittämis-Kunnissa pohditaan ja käsitellään 

tulevaisuuden tarpeita, kohteita ja mahdollisia vesienhoidollisia hankkeita. 

 

Keski-Suomen vesienhoidon suunnitellut kehittämiskunnat: 

1) Viitasaaren reitti (14.4) 

 

2) Saarijärven reitti (14.6)  

 

3) Leppäveden - Kynsiveden alue (14.3) 

 

4) Jämsän reitti (14.5) 

 

5) Suur-Päijänteen alue (14.2)  

 

6) Keuruun reitti (35.6) 
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18 Keski-Suomen vesienhoidon kehittämistä tukevat ohjelmahankkeet 
 

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n tavoitteena on ottaa merkittävää roolia Keski-Suomen vesienhoidollisten 

hankkeiden edistäjänä ja yhteistyön rakentajana. Tämän myötä kansallisten vesienhoidollisten tavoitteiden 

ja Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisten toimien edistäminen kuuluu yhdistyksen 

toiminnan keskeisiin teemoihin. Seuraavissa kappaleissa käsitellään Keski-Suomen alueella suunnitteilla 

olevia hankkeita ja tulevaisuuden toimenpiteitä vaativia kokonaisuuksia. KSVY ry:n rooli hankkeissa on joko 

hankehallinnoijana, yhteistyökumppanina tai hanke-edistäjänä. 

 

18.1 Kehittämisohjelman myötä edistettävät hankkeet 
 

Valuma-aluetason hankkeet  

 

Valuma-aluetason kunnostustoimissa edistetään vesitalouden hallinnassa sektorirajat ylittäviä valuma-

aluetason toimintamalleja, joita kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä maanomistajien, tutkimuksen, 

hallinnon, yrittäjien ja muiden alueen toimijoiden kanssa (14). Kuten aiemmin kappaleessa 9.2 on mainittu, 

on Keski-Suomen vesistöjen valuma-alueet hyvin voimallisesti ojitettuja mm. metsätalouden tarpeisiin ja 

täten valuma-aluetason toimenpiteet ovat koko maakunnan mittakaavassa ensiarvoisen tärkeitä. 

 

KEURUS-hanke, Keuruu 
 

KEURUS-hankkeelle laadittiin hankesuunnitelma ja rahoitushakemus syksyllä 2020. Toteutuessaan hanke 

toteutetaan kahden vesiensuojeluyhdistyksen yhteishankkeena; Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry sekä 

Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry. Yhteistyö- ja rahoituskumppaneina toimivat alueen kunnat Keuruu, 

Multia ja Mänttä-Vilppula. KEURUS-hanke toimii Keski-Suomen vesienhoidon kehittämisohjelman valuma-

aluelähtöisten kunnostustoimien kärkihankkeena ja toteutuessaan se linjaa vastaavien maakunnassa 

toteutettavien isojen kokonaisuuksien ja kokonaisvaltaisten kunnostushankkeiden toimenpiteitä. Hankkeen 

keskeiset teemat ovat: 

• Keurusselän valuma-alueen kunnostussuunnittelu ja vesistökuormituksen vähentäminen 

• Valuma-alueen tuotantotalouden ja vesienhoidon yhteen sovittaminen ja edistäminen 

• Maa- ja metsätalouden sekä kaupunkiympäristön kokonaisvaltaisen vesienhallinnan kehittäminen 

• Alueen elin- ja vetovoimaisuuden sekä elinkeinojen parantaminen 

• Yhteistyöverkoston luominen ja vahvistaminen, mikä palvelee tulevaisuudessa muiden Keski-

Suomen vesistöreittien valuma-aluekunnostuksia 

• Eri tahojen kuten metsä- ja vesialueiden sekä kiinteistön omistajien, metsäyhtiöiden ja alueen 

kuntien mukaan tempaaminen kokonaisvaltaiseen vesienhallinnan kehittämiseen 

• Vesien- ja kalastontilan edistäminen 

• Tiedon lisääminen maan ja vesien arvosta osana vesienhoidon hankkeita 

• Hankkeen toimiminen Keski-Suomen vesienhoidon kehittämisohjelman maakunnallisena 

kärkihankkeena 
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Pieni-Pohjoislampi, Saarijärvi 
 

Pieni-Pohjoislampi, Saarijärvi-hankkeelle laadittiin hankesuunnitelma ja rahoitushakemus syksyllä 2020. 

Hanke on tarkoitus toteuttaa keväällä / kesällä 2021.  Toteutuessaan hanketta hallinnoi Keski-Suomen vesi 

ja ympäristö ry ja yhteistyö- ja rahoituskumppaneina toimivat järven rantakiinteistöjen omistajat ja 

Saarijärven kaupunki. Hanke on esiselvitys-tyyppinen, eli hankkeessa tehdään järveen kohdistuvan ulkoisen 

kuormituksen kuormitusselvitys. Kuormitusselvityksessä määritetään järveen laskevien uomien mukanaan 

tuoma ainevirta. Tämän selvityksen perusteella voidaan priorisoida kunnostusta vaativat valuma-alueen osat 

ja laatia jatkohanke, jossa tähdätään kunnostussuunnitelman laatimiseen ja edelleen kunnostustoimiin.  

