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KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS

Ympäristön tila Keski-Suomessa 2013

Ympäristön tila on kokonaisuutena Keski-Suomessa varsin hyvä. Monet merkittävästi ympäristön tilaa parantaneet
perusinvestoinnit tehtiin jo 1970–80-luvuilla. Käytännössä
tämä johti mm. metsäteollisuuden vesistökuormituksen
radikaaliin vähentymiseen, minkä johdosta vesistöjen tila
parani nopeasti. Teollisuuden lisäksi myös useat kunnat
ovat viime vuosikymmeninä investoineet puhdistamoihin.
Vuosien 2006–2012 tutkimustulosten perusteella hyvässä
tai erinomaisessa tilassa on Keski-Suomen järvistä 81 %,
joista 55 % ja pohjavesialueista 82 %. Haasteena KeskiSuomessa ovat maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon paikallinen vesistökuormitus.
Vesistökuormituksen ohella teollisuuden ja energiantuotannon ilmapäästöt ovat vähentyneet huomattavasti.
Vaikka ilman laatu Keski-Suomessa on pääosin hyvä,
ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen hallinta on
Keski-Suomellekin merkittävä haaste. Kaavoituksessa
tehtävät linjaukset asumisen, palvelujen ja työpaikkaalueiden sĳoittamisesta määräävät yhdyskuntien ilmastorasitteen pitkälle tulevaisuuteen. Keski-Suomen alueella on viime vuosina tehty huomattava määrä strategisia
suunnitelmia, joiden avulla luodaan tiiviimpää ja suunnitelmallisempaa yhdyskuntarakennetta ja vähennetään
yhdyskuntien liikennepäästöjä.
Lajien uhanalaistuminen on luonnonsuojelussa edelleen suuri haaste. Pitkällä aikavälillä metsien ja kulttuuriympäristöjen lajiston tilanne lienee hieman helpotta-

massa, mutta niin Keski-Suomessa kuin koko maassakin
soiden, vesien, rantojen ja kallioiden lajistolla menee heikosti. Soiden ojitusaste on Keski-Suomessa koko maan
korkeimpia, joten suoluonnon suojelu on meillä lähitulevaisuuden iso haaste.
Samoin perinteisten maankäyttötapojen muovaamista
niityistä, hakamaista ja muista perinnebiotoopeista lajistoineen on tullut maankäytön muutosten myötä uhanalaisimpia luontotyyppejämme. Hitaasta myönteisestä kehityksestä hyvä esimerkki on suotuisan vastaanoton saanut
vapaaehtoinen METSO-metsiensuojeluohjelma. Lajisuojelun ilopilkkuna on sukupuuton partaalla käynyt valkoselkätikka, jonka kannan kehitys on ollut aktiivisten suojelutoimien myötä Keski-Suomessa positiivinen.
Kiinteästä yhdyskuntajätteestä pystytään lajittelemalla ja kierrättämällä hyödyntämään tällä hetkellä hieman
yli puolet. Lähivuosina jätteitä tullaan toimittamaan myös
polttoon, mikä vähentää merkittävästi kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrää.
Ympäristön tila on riippuvainen ympäristöä rasittavasta
kuormituksesta. Useimmilla toimialoilla ympäristöön kohdistuva kuormitus on vähentynyt merkittävästi viimeisten
vuosikymmenten aikana, mikä näkyy ympäristön tilan
parantumisena. Toisaalta kasvava kulutus ja liikkuminen
osaltaan lisäävät ympäristöön kohdistuvia paineita. Tehtävää riittää tulevaisuudessakin, jotta kestävän kehityksen
tavoitteet toteutuvat.
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Auvo Hamarus

Vapaaehtoinen metsien suojelu noussut
merkittäväksi vaihtoehdoksi
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO vuosille 2008–2016 on hyvässä vauhdissa.
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on
perustanut vuoden 2012 loppuun mennessä Keski-Suomen alueelle jo yhteensä 1 000 hehtaaria uusia yksityismaan metsiensuojelualueita 120 maanomistajan maalle.
Lisäksi ELY-keskus on hankkinut yhteistyössä Metsähallituksen kanssa valtion omistukseen samaisena aikana yhteensä reilut 1 000 hehtaaria metsäalueita, joista tullaan
lähivuosina perustamaan valtionmaan luonnonsuojelualueita. Suojellut alueet jakautuvat varsin tasaisesti eri puolille maakuntaa ja täydentävät siten hienolla tavalla olemassa olevaa luonnonsuojelualueiden verkostoa.

