Etelä-Savo

YMPÄRISTÖN
TILA

juho Kotanen

2008

2....... Etelä-Savo

-puhtaiden vesien ja
metsien maakunta

3....... Luonnon

monimuotoisuuden
turvaaminen

4....... Hajakuormitus

pieniä vesistöjä

5....... Päästöt

rehevöittää

ilmaan vähäisiä

6....... Etelä-Savon

pintavedet 		
erinomaisessa tai hyvässä
kunnossa

8....... Pohjavesialueita

vähän Etelä-

9....... Ilmastonmuutos

vaikuttaa

Savossa

hydrologiaan

10...... Etelä-Savossa

rannoille

rakennetaan 		

11...... Kulttuuriympäristöt

huomiota ja hoitoa

12......Työtä

ETELÄ-SAVON
YMPÄRISTÖKESKUS

tarvitsevat

ympäristön hyväksi

Etelä-Savon ympäristökeskus
www.ymparisto.fi/esa

Etelä-Savo

YMPÄRISTÖN TILA

arto ustinov

2008

Etelä-Savo -puhtaiden vesien ja metsien
maakunta
Etelä-Savon ympäristön keskeiset
elementit ovat vesistöt ja
metsät. Vesistöjen osuus on
maakunnan pinta-alasta noin
25 % ja metsien osuus 90
% maapinta-alasta. Väkiluku
on Etelä-Savossa pienentynyt
1990-luvun alkupuolelta lähtien.
Vaikka väestö on keskittynyt
entistä enemmän taajamiin, on
alueen kaupunkienkin (Mikkeli,
Savonlinna, Pieksämäki) väkiluku
kääntynyt laskuun. ���������
Kesäisin
monien paikkakuntien väkiluku
moninkertaistuu, kun maakunnan
45 000 vapaa-ajan asuntoa ovat
vilkkaassa käytössä.

Vesistöillä ja rannoilla on suuri merkitys
Etelä-Savossa. Vesistöjen tila on ekologisen
luokituksen mukaan erinomainen tai hyvä
ja huonoksi luokiteltuja vesiä ei ole lainkaan. Monet pienet vesistöt ovat kuitenkin rehevöitymässä hajakuormituksen
vaikutuksesta. Vesistöjen rehevöityminen
on uhka myös vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuudelle. Pohjavesialueita on EteläSavossa vähän. Pohjavedet
������������������������
ovat pääosin
hyvässä kunnossa, mutta mm. pilaantuneet
maa-alueet ovat monin paikoin riski pohjavesille.
Etelä-Savon metsien puuston tilavuus on
lähes kaksinkertaistunut 1930-luvulta lähtien. Viimeisen kymmenvuotiskauden aikana
metsien ikärakenne on nuorentunut lisääntyneiden uudistushakkuiden seurauksena.
Metsien eliölajiston monimuotoisuuden säilyminen edellyttää mahdollisimman monipuolista ikärakennetta, joten metsien nuorentuminen on uhka monimuotoisuudelle.
Etelä-Savon metsien hiilinieluvaikutus on
tällä hetkellä suurempi kuin alueen kasvihuonekaasupäästöt. Jos hakkuita lisätään

huomattavasti, metsien kyky toimia hiilinieluina pienenee.�
Etelä-Savossa ei ole suurteollisuutta, minkä vuoksi pistemäiset päästöt ovat vähäisiä.
Suurin pistekuormitus vesistöihin tulee yhdyskunnista, mutta sekin on vain murto-osa
hajakuormituksesta. Ilman laatu on hyvä,
ainoastaan keväisin on suurimmissa taajamissa hiekoituspölyn aiheuttamia haittoja.

Etelä-Savo
Kokonaispinta-ala		
18 768,0 km2
Maapinta-ala		
13 996,9 km2
Vesipinta-ala		
4 780,0 km2
Rantaviivaa		
30 102,0 km
Asukasluku (1.1.2008)
157 862
Asukastiheys
11,2 asukasta/maa km2
Elinkeinot
Alkutuotanto 8,8 %,
		
jalostus 23,8 %,
		
palvelut 66,1 %,
		
muut 1,4 %
Lähde Etelä-Savon maakuntaliitto

Uusin tieto ympäristön tilasta löytyy verkosta
Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Etelä-Savon ympäristökeskuksen toimialuetta, joka on sama kuin Etelä-Savon maakunta. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus. Ne aloittavat uuden ympäristön tila -julkaisujen sarjan. Sekä valtakunnallisia että alueellisia katsauksia julkaistaan jatkossa neljän vuoden välein.
Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla
verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Etelä-Savon ympäristön tila 2008 -katsauksen ovat koonneet Etelä-Savon
ympäristökeskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.
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luonto

Luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen

Monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä metsäkohteita ovat vanhat lehtimetsät,
joissa elää mm. kiireellistä suojelua vaativa
valkoselkätikka. Suomessa sen pesistä viidennes sijaitsee Etelä-Savossa.
Etelä-Savon järviluonnossa yleiset runsashumuksiset järvet ja lammet sekä reittivedet kuuluvat Euroopan alueen uhanalaisiin
kansallisiin vastuuluontotyyppeihin. Vesistöjen rehevöitymisen uhkan lisäksi valtakunnallisessa luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa on huomattu rehevöitymisen olevan myös useita maa-luontotyyppejä
koskeva uhka.
Etelä-Savo on maamme vähäsoisimpia
alueita. Lisäksi maakunnan suoalasta on ojitettu noin 80 %, joten luonnontilaisia suoalu-