Hallinnoija Yhteistyökumppanit Teema Tukimomentti Budjetti Kesto 

KSVY ry järven mökkiläiset, 
Saarijärven kaupunki 

esiselvitys valuma-
aluekunnostukselle 

ELY:n 
harkinnanvaraiset 
(YM) 

1700 € kevät 2021 

 

Kuorikkajärvi ja Perhonjärvi, Jämsä 
 

Kuorikkajärvi ja Perhonjärvi, Jämsä-hankkeelle laadittiin hankesuunnitelma ja rahoitushakemus syksyllä 

2020. Hanke on tarkoitus toteuttaa keväällä / kesällä 2021.  Toteutuessaan hanketta hallinnoi 

Kuorevesijärven kalastusyhdistys ry. Hanke on esiselvitys-tyyppinen, eli hankkeessa tehdään järviin 

kohdistuvan ulkoisen kuormituksen kuormitusselvitykset. Selvitykset laatii Keski-Suomen vesi ja ympäristö 

ry. Kuormitusselvityksessä määritetään järviin laskevien uomien vedenlaatu ja arvioidaan niiden mukanaan 

tuomat ainevirrat.  Selvityksien perusteella voidaan priorisoida kunnostusta vaativat valuma-alueen osat ja 

laatia jatkohanke, jossa tähdätään kunnostussuunnitelman laatimiseen ja edelleen kunnostustoimiin. 

Hallinnoija Yhteistyökumppanit Teema Tukimomentti Budjetti Kesto 

Kuorevesijärven 
kalastusyhdistys 
ry 

KSVY ry esiselvitys valuma-
aluekunnostukselle 

ELY:n 
harkinnanvaraiset 
(YM) 

2860 € kevät 2021 

 

 

 

 

Hallinnoija Yhteistyökumppanit Teema Tukimomentti Budjetti Kesto 

KVVY ry KSVY ry, Keuruun 
kaupunki, Multian kunta, 
Mänttä-Vilppulan 
kaupunki 

Valuma-
aluekunnostus 

Maa- ja 
metsätalouden 
vesienhallinta 
(MMM) 

230 000 € 2021-2022 
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Vaellusestehankkeet 

 

Nousuesteiden poistossa ja vastaavasti nousuesteet ohittavissa kalatiehankkeissa pyrkimyksenä on parantaa 

vaeltavien kalojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. Pyrkimyksenä on mahdollistaa 

vaelluskalojen vapaa nousu- ja takaisinvaellus riippumatta vesireitin patoavista rakenteista. Ensisijaisena 

kohteena ovat kansallisen kalatiestrategian (2012) kärkikohdevesistöt, mutta toimia pyritään edistämään 

myös muissa vesistöissä ja niiden osissa. 

 

Vaajakosken voimalaitoksen luonnonmukainen kalatie, Jyväskylä 
 

Vaajakosken vesivoimala Jyväskylän Haapaniemessä muodostaa ensimmäisen merkittävän nousuesteen 

Päijänteestä Keski-Suomen pohjoisille reittivesille vaeltaville vaelluskaloille ja toisaalta viimeisen esteen kohti 

Päijännettä alas vaeltaville kaloille. Voimalalla on kaksi teknistä kalatietä (kalaportaat), joiden toimivuudesta 

ei ole kattavaa seurantatietoa. Voimalan omistaja, Suur-Savon Sähkö Oy on ilmaissut vahvan tahtotilan 

kehittää edelleen vaeltavien kalojen nousu/laskumahdollisuuksia voimalaitoksen ohi. Toimenpiteille on 

laadittu tekninen esiselvitys luonnonmukaisen kalatien / kompensaatiouoman rakentamisesta voimalan 

yhteyteen. Hankkeessa tehdään seuraavaksi 6 kk mittainen laitoksen molempien kalateiden kameraseuranta, 

jossa selvitetään nykyrakenteiden toimivuus. Samalla edistetään luonnonmukaisen ohitusuoman 

yleissuunnitelmaa. Kalatieselvityksen perusteella tehdään päätöksiä siitä, lähdetäänkö kehittämään 

olemassa olevia rakenteita vai onko perusteltua rakentaa kokonaan uusi luonnonmukainen kalatie.  

Toteutuessaan hanke toimii Keski-Suomen alueella nousuesteiden ohituksen uutena kärkihankkeena, sillä 

hanke edistää merkittävästi vaeltavien kalalajien luontaista elinkiertoa ja liikkumista Päijänteeltä kohti 

pohjoisen Keski-Suomen vesireittejä. Samalla hanke on toteutuessaan maakunnan tasolla ensimmäinen 

varsinainen kiinteän nousuesteen ohittava luonnonmukainen kalatie. 

 

Hallinnoija Yhteistyökumppanit Teema Tukimomentti Budjetti Kesto 

Suur-Savon 
Sähkö Oy 

 LUKE, KSVY ry, 
Koukku & Paukku ry, 
KSVY ry 

Vaajakosken 
voimalan 
kalateiden 
seuranta ja 
luonnonmukaisen 
uoman 
yleissuunnitelma 

NOUSU (MMM) 104 0000 € 2021-2022 
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Autiojoen ennallistamishanke, esiselvitys 
 

Jyväskylän Autiojoen ennallistamishankkeen esiselvitys käynnistyi vuonna 2020. Esiselvitysvaiheessa 

selvitettiin eri vaihtoehtoja joen vaellusesteiden poistamiselle. Tärkeimpänä tarkastelun kohteena oli 

Jyväskylän Puuppolassa sijaitseva Koskienergia Oy:n voimalaitos ja sen voimalaitospato sekä joen yläjuoksulla 

sijaitseva Luonetjärven säännöstelypato, jotka muodostavat täydellisen vaellusesteen.  