Pitkän aikavälin kehitys:  METSO ei pystyne vastaamaan koko
maakunnan tasolla metsien monimuotoisuusvajeeseen, sillä suojellun metsämaan prosenttiosuus kohoaa erittäin hitaasti. Lisäksi PEFCmetsäsertifioinnin mukaiset periaatteet ja vuoden 1997 metsälain
erityisen tärkeät elinympäristöt lisäävät vähitellen metsien monimuotoisuutta. Käänne parempaan tapahtunee kuitenkin metsien pitkän
kiertoajan puitteissa hitaasti.
Lyhyen aikavälin kehitys:  METSO-ohjelma on saavuttanut maanomistajien keskuudessa luotetun ja myönteisen imagon. Maanomistajien myönteisyys on ohjelman toteutumisen kannalta ratkaisevan
tärkeää.
Suhteessa tavoitteisiin:  METSO-ohjelman kokonaistavoite 8500
ha uusia metsiensuojelualueita Keski-Suomeen vuoteen 2016 mennessä saavutettaneen noin 60 %:sti. Tämä ei kuitenkaan riittäne metsälajiston uhanalaistumiskehityksen kääntämiseksi
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Metso-ohjelman pysyvän suojelun toteutus
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METSO-ohjelman rahoituksella suojeltujen kohteiden vuosittaisen yhteispinta-alan kehitys vuosina 2005–2012 (hehtaaria/
vuosi). Lähde: Keski-Suomen ELY-keskus

ELY-keskus maksaa maanomistajille käyvän hinnan
suojelusta aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Korvauksiin on käytetty vuosina 2008–2012 yhteensä 11 milj.
euroa. Suojelusta maksettavan korvauksen merkittävyyttä on lisännyt valtion yksityisille maanomistajille tarjoama
veroetu.
METSO-ohjelman myötä suojeluun on Keski-Suomessa tullut merkittäviä pinta-aloja iäkkäitä runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, lehtoja ja korpia sekä perinteisen
maatalouden muokkaamia perinneympäristöjä, joita on
aiemmin suojeltu maakunnassa hyvin niukasti. Maanomistajat ovat olleet ohjelman alusta saakka innolla mukana tarjoamassa kohteita suojeltaviksi. Tarjottujen kohteiden pinta-alat ovat vaihdelleet noin yhdestä hehtaarista
aina 170 hehtaariin, keskimääräinen suojeltu ala on ollut
yli 10 hehtaaria. Jatkossa suojeltavia alueita voi tarjota
hyvin erityyppisiltä alueilta, mutta erityisen kiinnostavia
ovat jo suojeltuihin alueisiin liittyvät laajennusalueet, harjumetsäalueet sekä järvien saaristokohteet.
METSO-ohjelma on maanomistajien vapaaehtoisuuteen pohjautuva suojeluohjelma, jonka puitteissa ELYkeskus neuvottelee pysyvästi tai määräaikaisesti suojeltavista metsäalueista; käytännössä suojelua on toteutettu
perustamalla yksityismaiden suojelualueita tai ostamalla
suojelualueita valtiolle. Maakauppa- ja vaihtoneuvotteluissa ELY-keskuksen tukena toimii Metsähallitus. Suomen metsäkeskuksella on METSOssa merkittävä rooli
kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten tukimuotojen hallinnoijana.
METSO-ohjelman toteutukseen on ollut käytettävissä
tarjontaan nähden riittävästi varoja. Lähivuosina ohjelman
kautta suojeluun päätyvien alueiden määrä riippuukin siten ennen kaikkea maanomistajien aktiivisuudesta uusien
kohteiden tarjoamiseen.

Jan Lustig
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Valkoselkätikka elpyy
Suomen valkoselkätikkakannan pullonkaulavaihe oli
1990-luvun puolivälissä, jolloin pesivien parien määrä
oli painunut muutamaan kymmeneen. Näistä pesi KeskiSuomessa todennäköisesti alle viisi. Muutama idästä päin
tullut syysvaellus ja elinympäristöjen määrän romahduksen pysäyttäminen saivat kannan kääntymään kasvuun.
Nykyään kanta on Metsähallituksen, ELY-keskusten ja lintuharrastajien toteuttaman kannanseurannan perusteella
noussut valtakunnallisesti 200 parin tuntumaan. Näistä
15–20 paria osuu Keski-Suomeen, käytännössä maakunnan kaakkoiseen neljännekseen. Viimeisimmässä
luokituksessa valkoselkätikan uhanalaisuus lievennettiin
äärimmäisen uhanalaisesta (CR) erittäin uhanalaiseksi
(EN).
Kuvasta ilmenee Keski-Suomessa pesimäkaudella
havaittujen valkoselkätikkojen yksilömäärät ja varmistettujen pesintöjen määrät. Yksilömäärän muutokset kuvastavat paremmin kannan kehitystä, sillä pesinnän varmistaminen on usein työlästä ja huomattava osa niistä on
odottamattomissa paikoissa. Näin ollen intensiivinenkään
maastoharavointi ei välttämättä tuo pesälöytöä asutulla
reviirillä.
Valkoselkätikkakannan myönteisen kehityksen yhtenä kulmakivenä on ollut elinympäristöjen säilyttäminen,
joka alkoi täysipainoisesti vuonna 1992 valmistuneesta
valkoselkätikan suojelusuunnitelmasta. Keski-Suomen
ELY-keskus (aiemmin ympäristökeskus) on vastannut
suunnitelman toteuttamisesta. Työ on Keski-Suomen
maakunnassa käytännössä saatu päätökseen. Nykyäänkin vakituisten esiintymispaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kielletty, ja ELY-keskus laatii harvakseltaan näiden esiintymispaikkojen säästämiseksi rajauspäätöksiä yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Peltosirkku henkitoreissaan
Peltosirkku on yksi voimakkaimmin taantuneita lintulajeja
Suomessa. Viimeisen neljännesvuosisadan aikana valtakunnan kanta on huvennut yli 90 %. Keski-Suomessa
taantuma on ollut todennäköisesti vieläkin voimakkaampaa. Esiintymiä on jäljellä enää muutamia. Raju taantuminen näkyy myös toteutetuissa levinneisyyskartoituksissa.
Viimeisin valtakunnallinen Lintuatlas-kartoitus suoritettiin
2006–2010 ja oheisen linkin takaa selviää karu kehitys
Keski-Suomessa (lintutieteellisen yhdistyksen toimialue).
http://selain.lintuatlas.fi/lajit.php?taxon=541&region=15
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Jouko Saikkonen