eita on jäljellä vähän. Alun perin suota on
ollut noin 17 % maa-pinta-alasta. Suot keskittyvät maakunnan keski- ja luoteisosaan.
Tuoreen uhanalaisuusarvioinnin mukaan
suot ovat erityisen uhanalaisia tai vaarantuneita. Suokohteet ovat pääosin melko karuja, lähinnä erilaisista räme- ja nevatyypeistä
koostuvia. Rehevimpiä suotyyppejä maakunnassa edustavat pienialaiset letot.
Perinnebiotooppeja ovat mm. niityt, kedot, hakamaat, metsälaitumet ja rantaniityt.
Perinnebiotooppien luonnontila on EteläSavossa heikko, mikä johtuu maatalouden
tehostumisen ja rakennemuutoksen aiheuttamasta, perinnebiotooppeja ylläpitäneiden
maankäyttömuotojen häviämisestä. Luontoarvonsa säilyttäneitä perinnebiotooppeja
löydettiin 1990-luvulla tehdyssä inventoinnissa 673 hehtaaria yhteensä 183 kohteessa.
Suurin osa Suomen elinvoimaisista idänkurhon kasvupaikoista sijaitsee Etelä-Savossa.
Valoisien kaskiahojen ja metsälaitumien vähentymisen myötä tämä kasvilaji on taantunut viime vuosina voimakkaasti. Etelä-Savon perinnebiotooppien pinta-alasta 73 %
sijaitsee Rantasalmen, Juvan ja Mikkelin
seuduilla.

Luonnonsuojelualueverkosto
Luonnonsuojelun perustana ovat ennen
kaikkea kuuden valtioneuvoston hyväksymän luonnonsuojeluohjelman, Natura 2000
–verkoston ja kaavojen suojelualuevarausten luontoarvojen turvaaminen. Luonnonsuojelualueiden perustamisen tavoitteena
on, että alueet edustavat kaikkia Suomessa
tavattavia luontotyyppejä. Samalla ylläpidetään niille tyypillistä eläin- ja kasvilajistoa ja
turvataan uhanalaisia lajeja.
Etelä-Savon
luonnonsuojeluohjelmien
pinta-ala on 39 260 hehtaaria. Ohjelmien alueista on toteuttamatta noin 6 %. Ohjelmien
valmistuttua luonnonsuojelualueet kattavat
noin 2,6 % maakunnan maa-alasta. Suojellusta pinta-alasta yli puolet sijaitsee Rantasalmen, Enonkosken ja Heinäveden kuntien
sekä Savonlinnan kaupungin alueilla. EteläSavossa on keskimäärin 0,3 hehtaaria suojelualaa asukasta kohti. Maakunnan suojelualueiden maapinta-alasta 3/4 on ranta- ja
saaristoluontoa.
Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/esa/luonnonsuojelu
ilpo aalto

Etelä-Savon maapinta-alasta on
metsää noin 90 %, ja suuri osa
maakunnan uhanalaisesta lajistosta esiintyy metsissä. Etelä-Savon
suojeltavat metsäluontokohteet
ovat yleensä pienialaisia ja sijaitsevat toisistaan erillään.

Saimaannorppa
Saimaannorppa on norpan Saimaalla esiintyvä alalaji. Se on erittäin uhanalainen ja
erityisesti suojeltava. Norppakanta vahvistui suojelutoimien ansiosta 1990-luvulta
2000-luvun alkuun saakka, mutta nyt kanta on alkanut taantua. Enimmillään, vuonna
2006, norppia arvioidaan olleen 280 yksilöä.
Tavoitteena on, että saimaannorppakanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen
2020 mennessä. Tämä on pienin elinvoimainen kanta, joka vähentää sattumatekijöiden
aiheuttamaa sukupuuton riskiä.
Norppien nykyiseksi määräksi on arvioitu 260 yksilöä, joista Etelä-Savossa elää yli
90 %. Vuosittain syntyy noin 50-55 kuuttia,
joista hieman yli 20 % elää todennäköisesti aikuiseksi saakka. Eniten norppia on Savonlinnan etelä- ja pohjoispuolella Pihlajavedellä ja Haukivedellä, joilla elää yhteensä
noin puolet norppakannasta.
Saimaannorppakantaa uhkaavat ennen
kaikkea ilmastonmuutos, yksilöiden kuoleminen kalanpyydyksiin, ihmisten aiheuttaman häiriön lisääntyminen erityisesti talvella pesimäaikana ja Saimaan vedenpinnan
talviaikainen vaihtelu.

Etelä-Savon ympäristökeskus www.ymparisto.fi/esa
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Hajakuormitus rehevöittää pieniä vesistöjä
Yhdyskuntien, kalankasvatuksen
ja teollisuuden pistekuormituksen
osuus vesistöjen kokonaiskuormituksesta on Etelä-Savossa muutaman prosentin luokkaa. Teollisuuden ja taajamien jätevesien puhdistukseen on panostettu, eikä
pistekuormitus ole Etelä-Savossa
nykyisellään suuri vesiensuojelullinen ongelma. Maa- ja metsätalouden, turvetuotannon sekä
haja-asutuksen hajakuormitus on
pistekuormitusta suurempi tekijä
vesistöjen rehevöitymisessä.

eille kuin metsätaloudenkin. Etelä-Savon
merkittävimpien turvetuotantoalueiden vesiensuojelutoimenpiteet ovat pääosin ajanmukaisella tasolla. Turveperäisten alueiden
metsätalous ja turvetuotanto on Etelä-Savossa keskittynyt Mikkelin koillispuolelle Haukivuoren-Juvan-Virtasalmen alueelle sekä
Kyyveden pohjoispuolisille alueille.
Haja-asutuksen osalta kuormitus painottuu asutuskeskusten läheisille vesialueille
sekä tiheimmille loma-asutusalueille. Suurimmillaan haja-asutuksen kuormitusosuuden on arvioitu olevan Mikkelin ja Ristiinan välisillä alueilla sekä Mäntyharjun reitin keskiosassa, missä myös loma-asutus on
tiheintä. Haja-asutuksen vaikutukset ovat
suurimmat erityisesti pienempien vesistöjen
veden laadussa.