Hankkeessa järjestettiin kuulemistilaisuuksia eri sidosryhmille, joiden perusteella muotoutui näkemys 

potentiaalisimmalle toteutusvaihtoehdolle. Hanketta hallinnoin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä 

operatiivisesta toiminnasta ja hankkeen loppuun saattamisesta vastaa KSVY ry. Esiselvityksen jälkeen 

hanketta edistetään vielä laatimalla patojen purkamisen ja sen myötä tehtävän ennallistamisen 

yleissuunnitelma, joka tukee mahdollista ennallistamiseen tähtäävää jatkohanketta. 

Hallinnoija Yhteistyökumppanit Teema Tukimomentti Budjetti Kesto 

LUVY ry Koskienergia Oy, 
Jyväskylän kaupunki, 
KSVY ry 

Autiojoen 
ennallistamisen 
esiselvitys 

ELY:n 
harkinnanvaraiset 
(YM) 

48 000€ 2020-2021 

 

Vesistökunnostushankkeita 

 

Kokonaisvaltaisissa vesistökunnostushankkeissa tarkastellaan vesistöä ja sen valuma-aluetta kokonaisuutena 

ja pyritään löytämään oikeita ja vaikuttavia toimenpiteitä. Toimenpiteet voivat kohdentua itse vesistöön, sen 

valuma-alueelle tai molempiin. 

 

Muurasjärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, Pihtipudas 
 

Pihtiputaan Muurasjärvelle laaditaan järven kunnostuksen esisuunnitelma, jossa tarkastellaan eri 

kunnostusvaihtoehtoja, niiden vaikuttavuutta ja kustannuksia. Pyrkimys on löytää oikeat toimenpiteet ja 

niiden myötä käynnistää varsinainen kunnostussuunnittelu ja sen myötä toteutus. Hanketta hallinnoi 

Pihtiputaan kunta ja KSVY ry toimii hankkeessa rakennuttajan roolissa edustaen Pihtiputaan kuntaa. 

Hallinnoija Yhteistyökumppanit Teema Tukimomentti Budjetti Kesto 

Pihtiputaan 
kunta 

KSVY ry, KVVY 
Tutkimus Oy 

Muurasjärven 
kunnostuksen 
esisuunnitelma 

omarahoitteinen 6200 € 2021 
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18.2  Muita alueen vesienhoidollisia hankkeita 
 

Keski-Suomen maakunnan alueella on useita meneillään olevia ja suunniteltuja vesienhoidollisia hankkeita. 

Nämä ovat koottuna yhteen ja kooste on esitettynä liitteessä 1. 

 

19 Keski-Suomen kalastus ja vesistöjen sininen biotalous 
 

19.1 Keski-Suomen kalasto ja kalatalous 
 

Keski-Suomen maakunnan alueella toimii kahdeksan erillistä hallinnollista aluetta (33). Maakunnan alueella 

sijaitsevat kalatalousalueet ovat (kuva 43): 

1) Pihtiputaan kalatalousalue 

2) Kivijärven kalatalousalue 

3) Keiteleen kalatalousalue 

4) Saarijärven reitin kalatalousalue 

5) Leppäveden-Hankasalmen kalatalousalue 

6) Keuruun Pohjois-Päijänteen kalatalousalue 

7) Pohjois-Päijänteen kalatalousalue 

8) Suonteen kalatalousalue 
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Kuva 43. Keski-Suomen alueen kalatalousalueet kartalla (lähde: 33; muokannut Tuomo Laitinen). 
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19.1.1 Kalaston tila ja muutokset 
 

Ihmisperäinen toiminta vaikuttaa vesistöjen vedenlaadullisen tilan lisäksi vesialueiden kalakantoihin. 

Vesistöjen tilan muutokset, kuten tummuminen ja rehevöityminen vaikuttavat myös vesistöjen kalaston 

rakenteeseen ja lajisuhteisiin. Rehevöityminen yleensä lisää kalantuotantoa, mutta samalla kalaston rakenne 

muuttuu särkikalojen runsastuessa (34). Keski-Suomessa yleisesti esiintyviä kalalajeja ovat mm. ahven, hauki, 

kuha ja särkikalat. Muuttuviin elinympäristöihin parhaiten sopeutuvia niin sanottuja joka paikan kaloja ovat 

ahven, hauki ja särki. Kuhalle lämpeneminen ja rehevöityminen tarkoittavat yhä ihanteellisempia olosuhteita, 

kunhan veden happipitoisuus pysyy hyvänä ympäri vuoden (34).  

Keski-Suomen kalastossa lohikalojen ahdinko on jatkuva ja se lisääntyy. Luontaisesti esiintyvät lohikalat kuten 

taimen, siika ja muikku kärsivät erityisesti vesistöjen rehevöitymisestä, tummumisesta ja vesipatsaan 

lämpenemisestä. Elinolosuhteiden heikkenemisen myötä myös lohikalojen lisääntymisalueet ovat vaarassa. 