Valkoselkätikan pesimäaikana havaittujen
yksilöiden ja varmistettujen pesintöjen määrän
kehittyminen
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Peltosirkku on linnustonsuojelullisesti moniongelmatapaus. Se muuttaa Saharan eteläpuolelle, ja Afrikan olosuhteiden muutokset ovat vaikeuttaneet muuttomatkan onnistumista. Lisäksi laiton pyynti muuttomatkoilla on edelleen
aktiivista. Ongelmia on kuitenkin kotimaassakin, sillä
pesimäkanta on taantunut meillä enemmän kuin muualla Pohjois-Euroopassa. Maatalousympäristön kehitys on
ollut peltosirkulle epäedullista jo viimeiset puoli vuosisataa. Useimmiten lajin suotuisa pesiminen edellyttäisi avoojia ja osalle esiintymispaikasta kesantolohkoja. Parhailla
esiintymispaikoilla tapahtuu edelleen elinympäristön heikkenemistä. On varsin todennäköistä, että peltosirkku häviää Keski-Suomen pesimälinnustosta lähivuosikymmeninä.

Elina Lehtinen

Perinnebiotooppien
säilyminen vaatii aktiivista
hoitoa

Pitkän aikavälin kehitys:  Perinnebiotoopeista on tullut Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä.
Lyhyen aikavälin kehitys:  Perinnebiotooppien arvot ovat
Keski-Suomessa kokonaisuutena heikentyneet, vaikka osa koh-

Perinnebiotoopeilla tarkoitetaan perinteisen maankäytön myötä syntyneitä luontotyyppejä: niittyjä, hakamaita
ja metsälaitumia. Keski-Suomen arvotetuista perinnebiotoopeista neljänneksen arvoluokka on laskenut 1990-luvulta nykypäivään. Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita
on jäljellä enää seitsemän ja maakunnallisesti arvokkaita
22. Aktiivisen hoidon piirissä oleminen takaa kuitenkin perinnebiotoopin arvojen säilymisen ja jopa lisääntymisen:
5 %:lla tarkastetuista kohteista arvoluokka oli noussut päivitysinventoinneissa ja 64 %:lla säilynyt ennallaan. Merkittävimmät syyt perinnebiotooppien heikentymiseen ovat
laidunnuksen loppuminen osalla aluetta tai koko alueella. Varsinkin pienet karjatilat ovat vähentyneet. Joissakin
tapauksissa myös väärät hoitotavat, lähinnä perinnebiotooppien laidunnus yhdessä peltolaitumien kanssa, ovat
heikentäneet alueiden arvoa. Osa perinnebiotoopeista
on myös kokonaan tuhoutunut esim. metsätaloudellisten toimien tai rakentamisen takia. Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksilla ja hankeneuvonnalla on
ollut keskeinen rooli perinnebiotooppien säilyttämisessä.
Vuosina 1995–2006 perinnebiotooppien hoidon erityistukisopimuksia tehtiin Keski-Suomessa 53 kpl ja vuosina
2007–2012 yhteensä 116 kappaletta. Vuosien 2007–2012
perinnebiotooppien hoitoon liittyvien erityistukien hakijoista 45 % hyödynsi hankkeiden tarjoamaa neuvontaa.