Yhdyskuntien
fosforipäästöt
hallinnassa

Hajakuormituksen vaikutukset näkyvät selvemmin pienemmillä valuma-alueilla sijaitsevien pienten ja osittain suurehkojenkin
järvien tilassa. Hajakuormitus koostuu usein
eri hajakuormitussektoreiden kuten maa- ja
metsätalous, kuormituksesta.
Maatalous jakautuu Etelä-Savon alueella
suhteellisen tasaisesti ja kuormituksen aiheuttamat selkeät vesistöongelmat keskittyvät
maakunnassa lähinnä maatalouden keskittymäalueille. Maatalouden vesistökuormituksen vähentämiseen on erityistä tarvetta
on mm. Joroisissa sekä Mikkelin lähivesillä.
Metsätalouden osalta vesistöongelmat
keskittyvät Etelä-Savossa lähinnä turveperäisemmille valuma-alueille, joilla järvet
ovat pääosin matalia ja herkkiä kuormituksen vaikutuksille.
Turvetuotannon kuormitus ja vesistöhaitat keskittyvät osin samoille valuma-alu-

Kunnallisten jätevedenpuhdistamojen saneeraukset ja pienempien puhdistamojen
sulkeminen ja liittäminen suurempiin puhdistamoihin on alentanut merkittävästi asutuksen fosforipäästöjä. Yhdyskuntien typpipäästöissä ei ole juurikaan tapahtunut
muutosta. Typen tehokkaampi poistaminen
jätevesistä vaatisi kalliita investointeja. Sisävesien tilan kannalta fosforikuormituksen
vähentäminen on kuitenkin tärkeintä. Jäteveden keskuspuhdistamojen fosforin puhdistusteho on korkea, vaihdellen 96–99 %:n
välillä.

Yhdyskuntien, kalankasvatuksen ja teollisuuden typpikuormitus
vesistöihin Etelä-Savossa vuosina 1990-2007
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Teollisuuden kuormitus
pienentynyt
Etelä-Savossa on vähän teollisuutta, joka
laskee jätevetensä vesistöön oman puhdistamon kautta. Teollisuuden suoraan vesistöön johtaman kuormituksen osuus EteläSavon ravinnepäästöistä on pieni verrattuna
yhdyskuntiin ja kalankasvatukseen. Fosforikuormituksen määrä on vähentynyt merkittävästi 1990-luvun puolen välin jälkeen.
Typpikuormitus on pysynyt samansuuruisena. Kuormituksen pienenemiseen on vaikuttanut teollisuuden jätevedenpuhdistamojen
saneeraaminen ja teollisuuslaitosten siirtyminen kunnalliseen viemäriverkostoon.
Teollisuuden pistekuormituksen vaikutuksia on havaittavissa Varkauden alapuolisella
Saimaalla.
Lisätietoja: fosfori
www.ymparisto.fi/esa/
ekomaakunnanmitta
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Kalankasvatuksen fosfori- ja typpipäästöjen
väheneminen on ollut vähäistä. Samanaikaisesti tuotanto on kuitenkin kasvanut, joten
kalankasvatuslaitosten ominaiskuormitusta
on pystytty hieman alentamaan. Kalankasvatuksen ympäristönsuojelutekniikan voimakkaimmat muutokset ovat tapahtuneet
tietokoneohjatun ruokinnan ja kiertovesilaitoksen käyttöönoton myötä.

Yhdyskuntien, kalankasvatuksen ja teollisuuden
fosforikuormitus vesistöihin Etelä-Savossa vuosina 1990-2007
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Päästöt ilmaan vähäisiä
Etelä-Savon päästöt ilmaan ovat
pienet muuhun maahan verrattuna. Suurimmat kuormittajat ovat
energiantuotanto ja liikenne, joiden yhteinen osuus kokonaispäästöistä vaihtelee hiukkaspäästöjen
70 %:sta typenoksidien 95 %:iin .
Liikennesuorite kasvoi Etelä-Savossa vuosien 2000 ja 2006 välisenä aikana 1791 miljoonasta ajoneuvokilometristä 2017 miljoonaan
ajoneuvokilometriin, eli hieman yli 10 %. Liikenteen päästöt ovat kuitenkin tänä aikana
hiukkaspäästöjä lukuun ottamatta pienentyneet. Hiilidioksidipäästöt ovat pysyneet
suunnilleen samana ja rikkipäästöt ovat pienentyneet alle kymmenesosaan.
Energiantuotannon päästöissä ei ole laskevaa trendiä kuten liikenteen päästöissä
vaan päästöt ovat vaihdelleet vuosittain.

Päästöihin vaikuttavat sään lisäksi tuotannossa käytettyjen fossiilisten polttoaineiden
määrä sekä raskaan polttoöljyn ja turpeen
suhteelliset osuudet.

Hiekoitus heikentää
ilman laatua keväisin
Ilman laatu Etelä-Savossa on pääosin hyvä.
Keväisin ilman laatua heikentävät suurimmissa taajamissa korkeat hiukkaspitoisuudet, jotka aiheutuvat ilmaan nousevasta
hiekoituspölystä. Vuosina 2003-2007 tehty
ilman laadun seurantaprojekti osoitti, että
Etelä-Savon kaupungeissa hengitettävän pölyn pitoisuustasoissa ylittyy ylempi arviointikynnys, jolloin jatkuvatoiminen ilmanlaadun mittaus on tarpeellinen. Myös typpidioksidin alempi arviointikynnys ylittyi sekä
Mikkelissä että Savonlinnassa, joten tilanteen seuranta on tarpeen määräajoin.

Päästöt ilmaa Etelä-Savossa
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Hakkuut säätelevät maakunnan kasvihuonetasetta
Etelä-Savon
kasvihuonekaasutaseessa
on verrattu kasvihuonekaasupäästöjä ja
metsien nieluvaikutusta. Taseen tarkasteluvuosi on 2005. Päästöt on laskettu hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv) eri toimintasektoreille mukaan lukien vesistöjen
ja soiden päästöt. Energiasektorilla päästöt
on laskettu sekä energiantuotannon että
energiankulutuksen mukaan.
Tuotantoperusteisia kasvihuonekaasupäästöjä oli noin 1 161 500 CO2-ekvivalenttitonnia ja kulutusperusteisten päästöjä noin 1 208 500 tonnia. Eteläsavolaisen
kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna
2005 siten 7,5 t/asukas ja 66,1 t/km2, mikä
on asukasta kohden noin puolet ja neliökilometriä kohden noin kolmannes koko
maan keskiarvoista.