Vaarantumiseen vaikuttaa vaeltavien lajien (taimen) nousuesteet vesistöissä sekä pohjakutuisilla lajeilla 

vesistöjen heikkenevä vedenlaatu, kuten pohjalle laskeutuvan kiintoaineksen ja humuksen määrän 

lisääntyminen. 

 

19.1.2 Keski-Suomen kalatalous, elinkeinokalastus 
 

Keski-Suomessa elinkeinokalastus keskittyy pääosin isoille järvialtaille eli suurjärville. Näissä vedenlaatu on 

tällä hetkellä hyvä ja paikoin voidaan puhua karuista ja laadultaan erinomaisista vesistöistä (esim. Keitele). 

Ammattikalastuksen näkökulmasta lievä rehevöityminen parantaa mm. kuhakantaa kun taas muikkukanta 

on elinvoimaisempi karuissa vesistöissä. Elinkeinokalastuksen ei koeta kokevan juurikaan haittaa 

tähänastisista vesistöjen tilan muutoksista, joita vesistökuormitus aiheuttaa. Liuenneen orgaanisen aineksen 

(humus) haittaa kuitenkin koetaan jonkin verran Keuruun- ja Saarijärven reiteillä (35). 

Keski-Suomen suurilla ja keskisuurilla järvillä suurin osa kaupallisista kalastajista pyytää verkoilla, nuotilla ja 

rysillä, mutta joitakin troolikuntiakin on. Tärkeimmät saalislajit verkkopyynnissä ovat muikku, kuha, ahven ja 

siika. Keski-Suomessa kaupallinen muikunpyynti on keskittynyt pääosin Pohjois-Keiteleelle ja Etelä-

Konnevedelle. Päijänteestä poiketen em. järvillä on edelleen myös muikun ammattimaista nuottapyyntiä 

(35). 

Kalankasvatus on keskittynyt lähinnä toiminta-alueen pohjoisosiin, jossa se on taloudellisesti merkittävin 

elinkeinokalatalouden toimintamuoto. Alueelta löytyy useita suuria poikastuotantoon keskittyneitä laitoksia 

ja joitakin teuraskalaa tuottavia laitoksia. Lisäksi merkittävä osa Suomen luonnonravintokasvatuksen 

tuotannosta on sijoittunut Keski-Suomeen. Alueen kalanviljelylaitoksissa osa on keskittynyt ruokakalan 

tuotantoon, mikä on näkynyt lievänä alituotantona istukaspoikastuotannossa (35). 

 

19.1.3 Keski-Suomen vapaa-ajan kalastus ja kalastusmatkailu 
 

Keski-Suomessa oli vuonna 2018 kalastaneita henkilöitä yhteensä 136 000 kappaletta. Kalastusmuodot 

vaihtelevat vapaa-ajan kalastuksessa suuresti, suosituimpien ollessa onkiminen ja virvelöinti. Seuraavaksi 

yleisimpiä olivat vetouistelu ja pilkkiminen. Yleisimmät saalislajit ovat ahven, hauki ja kuha (36).  
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Kalastusmatkailulla on Keski-Suomessa hyvät edellytykset runsaiden ja monipuolisten vesistöjen vuoksi. 

Kalastusmatkailuyritysten ja toiminnanharjoittajien määrä tosin on viime vuosina ollut laskussa. 

Kalastusmatkailussa hyödynnettävien kalastuskohteiden ja niitä palvelevan infrastruktuurin kehittämisessä 

on vielä paljon kehitettävää ja mahdollisuuksia. Kohteiden kehittäminen tulisi kuitenkin tehdä yhteistyössä 

alueen muiden elinkeinokalatalouden harjoittajien, matkailuyritysten sekä alueen asukkaiden kanssa. Keski-

Suomen virtavesissä tapahtuva matkailukalastus perustuu suurimmalta osin istutettujen lohikalojen 

pyytämiseen (lähinnä taimen ja jossain määrin kirjolohi). Istutuksissa tulisi matkailuyrittäjien mielestä suosia 

aina alkuperäisen geenikannan mukaisia kaloja (35). 

 

19.1.4 Keski-Suomen kalaston ja kalastuksen tulevaisuus ja toimenpiteet 
 

Vedenlaatu ja veden riittävyys 

 

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset vesistöissä vaikuttavat suoraan myös vesistöjen eliöstöön ja 

kalasto on tässä muutoksessa keskeisessä roolissa. Muutokset sateissa ovat jo lisänneet, ja niiden on 

ennustettu edelleen lisäävän, valumien kautta rehevöitymistä. Olosuhteet muodostuvat paremmiksi reheviä 

vesiä suosiville lajeille kuten särkikaloille. Syys- ja talvikutuisten lajien lisääntymiselle rehevöityminen 

yhdessä korkeampien talvilämpötilojen ja jääpeitteen vähenemisen kanssa aiheuttaa haasteita (34).  

Monimuotoisen kalaston ja kalastustoiminnan elinvoimaisuuden kannalta tulevaisuuden merkittävänä 

toimena on jo aiemmissa kappaleissa esitetty valuma-aluetason vesienhallinta ja valuma-aluekunnostukset. 

Näillä toimenpiteillä saadaan hillittyä kasvavien ainevirtojen päätymästä vesistöihin ja täten vähennettyä 

vesistöihin kohdistuvaa kuormituspainetta ja edelleen vesistöjen tilan heikkenemistä. Valuma-aluetason 

vesienhallinnalla saadaan palautettua myös valuma-alueiden luontaista vedenpidätyskykyä, jolloin vesistöjen 

virtaamaolosuhteiden äärevöityminen vähenee ja vettä riittää herkissä latvavesistöissä myös 

alivirtaamakausina. Tämä edistää etenkin virtavesikutuisten lajien elinvoimaisuutta ja poikasvaiheiden 

selviytymistä. 