teista on säilyttänyt arvonsa ja yksittäisillä kohteilla arvoluokka
on jopa noussut.
Suhteessa tavoitteisiin:  Valtakunnallisena tavoitteena on
ollut saada kaikki perinnebiotoopit hoidon piiriin vuoteen 2010
mennessä. Keski-Suomessa noin puolet alueista on nykyään
hoidon piirissä

Perinnebiotooppien nykytila
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Perinnebiotooppien arvoluokat 2000-luvun päivitysinventoinneissa. E/K: ei perinnebiotooppiarvoa/kunnostuskelpoinen,
P: paikallisesti arvokas, M: maakunnallisesti arvokas,
V: valtakunnallisesti arvokas. Pylvään väritys kertoo alkuperäisen arvoluokan 1990-luvun inventoinneissa. Mukana tarkastelussa on 101 kahteen kertaan vähintään 10 vuoden välein inventoitua kohdetta. Keskimääräinen inventointiväli on 16 vuotta.
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Luonnontilaisten soiden
väheneminen on heikentänyt
keskisuomalaisen suoluonnon
monimuotoisuutta
Keski-Suomen maapinta-alasta viidesosa on suota. Valtaosa soista on metsätalouskäytössä: yli 80 % maakunnan suoalasta on ojitettu puuntuotannon parantamiseksi. Keski-Suomessa soiden ojitusaste onkin valtakunnan
suurimpia. Metsätalouden ohella mm. turvetuotanto ja
soiden raivaaminen pelloiksi ovat vähentäneet luonnontilaisten soiden määrä. Luonnontilaisten soiden väheneminen muun maankäytön seurauksena on heikentänyt keskisuomalaisen suoluonnon monimuotoisuutta: yli puolet
Keski-Suomessa tavattavista soiden luontotyypeistä on
uhanalaisia. Erityisesti reheviä, puustoisia soita on säilynyt luonnontilaisina hyvin vähän.
Myös soiden lajisto on taantunut. Esimerkiksi soiden
kämmeköiden taantumisen syynä on ollut ennen kaikkea
soiden ojitus ja turvetuotanto. Kunnostusojitus, vanhojen
ojien kuivattava vaikutus sekä kasvupaikkojen ottaminen
turvetuotantoon uhkaavat niitä edelleen. Keski-Suomen
soilla tavattavista kämmeköistä kolme on valtakunnallisessa uhanalaisuustarkastelussa arvioitu uhanalaiseksi
tai silmälläpidettäväksi: suopunakämmekkä (VU, vaarantunut), kaitakämmekkä (VU) ja suovalkku (NT, silmälläpidettävä). Näistä suopunakämmekän ja suovalkun
uhanalaisuusluokitus on muuttunut viimeisessä uhanalaisuusarvioinnissa (v. 2010, aiempi v. 2000) yhtä luokkaa
korkeammaksi.

Lajien taantumista ja häviämistä pyritään estämään
soiden ennallistamisen ja soiden suojelun avulla. KeskiSuomen nykyisillä suojelualueilla sijaitsee 14113 hehtaaria soita, mikä vastaa noin 4,5 % maakunnan kokonaissuoalasta. Suojelualueilla on ennallistettu reilut 3000
hehtaaria soita, joista valtaosa vuonna 2010 käynnistyneessä Suoverkosto-LIFE-hankkeessa. Merkittävän lisän
keskisuomalaisen suoluonnon suojeluun on tuomassa
vuonna 2012 valmistunut Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaava, jossa esitetään 36 luonnonsuojelusuota. Kaava
on ympäristöministeriön vahvistettavana. Soidensuojeluverkoston kattavuutta parannetaan tulevina vuosina myös
soidensuojelun täydennysohjelmalla, jonka valmistelu
käynnistettiin syksyllä 2012. Lisäksi METSO-ohjelmassa
voidaan suojella puustoisia suoluontotyyppejä.
Pitkän aikavälin kehitys:  Soiden ojitusaste on valtakunnan
korkeimpia, ja se on vaikuttanut suoluonnon monimuotoisuuden
heikentymiseen dramaattisesti.
Lyhyen aikavälin kehitys:  Metsäojituksia ja turvetuotantoa
ei kohdenneta luonnontilaisille soille. Suojelusoiden ennallistaminen on käynnistynyt. Luonnontilaisten soiden säilymistä on
turvattu maankäytön suunnittelulla.
Suhteessa tavoitteisiin:  Vanhojen ojien kuivattava vaikutus
heikentää edelleen suoluontoa. Tämän hetkiset suojelu- ja ennallistamistoimenpiteet eivät ole riittäviä suoluonnon suotuisan
suojelutason saavuttamiseksi.
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Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 432 s.
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Ojittamattomien soiden määrä Keski-Suomessa on vähentynyt
voimakkaasti viimeisten 60 vuoden aikana, kun soiden ojitus
tehostui 1900-luvun puolivälissä.
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, Valtakunnan metsien inventoinnit 3, 5-11.
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Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien
uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s.
Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.). 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus.
Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 8/2008. Osat 1 ja 2. 264 +
572 s.
Uusitalo, A. 2007: Kylien kaunokit, soiden sarat. Keski-Suomen uhanalaiset kasvit.
Keski-Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä.