Etelä-Savon metsien nieluvaikutus
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Metsien nielulla tarkoitetaan puiden kykyä sitoa hiilidioksidia ilmasta ja varastoida sitä biomassaansa. Vuonna 2005 EteläSavon puuston nieluvaikutus oli 3 200 000
tonnia CO2 -ekv. Metsät nielivät kyseisenä vuonna kolminkertaisesti syntyneet
kasvihuonekaasupäästöt.
Etelä-Savon puuston nielujen määrä
vaihtelee vuosittain. Nielujen määrään
vaikuttavat voimakkaasti hakkuumäärät
sekä puuston sen hetkinen ikä.
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Kaavioiden tiedot koostuvat alueellisten päästölähteiden päästöistä
sekä energiasta pistemäisten päästölähteiden päästöistä.

Lähde: Hertta ympäristötietojärjestelmä

Etelä-Savon ympäristökeskus www.ymparisto.fi/esa

Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/esa/julkaisut
Etelä-Savon kasvihuonekaasutase 2005
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Etelä-Savon pintavedet erinomaisessa
tai hyvässä kunnossa
Etelä-Savon järvet ja joet ovat
pintavesien ekologisen luokittelun
mukaan pääosin erinomaisessa
tai hyvässä tilassa. Lähes kaikki
suurimmat reittivedet ja Saimaan
osa-altaat ovat erinomaisessa
tilassa. Järvipinta-alasta alle 5 %
on tyydyttävässä tai välttävässä
kunnossa. Huonoksi luokiteltavia
järviä ei ole lainkaan.
Myös Etelä-Savon joet ovat pääosin hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Tyydyttävässä tai välttävässä tilassa olevien vesien tilaa
heikentävät erityisesti asuma- ja teollisuusjätevedet sekä paikallisesti myös hajakuormitus. Hajakuormitus näkyy erityisesti matalissa humusjärvissä. Järvien tila Etelä-Savossa on Suomen parhaimpia ja jokien tila
on parempi kuin Suomessa keskimäärin.

Vesien tilan ekologinen
luokittelu
Pintavesien ekologisella ja kemiallisella luokittelulla kuvataan vesistöjen tilaa ja siinä
tapahtuneita muutoksia, joita ihmistoiminta on aiheuttanut. Ekologisessa luokittelussa
on otettu huomioon ensisijaisesti biologiset
laatutekijät, jolloin vesistöjen tilaa arvioidaan vesieliöstön (kalat, pohjaeläimet, vesikasvit ja levät) perusteella. Luokituksessa
huomioidaan myös veden kemialliset laatutekijät (esim. pH ja kokonaisravinteet) sekä
vesistön hydromorfologiset muutokset (mm.
säännöstely ja kalojen vaellusesteet).
Etelä-Savon kaikki pinta-alaltaan yli 50
hehtaarin kokoiset järvet arvioitiin ja niistä 62 % voitiin luokitella. Puutteellisen tiedon vuoksi 38 % järvistä ei saanut luokitusta. Joista arviointiin otettiin mukaan valuma-alueeltaan yli 100 neliökilometrin
kokoiset joet, joista 93 % voitiin luokitella
Luokitteluun on käytetty pääosin vuosien
2000-2007 seurantatuloksia. Varsinaiseen

Pintavesien ekologinen ja kemiallinen tila

ekologiseen luokitukseen on tarvittu monipuolisen vedenlaatuaineiston lisäksi tietoja
biologisista laatutekijöistä. Mikäli biologista
aineistoa ei ole ollut käytettävissä, on tila-arvio tehty asiantuntija-arviona veden laadun
ja muiden ympäristötekijöiden perusteella.
Järvien ekologinen tila luokittain lukumäärän
ja pinta-alan mukaan
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Jokien ekologinen tila luokittain lukumäärän
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Tavoitteena vesien hyvä
tila
Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivissä on asetettu ympäristötavoitteeksi
pintavesien hyvän ekologisen ja kemiallisen
tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä.
Vesistöjen tila tulee edelleen parantua erityisesti teollisuuden ja yhdyskuntien lähivaikutusalueilla. Hajakuormituksen vaikutusalueilla tavoitteena on pysäyttää rehevöitymiskehitys. Riittävillä vesiensuojelutoimenpiteillä estetään myös vesien tilan heikkeneminen. Kaikkien vesistöjen tulee soveltua
hyvin eri käyttömuotojen tarpeisiin.
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tila
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tilan parantumiseen on turvetuotantosoiden parantunut vesiensuojelutekniikka.
Saviluoto (ns. Varkauden alapuolinen
Saimaa) puolestaan vastaanottaa pääosin
metsäteollisuuslaitosten kuormitusta. Vesistö voidaan luokitella melko reheväksi ja
biologiset laatutekijät osoittavat vesistön
heikentynyttä tilaa. Saviluodon ekologinen
luokka on tyydyttävä. Tällä alueella kuormitus on pienentynyt merkittävästi.
Kermajärvi on esimerkki karun ja vähäravinteisen vesistön fosforipitoisuudesta. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut pieni
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antti haapala

Vesistöjen vedenlaadun indikaattoriksi on
valittu kolme samaan päävesistöryhmään
kuuluvaa, eri syystä fosforikuormitukselle altistuvaa kohdetta. Lisäksi yhtenä esimerkkinä on karun järven fosforipitoisuuden kehitys. Fosforikuormitus aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä sisävesissä.
Kyyhkylänselällä (ns. Mikkelin alapuolinen Saimaa) vesistöön vaikuttaa pääasiassa
yhdyskunnan aiheuttama kuormitus. Vuoden 1974 tasosta fosforipitoisuus on laskenut niin paljon, että tilanne on muuttunut
erittäin rehevästä melko rehevään. Kuormituksen putoaminen on ollut seurausta jätevedenpuhdistamolle tehdyistä investoinneista, puhdistustekniikan ja prosessoinnin sekä jätevesiverkoston kehittymisestä.
Myös alueelle kohdistuvaa hajakuormitusta on saatu merkittävästi hillittyä. Ekologisessa luokittelussa tila on edelleen tyydyttävä.
Kangasjärveen vaikuttaa turvetuotannosta aiheutuva ravinnekuormitus. Kangasjärven melko korkeat fosforipitoisuudet
tekevät siitä melko rehevän järven. Vesistön tila on kuitenkin kohentunut viimeisen
kuuden vuoden aikana ja järven ekologinen
luokka on hyvä. Merkittävin syy vesistön

Veden fosforipitoisuus vuosina 1974-2008

1974

Kuormitus vaikuttaa
vedenlaatuun

koko järven seurantahistorian ajan. Ekologisessa luokituksessa Kermajärvi asettuu hyvän ja erinomaisen luokan väliin.