 

Vaellusesteet 

 

Sateiden, tulvien ja valumavesien lisääntyminen sekä muuttuva ajoitus luovat haasteita vaelluskalojen 

nousulle etenkin jokien latvaosiin. Siksi rakennettujen jokien nousuesteiden poistoa ja korvaavien kalaväylien 

rakentamista tulisi edistää etenkin uhanalaisten vaelluskalojen kantojen turvaamiseksi (34). Kansallisen 

kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojemme 

elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tämä mahdollistuu kestävimmällä tavalla vaellusyhteyden palauttamisella 

ja muilla luontaista lisääntymiskiertoa tukevilla toimenpiteillä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 

vesistöstä ja kalakannasta riippuen useiden toimenpiteiden keinovalikoimaa, jossa kalatiet ovat yhtenä 

keskeisenä osana. Kalateiden mahdollistama vaelluskalojen nousu jokeen luo edellytyksiä myönteisten 

yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten kehittymiselle sekä kestävän kalastuksen järjestämiselle (37).  

Suomessa on vahva kansallinen tahtotila edistää olemassa olevien vaellusesteiden poistamista / ohittamista 

kalatierakentein. Toimien edistämiseen on olemassa kansallinen rahoitusinstrumentti, NOUSU-ohjelma, joka 

tukee kalojen nousu/lasku olosuhteiden parantamista ja kehittämästä. NOUSU-ohjelman ohjelmakausi on 

tällä hetkellä vuodet 2020-2022 ja sitä hallinnoin maa- ja metsätalousministeriö.  
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Kuvassa 44 on esitettynä Keski-Suomen alueen vaellusesteet ja jo rakennetut kalatiet. Kuvan aineisto ei sisällä 

kaikkia mahdollisia vaellusesteitä, kuten esimerkiksi yksittäisiä tierumpuja. 

 

 

 

 

Kuva 44. Keski-Suomen virtavesien vaellusesteet ja kalatiet (lähde: 1).  
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Kalataloudelliset virtavesikunnostukset 

 

Keski-Suomen vesistöjä on muokattu ja muutettu ruoppaamalla, perkaamalla, räjäyttämällä, kanavoimalla, 

padottamalla, kaivamalla, vedenotolla, ojittamalla, pengertämällä, täyttämällä, säännöstelemällä, 

kuormittamalla, allastamalla, pakottamalla virtavesi putkeen sekä rakentamalla erilaisia rakenteita, 

rakennuksia ja laitoksiakin (1).  

Pintavesien kannalta voimakkaimmat muutokset ovat tapahtuneet aikajaksolla 1850–1970. Silloin vesiämme 

myllerrettiin enemmän kuin siihen mennessä yhteensä. Suurimpiin vesistöihin ruopattiin liikenneväyliä, 

joidenkin vesistöjen välille puhkaistiin uusia laskureittejä ja kaivettiin kanavia. Yksi radikaaleimmista 

muutostekijöistä oli metsätalouden käyttämä irtouitto (1).  

Valtaosa Keski-Suomenkin virtavesistä perattiin aikanaan uittoväyliksi. Myös monet maakunnan suurkosket 

padottiin ja valjastettiin energiatuotannon palvelukseen. Voimataloushyötyjä tehostettiin vielä 

säännöstelemällä. Tehtyjen muutostoimien seurauksena Keski-Suomessa hävitettiin kokonaan kymmenittäin 

koskialueita. Voimakkaimmin muunnettuja ja kooltaan merkittäviä virtavesiä Keski-Suomen alueella ovat: 

• Vaajavirta (14.2 Suur-Päijänteen alue) 

• Kuhankosken alue (14.3 Leppäveden-Kynsiveden alue) 

• Venejoki (14.3 Leppäveden-Kynsiveden alue) 

• Hilmonjoki (14.4 Viitasaaren reitti) 

• Potmoskoski-Naisvirta (14.4 Viitasaaren reitti) 

• Jämsänjoki (14.5 Jämsän reitti) 

• Leuhunjoki (14.6 Saarijärven reitti) 

• Suojoki (14.6 Saarijärven reitti) 

• Parantalankoski (14.6 Saarijärven reitti) 

 

Myös metsä- ja maatalous sekä uusimpana käyttömuotona turvetuotanto ovat haitallisesti vaikuttaneet 

veden laadun lisäksi myös valuma-alueiden vesimääriin. Tyypillisinä esimerkkeinä mainittakoon erilaiset 

kuivatushankkeet, imeyttävän turvekerroksen poistaminen ja kaikki muutkin uoman rantaa vahingoittavat 

toimet (1). 