Pirjo Ferin / Ympäristöhallinnon kuvapankki

Luomutuotanto kasvussa myös
Keski-Suomessa
Keski-Suomessa on luomutuotannossa 6,5 % pelloista.
Luomuviljelyssä oleva peltoala on kasvanut vuodesta
2009 vuoteen 2013 noin 1000 ha, mutta useimpiin muihin
maakuntiin verrattuna luomun osuus on edelleen pieni.
Luomualan lisäämistä on aktivoitu, koska luonnonmukainen tuotanto sopii keskisuomalaiselle tilalle, varsinkin kotieläintilalle. Tilojen keskikoko on varsin pieni ja monilla
tiloilla tuotanto ei ole erityisen intensiivistä. Luomutuki tuo
oman lisänsä näille viljelijöille ja samalla vesistötkin hyötyvät. Kuluttajien kasvanut kiinnostus luomua kohtaan on
myös vaikuttanut tuotannon lisääntymiseen.
Hallituksen hyväksymän luomualan kehittämisohjelman tavoite – 20 % viljellystä peltolasta luomutuotannossa vuonna 2020 – on kovan työn takana. Keski-Suomeen
on valmistunut hiljakkoin Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategia 2014–2020, jossa kehittämisen painopisteenä on paikallisesti tuotetun ruoan käytön lisääminen
sekä sen saatavuuden ja toimitusvarmuuden parantaminen. Luomutuotannon ja luomuruoan kehittäminen on
keskeisessä roolissa myös ohjelmakauden 2014–2020
alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa.
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Luomuviljellyn peltoalan osuus koko peltoalasta vuosina
2009–2012. Tilastossa on mukana myös siirtymävaiheessa
oleva pinta-ala. Siirtymävaiheessa peltoa viljellään luonnonmukaisesti, mutta satoa ei vielä saa markkinoida luomutuotteena.
Lähde: Evira 2013

Pitkän aikavälin kehitys:  Vain 6,5 % peltoviljelystä on luonnonmukaista.
Lyhyen aikavälin kehitys:  Viimeisen kolmen vuoden aikana
luomuviljelty peltoala on kasvanut aiempaa nopeammin.
Suhteessa tavoitteisiin:  Luomualan kehittämisohjelmassa asetettu tavoite vaatii yli 17 % vuosittaista kasvua Keski-Suomessa.
Vuonna 2012 luomuviljelty pinta-ala kasvoi 14 %vuodesta 2011.

Lähteet:
•

Luonnonmukaisen tuotannon tilastot ja tietohaut. EVIRA. 2013.

•

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen
tavoitteet vuoteen 2020. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013.

•

Keski-Suomen ruokaketjun kehittämisstrategia 2014-2020, JAMK

•

Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020, KeskiSuomen ELY-keskus
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Jan Lustig

Jätteet ja niiden käsittely Keski-Suomessa
Jätteiden lajittelua, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä ohjaavat muun muassa ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädäntö sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset. Jätelaissa
olevan etusijajärjestyksen mukaan ensisijaisesti tulee vähentää jätteen syntymistä ja haitallisuutta.
Tarkkojen ja yksiselitteisten jätemäärien selvittäminen
on haastavaa johtuen mm. jätetilastoinnin monimutkaisuudesta. Kaikki jätteet eivät myöskään ole raportoinnin
piirissä.
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Reilu puolet
yhdyskuntajätteestä
hyödynnetään

Metsäteollisuus merkittävä
jätteen tuottaja ja hyödyntäjä

Yhdyskuntajätettä on asumisessa syntyvä ja laadultaan
siihen rinnastettava hallinto- palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte. Vuonna 2011 Keski-Suomessa syntyi
yhdyskuntajätettä 113 500 tonnia. Suurin osa yhdyskuntajätteestä syntyi kotitalouksissa, asukasta kohden laskettuna keskimäärin 248 kg vuodessa. Yhdyskuntajätteen
hyödyntämisasteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuosina.
Kaatopaikalle sekajätteenä loppusijoitetun yhdyskuntajätteen lisäksi merkittävimmät erikseen kerätyt ja hyödynnetyt yhdyskuntajätteen jakeet ovat biojäte, paperi ja
pahvi sekä energiajäte. Kaatopaikalle menevän sekajätteen joukossa on kuitenkin vielä runsaasti kierrätettävissä tai energiana hyödynnettävissä olevia jätejakeita kuten biojätettä, paperia, pahvia ja kartonkia, metalleja ja
muoveja.