Levätilanne
Levien aiheuttamat haitat eivät ole Etelä-Savon alueen vesistöissä erityisen laaja ongelma, koska vedet ovat suurelta
osin hyväkuntoisia. Ongelmat keskittyvät usein asutustaajamien ja voimakkaan
maatalouden kuormittamille alueille ravinnepitoisiin ja reheviin järviin sekä suurien järvien mataliin lahtiin.
Selviä leväongelmia tulee Etelä-Savon
alueella ympäristöviranomaisen tietoon
vuosittain eri järvistä 35-70 kpl. Näistä
keskimäärin 70 % on sinilevien runsaan
kasvun aikaansaamia ns. sinileväkukintoja ja loput noin 30 % on muiden levien
aiheuttamia. Tiedot leväesiintymisistä ja
-ongelmista tulevat ympäristökeskuksen
kenttähenkilöiltä, kuntien ympäristöviranomaisilta ja yksityisiltä kansalaisilta.
Leväesiintymät Etelä-Savossa 2000-2007
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Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/esa/pintavesientila
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Pohjavesialueita vähän Etelä-Savossa
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Maa-ainesten otto
Maa-ainesten otto ja jälkihoitamattomat ottoalueet voivat olla riski pohjavesialueilla.
Laaja-alaisen maa-ainesten oton seurauksena pohjaveden laatu voi heikentyä. Myös
ottotoimintaan liittyvät oheistoiminnot ja liikenne ottoalueilla aiheuttavat riskin pohjavedelle. Laajamittaista maa-aineksen ottoa
pohjavesialueilla on Pieksämäellä, Mikkelissä, Hirvensalmella, Juvalla ja Kerimäellä.
Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/esa/vesienhoito
Maa-ainesten ottolupien jakaantuminen
tärkeille (I-luokka) ja vedenhankintaan
soveltuville (II-luokka) pohjavesialueille.

ha

Luvan päätöspäivämäärä
Yhteenlaskettu pinta-ala päätöksen
jälkeen (kaikki maa-ainesluvat) ha
Luvat I-luokan pohjavesialueella ha
Luvat II-luokan pohjavesialueella ha
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1.1.2007

Maaperä ja/tai pohjavesi voi pilaantua paikallisesti esimerkiksi onnettomuuksien, vahinkotapausten tai normaalin toiminnan
ympäristöpäästöjen seurauksena. Pilaantuminen voi tapahtua kemiallisesti ympäristölle haitallisilla aineilla tai mikrobiologisesti esimerkiksi taudinaiheuttajilla. Pilaantuneen maaperän käsitettä käytetään yleisesti
silloin, kun tarkoitetaan selvästi rajattavissa
olevaa maa-aluetta, jonka pilaantumisen on
aiheuttanut alueella aikaisemmin tapahtunut tai nykyisin harjoitettava toiminta.
Etelä-Savossa pilaantuneita maa-alueita
on noin 1200 kappaletta. Pohjavesialueilla sijaitsee kaikkiaan 193 pilaantunutta tai mahdollisesti pilaantunutta maa-aluetta, joista

Selvitystarve

1.1.2006

Pilaantuneet maa-alueet

40 %

1.1.2005

Liikenteestä aiheutuvat riskit pohjavesille
syntyvät vaarallisten aineiden kuljetuksesta sekä suolauksesta, jota käytetään talvella
liukkauden torjuntaan ja kesällä pölyn sidontaan. Ratapihojen ja radanvarsien vesakon ja rikkakasvientorjuntaan käytetyt kemikaalit voivat aiheuttaa myös riskiä. Etelä-Savon pohjavesialueilla sijaitsee noin 220
kilometriä teitä.

31 %

1.1.2004

Pohjaveden laatu on Etelä-Savossa pääosin
hyvä. Pohjavedet ovat lievästi happamia.
Pohjaveden käyttöä vaikeuttaa paikoin veden korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet.
Maakunnan eteläisillä rapakivialueilla ongelmana on pohjaveden korkea fluoridipitoisuus. Neljällä pohjavesialueella eli Mikkelin Pursialassa, Pertunmaan Kuortissa, Punkaharjun Punkasalmella ja Sulkavan Rauhaniemessä on havaittu raja-arvoja suurempia
kemikaalipitoisuuksia ja pohjavesien kemiallinen tila on määritelty huonoksi

Liikenne

Toimiva kohde

17 %

Teollisuus ja yritystoiminta
Pohjavesiriskiä saattaa aiheutua polttoaineiden jakeluasemista, korjaamotoiminnasta,
sahoista, puunkyllästämöistä, mahdollisista teollisuuden öljy- ja kemikaalivuodoista,
metalliteollisuudesta, pesuloista sekä kemianteollisuudesta. Mikkelissä ja Pieksämäellä
pohjaveden laatua uhkaa laajojen teollisuusalueiden keskittyminen kuntien tärkeille
pohjavesialueille.

12 %

Arvioitava tai
puhdistettava

1.1.2003

Pohjavesien laatu

Ei
puhdistustarvetta

1.1.2002

Etelä-Savossa käytetään talousvetenä pääasiassa pohjavettä ja tekopohjavettä. Ainoastaan Savonlinnan kaupunki käyttää Haapaveden pintavettä. Suurimmat pohjavedenkäyttäjät Etelä-Savossa ovat Mikkeli (noin
9500 m3/vrk), Pohjois-Savon puolella sijaitseva Varkaus, jonka vedenottamo on Pieksämäellä (noin 5 000 m3/vrk) sekä Pieksämäki
(noin 3800 m3/vrk).