Nykymuotoinen virtavesikunnostus aloitettiin 1980-luvulla. Keski-Suomen isommat koskialueet ovat pääosin 

kertaalleen jo kunnostettu ja maakunnan virtavesikunnostukset ovatkin siirtyneet ensisijaisesti 

purokunnostuksiin (1). Esimerkiksi Saarijärven reitin alueella on inventoitu runsaasti kunnostustoimia 

vaativia virtavesikohteita, joilla on tavattu luontaisesti lisääntyvää taimenkantaa (kuva 45). Kohteita on 

kunnostettu ja kunnostamattomille alueille on laadittu kunnostusmahdollisuus kartoituksia Fresh Habit Life 

hankkeen tiimoilta (38). Nämä alueet voivat olla hyvinkin merkityksellisiä juuri taimenen luontaisen 

lisääntymisen ja elinkierron kannalta. Toimissa tulee kohdentaa kunnostusresurssia sellaisille potentiaalisille 

alueille, joilla on mahdollisesti tavattu taimenta ja joiden valuma-alueelta purkautuvan veden laatu on 

riittävän laadukasta taimenen luontaiselle lisääntymiselle. 
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Kuva 45. Saarijärven reitin taimenvedet, joissa on tavattu rasvaevällisiä taimenia. Oranssi pohja kuvaa 

pääreitistä eriytyneitä kantoja (lähde: 39). 

 

Kehitysohjelman tavoite vuosille 2021-2025 
Kalasto ja kalatalous 

• edistää vesistöjen monimuotoisuuttaa ja tilaa 
vähentämällä vesistöihin kohdistuvaa 
kuormituspainetta ja estää sen myötä vesistöjen 
kalaston rakenteen vääristymistä ja 
yksipuolistumista. 

• edistää vaeltavien kalalajien mahdollisuutta 
esteettömään vaellukseen osallistumalla 
hankkeisiin, joissa poistetaan nousuesteitä / 
rakennetaan toimivia ohitusratkaisuja 
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19.2 Vesistöjen sininen biotalous 
 

Sininen biotalous 

 

Keski-Suomi tarjoaa vahvan vesistöihin liittyvän virkistyskäyttöpotentiaalin ja mahdollisuuksia vesistöjen 

hyödyntämiseen liittyvään elinkeinoon. Kun puhutaan vesistöihin ja niiden kestävään käyttöön tähtäävästä 

liiketoiminnasta, puhutaan sinisestä biotaloudesta (40). Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien 

vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön ja vesiosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa. Vesien hyvä tila on 

sinisen biotalouden perusta. Sen saavuttaminen ja ylläpitäminen tukee sinisen biotalouden tuotteiden ja 

palveluiden kehittämistä sekä markkinointia. 

Tärkeimpiä osa-alueita ovat vesiosaamiseen ja -teknologiaan liittyvä liiketoiminta, vesistöihin perustuva 

matkailu, vesibiomassan hyödyntäminen sekä kalatalouden arvoketju. Lisäksi vesiluonnonvarojen 

aineettomien arvojen merkitys on hyvin suuri. Vesialueet ovat tärkeitä paitsi taloudellisen toiminnan, myös 

ihmisten hyvinvoinnin, virkistäytymisen ja terveyden kannalta (41). Vesiluonnonvarojen monipuolinen 

hyödyntäminen on jo tällä hetkellä monen taloudellisen toiminnan perustana.  

Alustavan potentiaaliselvityksen perusteella lyhyen aikajänteen kasvumahdollisuuksia on tunnistettu 

kalataloudessa ja matkailussa. Lisäksi vesiliiketoiminnan viennin kasvumahdollisuudet ovat hyvin 

merkittävät. Pitemmän aikavälin kasvupotentiaali liittyy ravinteiden kierrätykseen ja teollisiin symbiooseihin 

(42).  Sinisen biotalouden taloudellinen potentiaali on merkittävä ja esimerkiksi luontomatkailun kasvu on 

muuta matkailusektoria suurempaa (43). Kuvassa 46 on esitettynä arvio vesihyvinvointiin ja -matkailuun 

liittyvästä kasvupotentiaalista. Keski-Suomen monipuolisten ja runsaiden vesistöjen myötä tätä 

kasvupotentiaalia on mahdollista kohdentaa myös tänne. 

 

 

Kuva 46. Arvio vesihyvinvointiin ja -matkailuun liittyvästä kasvupotentiaalista (lähde:48). 

 



 105  
 

Sinisen biotalouden mahdollistamia elinkeinoja voidaan saavuttaa hallituksen ja yritysten yhteisillä aktiivisilla 

toimenpiteillä, joilla edistetään uusia toimintamalleja, ratkaisuja ja kansainvälistymistä sekä osaamisen 

kehittämistä. Vesistömatkailun toimintaympäristönä on vesistöt ja niitä ympäröivä luonto. Kun luontoa 

käytetään matkailun toimintaympäristönä, tuodaan luonnonmuodostamiin kohteisiin suuriakin 

asiakasmääriä. Tämä voi vahingoittaa tai jopa tuhota luontoa. Kestävällä vesistömatkailulla pyritään 

pitämään luonto siinä tilassa, että kohteen houkuttelevuus ja kiinnostavuus säilyy mahdollistaen 

matkailuelinkeinon harjoittamisen myös jatkossa (44). 