Teollisuudenaloista on tarkasteltu massa- ja paperi-, kemian- ja metalliteollisuuden sekä energiantuotantolaitosten jätteitä. Vuonna 2011 näiltä aloilta syntyi Keski-Suomessa jätettä yhteensä 392 000 tonnia.
Keski-Suomen massa- ja paperiteollisuuden laitoksissa valmistetaan sellua, paperia ja kartonkia. Massa- ja
paperiteollisuus tuottaa maakunnan teollisuudenaloista
selvästi eniten jätettä. Vuonna 2011 massa- ja paperiteollisuudesta muodostui 311 000 tonnia jätteitä. Muodostuvat jätteet ovat pääasiassa kuori- ja puujätettä sekä
lietteitä, tuhkaa ja sakkaa. Massa- ja paperiteollisuuden
jätteistä on jo pitkään pystytty hyödyntämään valtaosa.
Vuosina 2002–2011 teollisuudenalan jätteiden hyödyntämisaste on ollut keskimäärin 90 %. Jätteitä on hyödynnetty eniten kaatopaikkojen rakenteissa, mutta lisääntyvässä
määrin myös muussa maarakentamisessa ja lannoitevalmisteena.

Pitkän aikavälin kehitys:  Jätehuolto on muuttunut huimasti muutamana viime vuosikymmenenä. Kun vielä 15-20 vuotta
sitten vasta alettiin järjestää jätehuoltoa taajamien lisäksi myös
haja-asutusalueille jätteiden keräämiseksi kaatopaikoille, niin tänä päivänä kaatopaikalle ei enää saa sijoittaa jätettä, jos sille
on olemassa jokin muu käsittely. Kaatopaikalle sijoitettaessakin
jätteen tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset.
Lyhyen aikavälin kehitys:  Syntyvän jätteen määrä ei ole vähentynyt, vaan jätteen määrä heijastelee ennemminkin yleisen
kulutuksen ja tuotannon suuntia. Joillakin teollisuudenaloilla hyödyntäminen on kuitenkin lisääntynyt ja tiettyjen jätelajien osalta
hyödyntämisaste on korkea. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste on pysynyt viime vuodet jokseenkin samana.
Suhteessa tavoitteisiin:  Jätteen synnyn ehkäisy tärkeimpänä
tavoitteena ei ole toteutunut. Jätteen hyödyntäminen on kuitenkin
lisääntynyt ja jätteenkäsittelyn taso noussut. Yhdyskuntajätteen
hyödyntämisaste noussee tavoitteeseen sen ohjautuessa polttoon vuodesta 2016 alkaen.

Jan Lustig
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Teollisuuden CO2-päästöjä vähennetään
puupolttoaineen käyttöä lisäämällä
Turpeen lisääntynyt polttoainekäyttö uuden Keljonlahden
voimalaitoksen myötä näkyy Keski-Suomen teollisuuden
hiilidioksidipäästöissä kasvuna vuonna 2010. Päästöjen
kasvua hillitään jatkossa lisäämällä edelleen puupolttoaineen käyttöä merkittävästi. Uuden polttolaitoksen myötä ekotehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto maksimoituu ja energian erillistuotanto minimoituu Jyväskylän
energianhuollossa. Yhteistuotannossa energia pystytään
tuottamaan vähäisemmästä määrästä polttoainetta ja sen
myötä pienemmillä päästöillä. Erillistuotannon vähentymisen myötä myös öljyn käyttö putoaa minimiin ja korvautuu
kotimaisilla polttoaineilla.
Pitkän aikavälin kehitys:  Teollisuuden hiilidioksidipäästökehitys on ollut loivasti laskusuuntainen 1990-luvun lopulta alkaen.
Lyhyen aikavälin kehitys:  Teollisuuden hiilidioksidipäästöt
kasvoivat Keski-Suomessa vuonna 2010 turpeen lisääntyneen
polttoainekäytön vuoksi.
Suhteessa tavoitteisiin:  Toteutetaan sekä EU:n että Suomen
energia- ja ilmastotavoitteita.
10
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Teollisuuden hiilidioksidipäästöt Keski-Suomessa kääntyivät nousuun vuonna 2010 turpeen lisääntyneen polttoainekäytön vuoksi.
Lähde: Vahti

Puupolttoaineella
korvattu turvetta

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt laskeneet hiljalleen

Puun polttoainekäyttö on lisääntynyt Keski-Suomessa.
Monipolttoainekattiloissa puupolttoaineella on korvattu
lähinnä turvetta. Puun käytön lisäämiseksi on toteutettu
investointeja, joiden myötä puun osuutta pystytään edelleen kasvattamaan.