Etelä-Savon pilaantuneet maa-alueet
maaperän tilan tietojärjestelmän luokituksen
mukaan.

1.1.2001

Pohjavesien käyttö

Asutus vaarantaa pohjavettä pääasiassa
mahdollisten jätevesi- ja öljypäästöjen vuoksi. Muita asutukseen liittyviä riskitoimintoja ovat kaatopaikat, rakennusalueet, hautausmaat ja vapaa-ajan alueet. Etelä-Savossa
asutusta on keskittynyt pohjavesialueille
Mikkelissä, Pieksämäen Naarajärvellä, Pertunmaalla ja Rantasalmella. Suurella osalla
pohjavesialueista asutusta on kuitenkin vain
hyvin vähän tai ei lainkaan.

1.1.2000

Etelä-Savon pohjavesivarat ovat jakautuneet
epätasaisesti sijoittuen harvoille luode-kaakko-suuntaisille harjumuodostumille. Pohjavesialueet ovat antoisuudeltaan yleensä
melko pieniä, muutamia satoja kuutioita
vuorokaudessa. Antoisuudeltaan suurimmat pohjavesialueet ovat Joroisten Tervaruukinsalo, jonka alueella pohjavettä arvioidaan muodostuvan noin 14 000 m3/vrk ja
Kotkatharju (noin 8 500 m3/vrk).

Asutus ja maankäyttö

171 sijaitsee tärkeillä (I-luokka) tai vedenhankintaa soveltuvilla (II-luokka) alueilla.
Etelä-Savossa maaperää ja pohjavettä ovat
pilanneet sahat, kyllästämöt ja jätetäyttöalueet sekä poltonesteiden jakeluasemat ja ampumaradat.

1.1.1999

Etelä-Savon pohjavesialueiden kokonaispinta-ala on noin 375 km2
eli 3 % alueen maapinta-alasta.
Muodostuvan pohjaveden määräksi niillä on arvioitu yhteensä
noin 176 000 m3/vrk. Pohjavesialueita on yhteensä 213, joista 64
on vedenhankintaa varten tärkeitä (I luokka), 85 vedenhankintaan
soveltuvia (II luokka) ja 64 muita
pohjavesialueita (III luokka).

Pohjavesien riskit

1.1.1998

Pohjavesien määrä

vesivarat

Ilmastonmuutos vaikuttaa hydrologiaan
Ilmastonmuutos vaikuttaa nykyisten käsitysten mukaan myös
Etelä-Savon sääoloihin. Keskilämpötilan ennustetaan nousevan ja
sadannan sekä haihdunnan lisääntyvän.
Vesistöissä ilmastonmuutos näkyy valunnan, virtaamien ja vedenkorkeuksien vaihtelujen vuodenaikaisen rytmin muuttumisena.

Talviaikainen valunta kasvaa merkittävästi toisaalta talvikauden lyhenemisen ja
toisaalta lyhentyneen talven aikana sattuvien, aiempaa useammin toistuvien lumen sulamisjaksojen ja vesisateiden takia. Vastaavasti tämän seurauksena lumien sulamisesta johtuvien kevättulvien ennakoidaan pienenevän. Myös kesävalunnan ennustetaan
pienenevän lähinnä järvihaihdunnan lisääntymisen myötä. Pidentynyt kesäkausi tuo lisäksi mukanaan myös kuivien kesien mahdollisuuden. Toisaalta taas kesäaikaisten

äkillisten rankkasadetulvien ennakoidaan
lisääntyvän varsinkin pienissä vesistöissä ja
taajama-alueilla. Syysvalunnan ennustetaan
lisääntyvän, mikä yhdistyneenä talvivalunnan kasvuun merkitsee sitä, että virtaamat
lisääntyvät ja mahdolliset tulvat pahenevat
myöhäissyksyllä ja talvella.
• Valunta on maa-alueilta vesistöihin
kulkeutuvaa vettä.
• Virtaama on uoman poikkileikkauksen läpi
kulkevan vesimäärän tilavuus aikayksikössä.
Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/esa/vesivarat

Saimaan vedenkorkeus
Jäiden muodostuminen Haukiveden Oravissa vuosina 1885-2006.

Lin. (Jäätyminen)

3.11.
13.11.
23.11.

1.12.

2.1.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo jääpeitteessä:
jäät tulevat myöhemmin ja lähtevät aikaisemmin.

juho kotanen

Saimaan tulvahuippujen ennustetaan aikaistuvan ilmastonmuutoksen ansiosta. Myös vedenkorkeuksien vaihtelujen oletetaan kasvavan.

23.12.

1926
1931
1936
1941
1946
1951
1956
1961
1966
1971
1976
1981
1986
1991
1996
2001

1971-2000 Keskiarvo
2010-2039 Keskiarvo
2040-2069 Keskiarvo
2070-2099 Keskiarvo

13.12.

1885
1891
1896
1901
1906
1911
1916

1.11.

1.9.

1.10.

1.8.

1.6.

1.7.

1.5.

1.4.

1.2.

1.3.

3.12.
1.1.

Vedenkorkeus (m)

Jäätyminen

76.80
76.60
76.40
76.20
76.00
75.80
75.60
75.40
75.20
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Etelä-Savossa rakennetaan
rannoille
Vapaa-ajan asumisella on Etelä-Savossa iso merkitys. Maakunnassa
on yli 45 000 loma-asuntoa ja
uusia rakennetaan noin 500 kappaleen vuosivauhdilla. Valtaosa
uusista loma-asunnoista tehdään
kaavojen mukaisille rakennuspaikoille.
Yksityisten vapaa-ajan asuntojen lisäksi viime vuosina on herännyt kiinnostus myös
laajempia loma- ja matkailualueita kohtaan.
Rantarakentamisen perustuminen kaavoitukseen auttaa turvaamaan luonnon- ja maisemansuojelullisia arvoja, loma-asutuksen
viihtyisyyttä sekä yleisen virkistyskäytön
mahdollisuuksia. Rantayleiskaavoissa ja
ranta-asemakaavoissa on lähes 20 000 tyhjän
rakennuspaikan reservi.