 

Vesistömatkailu yleensä kuten myös Keski-Suomen vesistöihin liittyvä vesistömatkailu ja sen myötä 

tapahtuva virkistyskäyttö voidaan jakaa useampaan eri kategoriaan (40). Keskeisimpiä ovat;  

1) majoitustoiminta: mökkimajoitus vesistöjen äärellä 

2) risteily- ja lauttareitit: sisävesiristeilyt 

3) veneily: moottori-, soutu-, purjeveneily 

4) liikunta- ja luontomatkailu: sukellus, avovesiuinti, safarit 

5) hyvinvointimatkailu: saunakulttuuri 

6) kulttuuri ja perinnematkailu: toimintaympäristöjä kulttuuripalveluiden tuottajille 

7) kalastusmatkailu: ohjattuja kalastusretkiä tai omaehtoista kalastusta 

8) talviaktiviteetit: retkiluistelu, kelkkasafarit 

9) tapahtumat: erilaiset kilpailut kuten soutu-, purjehdus-, kalastuskilpailut 

10) reitistöt: melontareitit ja vesistöjen varsien ulkoiluireitit 

 

 

Sinisen biotalouden kehittäminen 

 

Keski-Suomessa vesistöihin ja niiden käyttöön elinkeinotarkoituksessa on yleisellä tasolla kiinnostusta mutta 

maaseudun yrittäjien keskuudessa kiinnostus on melko vähäistä (40). Syynä tähän on pääosin vähäinen tieto 

aihepiiristä ja tiedotusta sekä opastusta tarvittaisiinkin lisää. Vesistöihin liittyvän liiketoiminnan kehittäminen 

yhteistyön ja verkostoitumisen kautta kuitenkin kiinnostaa ja siten potentiaalia asian kehittämiselle on. 

Ensiarvoisen tärkeää on lisätä tietoutta jo olevista mahdollisuuksista ja toimijoista ja lisätä näiden 

tunnettavuutta ja saavutettavuutta. Tämän kautta myös itse toimiala saa kaipaamaansa tavoitettavuutta 

kiinnostavuutta liiketoimintana.  Majoituspalveluihin ja luontomatkailuun liittyvät yritykset ovat usein pieniä 

ja näkyvyydeltään heikkoja, joten markkinointiin ja palveluiden tuotteistamiseen tarvitaan resursseja.  

Nykyisiä rakenteita (ulkoilureitit, ohjelma-, majoitus- ja kalastuspalvelut) voidaan myös yhdistää ja kehittää 

isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin näkyvyys ja vaikuttavuus kasvaa; aivan kuten vesistökunnostushankkeissa 

isommalla mittaluokalla saavutetaan parempia tuloksia, yhteistyössä. Toiminnan kehittämisen edellytyksenä 

on yhteistyön rakentaminen kuntarajojen yli, yhteistyössä toimijoiden, harrastajajärjestöjen sekä kuntien 

elinkeino/matkailusektorin kanssa. Vesistöjen virkistyskäytöllistä hyödynnettävyyttä ja edelleen 

vesistösidonnaista elinkeinonharjoittamista tukee vesistöjen hyvä tila ja sen edistäminen vesienhoidollisin 

toimenpitein. Tällöin saavutetaan ja ylläpidetään yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen vesistöjen Keski-

Suomi ja edelleen saavutetaan kehittämisohjelman tavoite 1/3 (kappale 2.2). 
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Kehitysohjelman tavoite vuosille 2021-2025 
Sininen biotalous 

• edistää vesistöjen monimuotoisuuttaa ja 
käyttökelpoisuutta sekä ylläpitää niiden korkeaa 
virkistyskäyttöpotentiaalia 

• tukea ja auttaa paikallisia toimijoita hankkeissa ja 
toimenpiteissä, joilla vesiluontoa voidaan vaalia ja 
ylläpitää sinisen biotalouden tarpeisiin 

 

20 Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n tavoitteita vesienhoitotyön ohessa 
 

20.1 Ympäristökasvatus 
 

Ympäristökasvatus on kasvatuksellista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea elinikäistä oppimisprosessia siten, 

että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen 

mukaisiksi (44). Ympäristökasvatuksen osuus lisääntyy jatkuvassa määrin jo esiopetuksesta alkaen ja 

ympäristökasvatusta on sisällytetty myös muiden luokka-asteiden perusopetuksen suunnitelmassa (OPS). 

Kestävä elämäntapa nähdään koko perusopetuksen lähtökohtana ja kriittisen ajattelun oppiminen 

sivistyksen perustana. Jos tämän opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat, nuoren sukupolven ymmärrys 

kestävän tulevaisuuden edellytyksistä on vahva (45). 

 

20.1.1 Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry ympäristökasvatuksessa 
 

Alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen keskeinen rooli on toimia tietoa tuottavana, yleishyödyllisenä ja 

aatteellisena toimijana. Täten rooli osallistua toiminta-alueensa ympäristökasvatukseen on luonteva. 

Vesiensuojeluyhdistyksen osaamisalue on luonnollisesti vesistöt ja vesiympäristöt, joten yhdistyksen 

mahdollinen pedagoginen linjaus olisi luontevaa kohdentaa vesistöihin ja niiden tulevaisuuteen ja kestävään 

käyttöön.  Ympäristökasvatuksen parissa toimivia tahoja on Keski-Suomessa useita ja vuosittain on 

haettavissa hanketukia ympäristökasvatuksellisiin hankkeisiin. Tällöin alueellisen yhdistyksen kannattaa 

pyrkiä verkostoitumaan ja tarjoamaan erityisosaamistaan hankekumppanina johonkin laajempaan 

kokonaisuuteen. Potentiaalinen verkostoitumisalusta Kestävä Elämäntapa Keski-Suomessa- verkosto (KYKY). 