Maatalous on toiseksi merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen lähde energiasektorin jälkeen. Maatalouden
tärkeimmät kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, metaani
ja dityppioksidi. Hiilidioksidipäästöjä maataloudessa aiheuttavat kivennäis- ja eloperäisten maiden viljely sekä
kalkitus. Arviolta kolmannes päästöistä on peräisin eloperäisten maiden viljelystä. Dityppioksidipäästöjä maataloudesta aiheuttavat väkilannoitus, lannan ja lietteiden
levittäminen pellolle, satojäännöksen muokkaaminen
maahan sekä biologinen typensidonta. Maatalouden metaanipäästöt ovat peräisin lähinnä kotieläinten ruoansulatuksesta ja lannasta. Myös metsän raivaaminen pelloksi
aiheuttaa kasvihuonekaasujen lisääntymistä.
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Suomessa kaikkiaan 11 % vuosien 1990 ja 2010
välillä. Myönteinen kehitys on ollut pääosin seurausta typpilannoitteiden käytön ja eläinten lukumäärän vähenemisestä. Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa on asetettu maataloudelle tavoite vähentää päästöjä 13 % (n. 0,7
Tg) vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Pitkän ja lyhyen aikavälin kehitys:  Puupolttoaineiden käytön
lisääntyminen energiantuotannossa.
Suhteessa tavoitteisiin:  Toteutetaan sekä EU:n että Suomen
energia- ja ilmastotavoitteita.

Jan Lustig

Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa
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Puupolttoaineen lisääntyneellä käytöllä on korvattu turpeen
käyttöä. Lähde: METLA

Maija Mussaari
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Ilmanlaatu on parantunut uuden
tekniikan käyttöönoton myötä
Keski-Suomessa ilmanlaatua mitataan jatkuvatoimisesti Jyväskylässä, Äänekoskella ja Jämsässä. Ilmanlaatua
seurataan mittaamalla rikkidioksidia, typenoksideita ja
hiukkasia. Äänekoskella mitataan lisäksi haisevia rikkiyhdisteitä. Jyväskylässä, Äänekoskella ja Jämsässä on käytössä ilmanlaatuindeksi, jolla asiakkaille annetaan ajantasaista tietoa ilmanlaadusta Internetissä.
Hengitysilman laatuun vaikuttavat erityisesti teollisuus,
energiantuotanto ja liikenne. Maatalous vaikuttaa ilman
laatuun paikallisesti ammoniakkipäästöjen kautta. Viimeisten 25 vuoden aikana ammoniakkipäästöt ovat vähentyneet, kun lannan käsittelykäytännöt ovat muuttuneet
ja eläinmäärät vähentyneet. Päästöjen kokonaismäärän
odotetaan edelleen laskevan eläinmäärien vähetessä.

Happamoittavat päästöt jatkaneet
laskuaan

man typestä. Noin kolmannes typen oksideista on peräisin tieliikenteestä.
Päästöjä on onnistuttu vähentämään ottamalla käyttöön uutta polttotekniikkaa ja muita parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavia menetelmiä. Muun muassa
kalkinsyöttö yhdistettynä biopolttoaineen polttoon vähentää rikkidioksipäästöjä ja ammoniakkiveden syöttö puolestaan typenoksidien päästöjä. Tiukentunut lainsäädäntö
on osaltaan vaikuttanut uuden tekniikan käyttöönottoon
teollisuudessa ja energiantuotannossa.
Pitkän aikavälin kehitys:  Happamoittavien yhdisteiden päästöjä on saatu vähennettyä muun muassa vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä.
Lyhyen aikavälin kehitys:  Päästöjä on onnistuttu Keski-Suomessa laskemaan myös viime vuosina. Tiukentunut lainsäädäntö
ja uuden tekniikan käyttöönotto ovat edelleen vaikuttaneet päästötasoihin myönteisesti.

Rikkidioksidipäästöistä vastaavat suurimmalta osin fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset. Typen oksideja
muodostuu kaikessa poltossa polttoaineen ja palamisil-

Suhteessa tavoitteisiin:  Keski-Suomessa on pystytty ohjaamaan päästöjä aiheuttavaa toimintaa lainsäädännön viitoittamaan suuntaan.
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Happamoittavat yhdisteet
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Hengitettävät hiukkaset (PM10, halkaisija alle 10 mikrometriä)
pystyvät tunkeutumaan syvälle hengitysteihin ja pienhiukkaset
(PM 2,5, halkaisija alle 2,5 mikrometriä) puolestaan keuhkojen
ääreisosiin asti. Molempien päästömäärät Keski-Suomessa
ovat viime vuosina hieman laskeneet. Lähde: Hertta

Hengitettävien hiukkasten päästöt
pysyneet maltillisina
Hiukkaspäästöt ovat peräisin pistemäisistä lähteistä kuten teollisuus- ja energiantuotantolaitoksista ja toisaalta
alueellisista lähteistä kuten kotitalouksista ja palvelusektorilta, liikenteestä ja pienteollisuudesta.
Hiukkasia voidaan vähentää energiantuotannossa ja
teollisuudessa puhdistuslaitteilla. Energiantuotannon uusiutuessa hiukkaspäästöjen puhdistaminen on edelleen
tehostunut. Myös liikenteen hiukkaspäästöt kuljettua kilometriä kohti ovat vähentyneet. Keski-Suomen jatkuvasti
seurattavilla pisteillä Jyväskylässä, Äänekoskella ja Jämsässä hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvolukema
on ylittynyt keväisin satunnaisesti katupölyn vuoksi.