Taajamien keskustoilla
kehittämistarpeita
Etelä-Savon taajamat sijoittuvat lähes poikkeuksetta vesistöjen varrelle ja niiden yhdyskuntarakenne on pysynyt taloudellisena.

Uusien omakotialueiden sijoittuminen taajamien liepeille laajentaa kuitenkin taaja-alueita. Pyrkimys tarjota omarantaisia rakennuspaikkoja myös taajamissa vähentää yleisessä
käytössä olevia ranta-alueita. Kuntataajamien keskusta-alueiden toiminnallisen ja laadullisen kehittämisen tarve on viime aikoina
korostunut samaan aikaan kun resurssit rakenteiden ylläpitoon ovat huvenneet.
Asumisväljyyden lisääntymisestä johtuen maakuntaan on rakennettu vuosittain
250–430 uutta asuinrakennusta. Asuntorakentaminen on ollut selvästi vilkkainta Mikkelissä. Noin 2/3 rakentamisesta kohdistuu
vielä taajama-alueille, mutta etenkin maaseutukunnissa haja-rakentamisen osuus on
kasvanut.

Vuoksen alue
Vuoksen vesistöalue, josta suuri osa sijaitsee
Etelä-Savon alueella, mainitaan valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa erityisenä aluekokonaisuutena.
Alueella ohjataan matkailua, virkistyskäyttöä, vesiliikennettä sekä rakentamista ja
muuta maankäyttöä siten, että järviluonnon,
maiseman ja kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät.

Etelä-Savon rantojen yleiskaavoitus on loppusuoralla ja lähes kaikki merkittävät ranta-alueet on kaavoitettu.
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LYHYESTI

Maankäytön
suunnittelujärjestelmä
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Niiden tehtävänä on
myös auttaa saavuttamaan maankäyttöja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat
hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys.
Maakuntakaava on yleispiirteinen
suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään
alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen
periaatteet sekä osoitetaan maakunnan
kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja
seudulliset alueiden käytön kysymykset.
Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden
käyttöä koskevaa suunnittelua. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan
liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton
liittovaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö, minkä jälkeen se saa lainvoiman.
Yleiskaava on kunnan laatima ja hyväksymä yleispiirteinen maankäytön
suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden
välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa
alueen asemakaavojen laatimista. Rantayleiskaava ohjaa käytännössä suoraan
rakentamista.
Asemakaavassa määritellään tarkemmin alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä
tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi
rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin- , työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä
tonttia. Asemakaavan laatii kunta.

kultuuriympäristö

Kulttuuriympäristöt tarvitsevat
huomiota ja hoitoa
kirsti kovanen

Kulttuuriympäristöt - kulttuurimaisemat, rakennusperintö ja
muinaisjäännökset - ovat kiinteää
kulttuuriperintöä. Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä on luetteloissa Etelä-Savosta yhteensä 122 kohdetta.
Kulttuuriympäristön hoitaminen on eri toimijoiden välistä monipuolista yhteistyötä.
Inventoinneissa ja hoitosuunnitelmissa on
tietoa kulttuuriympäristöstä, kulttuuriympäristökohteista ja niiden arvoista. Kulttuuriympäristöjen hoitotoiminnassa tarvittavia
tietoja ja taitoja kehitetään mm. kansalaistoiminnassa, museoissa ja oppilaitoksissa sekä
tutkimustoiminnassa. Edellytyksiä kulttuuriympäristöjen hoitotoiminnalle luodaan
lainsäädännössä, kaavoituksessa ja sopimusmenettelyissä.

Maisemat
Etelä-Savossa on 14 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Näistä Olavinlinna
ja Pihlajavesi, Punkaharju sekä Heinäveden
reitti on nimetty myös kansallismaisemiksi.
Maakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita on 51.
Eteläsavolainen kulttuurimaisema on
usein monipuolinen, eri toimintojen muokkaama pelto-, metsä- ja vesimaisema, jossa
on yksittäisiä luonnon tai kulttuurihistorian
arvokohteita.
Vaikka maisemien hoito onkin pääosin tavanomaista maatalous-, tie- ja vesialueiden
hoitotoimintaa, vaatii se näillä alueilla onnistuakseen maisemanäkökulman tiedostamista ja paikoitellen myös erityisiä maisemanhoitotoimia. Hoito on maanomistajien
ja kiinteistönomistajien vastuulla, suunnittelun työkaluna ovat maisemanhoitosuunnitelmat.

Rakennusperintö
Rakennusperinnöllä tarkoitetaan toisaalta konkreettista rakennettua ympäristöä ja
toisaalta maankäytön ja rakentamisen historiaa ja tapaa, jolla rakennettu ympäristö on
syntynyt. Rakennettu
������������������������������
kulttuuriympäristö
muodostuu rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista, puistoista, erilaisista rakenteista sekä niiden yhteyksistä yhdyskuntarakenteeseen.