”KYKY eli Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmän tarkoituksena on ohjata, koordinoida ja 

kehittää ympäristökasvatusta ja -valistusta Keski-Suomessa. Ryhmä toimii tärkeänä tiedonvaihdon areenana 

ja yhteistyön solmukohtana” (46). 

 

Kehitysohjelman tavoite vuosille 2021-2025 
ympäristökasvatus 

• verkostoitua alueen ympäristökasvatusta 
edistävien toimijoiden kanssa ja tarjota 
vesistöihin, niiden tulevaisuuteen ja kestävään 
käyttöön kohdennettua kasvatuksellista panosta. 

• kehittää vesistökasvatusta ja koulutusta, 
esimerkiksi luontokouluihin / leireille 
kohdennettuja vesistöosioita ja tietoiskuja. 
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20.2  Verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen 
 

Keski-Suomen alueella on useita toimijoita, joiden tehtäväkenttä ja intressit sivuavat myös vesistöjä ja 

vesienhoitoa. On hyvin tärkeää, että eri toimijat myös tekevät yhteistyötä ja edistävät täten tehokkaammin 

yhteistä intressiä. Alueellisen yhdistyksen rooli on merkittävissä määrin osallistua ja kehittää toimialueensa 

yhteistyötä ja aktivoida eri toimijoita mukaan. Viranomaisyhteistyön (kunnat, valtio) ohella merkittäviä 

toimijoita löytyy tutkimus-, yhdistys-, säätiö- ja yrityssektorilta. Tällöin yhteistyön lisääminen ja 

verkostoituminen eri toimijoiden kanssa on tärkeää ja edistettävää. Merkittäviä toimijoita ovat: 

✓ alueellinen Metsäkeskus 

✓ alueelliset Metsähoitoyhdistykset 

✓ MTK alueyhdistykset 

✓ Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry 

✓ Pro Agria Keski-Suomi 

✓ paikalliset turvetuottajat 

✓ alueelliset ammattikorkeakoulut ja yliopisto 

✓ alueelliset vesiä ja vesistöjä käyttävät yritykset 

 

Verkostoituminen ja hankeyhteistyö ovat elintärkeitä toimia, jolloin toimenpiteille saadaan laajempaa 

vaikuttavuutta, hyväksyttävyyttä ja jatkuvuutta. Alueellinen yhdistys itsenäisenä toimijana yksin ei 

välttämättä saa asioita edistettyä siinä määrin, että toiminnalle saadaan jatkuvuutta ja riittävää 

merkityksellisyyttä Keski-Suomen vesienhoidossa. 
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Liitteet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1.

Hallinnoija Yhteistyökumppanit Teema Tukimomentti Budjetti Kesto

JAMK  - 

Roukapuron kunnostus- ja 

vesiensuojelusuunnitelma, 

Hankasalmi

ELY:n harkinnanvaraiset 

(YM)
16 000 € 2020-2021

JAMK  - 

Särkijärven kunnostus- ja 

vesiensuojelusuunnitelma, 

Laukaa

ELY:n harkinnanvaraiset

(YM)
41 341 € 2020-2021

Saarijärven kaupunki  - 

Saarilammen 

kunnosstussuunnitelma ja 

toteutus, Saarijärven 

kaupunki

ELY:n harkinnanvaraiset 

(YM)
140 000 € 2019-2021

Jyväskylän kaupunki  - 
Jätevesialtainen kunnostus, 

Tikkakoski

ELY:n harkinnanvaraiset 

(YM)
203 800 € 2019-2021

Kivijärven osakaskunta  - 
Kivijärven Leukunlahden 

hoitokalastus

ELY:n harkinnanvaraiset 

(YM)
33 500 € 2019-2022

Keuruun kaupunki  - 
Kaivoslahden 

lintuvesikunnostus, Keuruu

ELY:n harkinnanvaraiset 

(YM)
20 000 € 2019-2021

Liesjärven Vesien 

Kunnostusyhdistys ry
Jami Aho Oy

Liesjärven vedenpinnan 

noston suunnittelu, Keuruu

ELY:n harkinnanvaraiset 

(YM)
11 160 € 2021

Petäjäveden kunta Petäjäveden kalastuskunta
Petäjävesi järven 

kasvillisuuden niitto

ELY:n harkinnanvaraiset 

(YM)
9 600 € 2020-2022

Jyväskylän kaupunki  - 
Tourujoen ennallistaminen, 

Jyväskylä
 - 6,45 milj. € 2021-2024

LUVY ry

Koskienergia Oy, 

Jyväskylän kaupunki, KSVY 

ry

Autiojoen ennallistaminen, 

esiselvitys, Jyväskylä

ELY:n harkinnanvaraiset 

(YM)
42 700 € 2019-2021

Osk. Värkkäys PRV ry, Jami Aho Oy
Saarijärven reitin kartoitus, 

taimenen palauttaminen

ELY:n harkinnanvaraiset 

(YM)
55 000 € 2020-2021

Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu
Witas Oy Matkailukalastus EAKR-rahasto ei tiedossa 2019-2021

Witas Oy

Varsinais-Suomen Liitto, 

Etelä-Savon 

maakuntaliitto, alueen 

kunnat, Jyväs-Marine Oy ja 

Skipperi Oy.

Vesistömatkailun 

kehittäminen
TEM ei tiedossa 2020-2021

Vesistökunnostushankkeet

Sininen biotalous
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