Etelä-Savossa rakennusperintö on hyvin
moni-ilmeinen ja monikerroksinen. Se
sisältää monien erilaisten toimintojen, kuten
maanviljelyn, teollisuuden, liikenteen, asumisen, palvelujen ja hallinnon synnyttämiä
rakennuksia, rakennusryhmiä ja alueita monilta eri ajoilta. Yksittäisten kohteiden tai alueiden arvot liittyvät niiden rakennushistoriaan, ympäröivään maisemaan tai laajemmin historiaan. Joihinkin kohteisiin liittyy
myös immateriaalista kulttuuriperintöä,
mm. pitkään muistettuja tarinoita. Näillä
�������
paikoilla, samoin kuin koko rakennusperinnöllä, on kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi
taloudellista arvoa.
Etelä-Savon rakennusperinnön arvokohteita, arvokkaiksi luokiteltuja rakennettuja alueita ja kohteita on selvitetty inventoinneilla. Nykyiset
���������������������������������
inventoinnit sisältävät
tietoja noin 2000 alueesta ja kohteesta, joiden
laajuus vaihtelee pistemäisistä rakennelmista (esim. myllypato) satojen rakennusten ryhmiin (esim. jälleenrakennuskauden
asuntoalueet).
Kaavoihin sisältyvät merkinnät ja
määräykset ovat pääasiallinen rakennetun ympäristön säilyttämisen ja käytön
ohjaamisen keino. �����������������������
Muita keinoja rakennusperinnön säilyttämiseen ovat lakisääteinen
suojelu ja viranomaisten myöntämät tuet.
Kunnat ja muut julkisyhteisöt omistavat
arvokkaasta rakennusperinnöstä noin puolet. Ne ovat hoitaneet tätä omaisuuttaan esi-
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merkillisesti. Kunnossapidon laiminlyönnit
ja esim. käytöstä pois jääneiden koulu- ja
asemarakennusten myyminen ovat viime aikoina vaikuttaneet tähän maineeseen huonnontavasti.

Muinaisjäännökset
Kiinteitä muinaisjäännöksiä tunnetaan
Etelä-Savosta yhteensä 1300 kappaletta. Parhaiten tunnetaan kivikautiset jäännökset
ja historiallisen ajan puolustusvarustukset,
huonoiten rautakausi ja muut historiallisen
ajan jäänteet. Valtakunnallisesti
�������������������������������
merkittäviä
muinaiskohteita on 18, maakunnan historian kannalta tärkeitä ovat erityisesti rantojen
käyttöön ja sotahistoriaan liittyvät muinaisjäännökset.
Muinaisjäännösten säilyminen on suojattu muinaismuistolailla. ���������������
Niiden huomioiminen on tärkeää maatalous-, metsänhoito- ja muussa maanmuokkaustyössä, sillä
muinaisjäännöksiä voidaan epähuomiossa
tuhota.

Lisätietoja:
www.ymparisto.fi/esa/
rakennettuymparisto
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Etelä-Savon ympäristökeskus tekee työtä
ympäristön tilan parantamiseksi yhdessä
maakunnan monien toimijoiden kanssa.
Ympäristön tilan ja siihen vaikuttavien
tekijöiden tunteminen luo työlle edellytykset. Ympäristökeskuksen tekemillä inventoinneilla, selvityksillä ja ympäristön tilan
seurannalla luodaan perustaa ympäristön tilan tuntemiselle.

Ympäristöohjelmassa
suuntaviivat kestävään
kehitykseen

juho kotanen

Etelä-Savon ympäristöohjelman 2005-2010
tavoitteena on tukea kestävän kehityksen
toteutumista Etelä-Savossa. Ohjelman laatimiseen osallistui eri työryhmissä kymmeniä
eri tahojen edustajia. Vuonna 2008 tehtiin
ympäristöohjelman väliarvio, jossa on arvioitu tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista sekä niitä osa-alueita, joissa tarvitaan entistä suurempaa panostusta.

Ilmastonmuutokseen
varaudutaan
Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vedenkorkeuksien
muutoksiin
varaudutaan
kartoittamalla tulvien aiheuttamia riskejä suurimpien vesistöjen rannoilla. Ympäristökeskus on tehnyt maakunnan suurimmille taajamille tulvakartoitukset, joissa on
selvitetty tulvien uhkaamat alueet ja rakenteet. Ilmastonmuutos on ollut teemana kuntien kanssa käydyissä kehittämiskeskusteluissa ja kunnille järjestetyissä koulutustilaisuksissa. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
on noussut kuntien maankäytön suunnittelun tärkeäksi tavoitteeksi.

Kohti vesien hyvää tilaa
Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden
vesienhoitosuunnitelmaehdotukset sekä Etelä-Savon pinta- ja
pohjavesien toimenpideohjelmat ovat valmistuneet syksyllä 2008. Suunnitelma ja toimenpideohjelmat on laadittu Etelä-Savon
ympäristökeskuksen ja muiden alueen
ympäristökeskuksien yhteistyönä yhdessä
laajan, eri tahoja edustavan yhteistyöryhmän kanssa. Suunnitelmassa ja toimenpideohjelmissa esitellään ne toimenpiteet,
joita lähivuosina tarvitaan pinta- ja pohjavesien hyvän tilan turvaamiseksi.

Metsähallitus ja Metsäkeskus Etelä-Savon
kanssa tehdään yhteistyötä metsäluonnon
monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Kulttuuriympäristöt
kunniaan
Parhaillaan ollaan laatimassa Etelä-Savon
kulttuuriympäristöohjelmaa, jossa luodaan
suuntaviivat kulttuuriympäristöjen säilyttämiselle ja kehittämiselle. Ohjelmatyössä
ovat mukana ympäristökeskuksen lisäksi
Etelä-Savon maakuntaliitto ja Savonlinnan
maakuntamuseo.

Luonnonsuojeluohjelmien toteutus
loppusuoralla

Ympäristökasvatuksella
vastuulliseen toimintaan

Ympäristökeskuksen tavoitteena on saada
kaikki luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat
yksityisten omistamat maat suojelun piiriin vuoden 2009 aikana. Luonnonsuojelualueiden toteutusta jatketaan vapaehtoisuuteen perustuvan Metso-ohjelman puitteissa. Uhanalaisten eliölajien suojelussa
ympäristökeskuksen yhteistyökumppani on

Etelä-Savon ympäristökasvatusverkosto on
koonnut eteläsavolaiset ympäristökasvatuksen toimijat kehittämään ja edistämään yhdessä ympäristötietoisuutta. �����������
Mukana verkostossa ja toimintaa koordinoivassa kehittämisryhmässä on oppilaitosten, yritysten,
viranomaisten ja kolmannen sektorin edustajia.

Etelä-Savon ympäristökeskus
ETELÄ-SAVON
YMPÄRISTÖKESKUS

harri kaipainen

Työtä ympäristön hyväksi

Puhelin: 020 610 106 (vaihde)
asiakaspalvelunumero 020 690 166
Faksi: 015 651 9149
Osoite: Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli
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