Pitkän aikavälin kehitys:  Hiukkasten päästömäärät ovat pysyneet lähes samalla tasolla.
Lyhyen aikavälin kehitys:  Viime vuosina päästömäärät ovat
lievästi laskussa.
Suhteessa tavoitteisiin:  Ilmanlaatu on pääsääntöisesti hyvää
tai tyydyttävää, eivätkä hiukkaspitoisuuksille asetetut raja-arvot
ole ylittyneet.

Jan Lustig
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Työmatkojen pituudet ovat kasvaneet
maltillisesti Keski-Suomessa
Keski-Suomessa työmatkat ovat pidentyneet viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana noin 30 %. Toisaalta kun otetaan huomioon muun muassa merkittävä väestönkasvu esimerkiksi Jyvässeudulla viimeisimmän 20
vuoden aikana, työmatkojen pituuksien kasvu on ollut
Keski-Suomessa varsin maltillista. Työpaikkojen siirtyminen ja elinkeinorakenteen muuttuminen pidentävät työmatkojamme myös tulevaisuudessa.
Keski-Suomessa elinkeinojen sijoittuminen on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmenien aikana, ja tällä
on ollut vaikutusta työmatkojen pituuteenkin. Jyväskylään
on syntynyt esimerkiksi vuosina 2007–2011 noin 2 000
uutta työpaikkaa, kun taas muun muassa Joutsa on menettänyt noin 300, Jämsä noin 600 sekä Äänekoski noin
440 työpaikka. Tämän seurauksena töissä käydään entistä kauempana, jopa 60–100 km säteellä.
Työmatkojen pituuteen vaikuttavat myös varsinaisten
kaupunkikeskustojen ulkopuolelle syntyneet laajat palvelualojen työpaikat. Esimerkiksi Jyvässeudulla on viime
20 vuoden aikana syntynyt ostoskeskuksia ja paljon tilaa vaativia kaupan alueita esimerkiksi Palokkaan, Kirriin
ja Keljonkankaalle. Samalla osa suurten ja perinteisten
alojen työpaikoista on hävinnyt tai häviämässä. Tällaisia
työpaikka-alueita ovat esimerkiksi Jämsänkosken sahan
14

alue, Kankaan tehtaan alue ja Rautpohjan alue. Perinteisesti näiden yritysten työntekijät asuivat työpaikan välittömässä läheisyydessä asuntoalueilla, eikä työmatkoihin
näin ollen tarvittu busseja tai omaa autoa.
Myös elinkeinorakenteemme on muuttunut: alkutuotannon osuus työpaikoista on merkittävästi vähentynyt ja
vastaavasti palvelutyöpaikkojen osuus kasvanut. Aiemmin esimerkiksi maatiloilla ei tehty käytännössä lainkaan
työmatkoja. Nykyisin yhä useammalla maatilalla perheen
toinen vanhempi käy kuitenkin muualla töissä.
Jyvässeudun haasteena on työmatkojen pituuksien
kannalta myös kaavoitus, sillä keskustojen ja lievealueiden kaavoitus oli 90-luvulla vähäistä tai sattumanvaraista. Kuntien laajempi strateginen suunnittelu, jolla ohjataan
yhdyskuntarakenteen tiiviyttä ja sitä kautta vähennetään
työmatkojen pituuksia, oli myös aikaisemmin olematonta. Tämän seurauksena Jyvässeudulla, Jyväskylän kaupungin lievealueille ja naapurikuntiin on kaavoitettu huomattava määrä asuntoalueita, joiden asukkaista monet
käyvät Jyväskylässä töissä, mikä lisää osaltaan työmatkaliikennettä. Viimeisimmän 10 vuoden aikana kuntien
yleiskaavoitus ja strateginen maankäytön suunnittelu on
kuitenkin huomattavasti lisääntynyt erityisesti Jyvässeudulla, Jämsän seudulla ja Äänesseudulla.

Pitkän ja lyhyen aikavälin kehitys:  Työmatkojen keskipituus on
lisääntynyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana noin 30 %
Suhteessa tavoitteisiin:  Keski-Suomen ilmastostrategiassa
on asetettu tavoitteeksi 30 %:n vähennys liikenteen päästöihin
vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuosien 2004 ja 2006 keskiarvoon.

Tieliikenteen typen oksidipäästöt
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1990–2009. Lähde: Hertta

Tieliikenteen päästöt laskeneet
ainoastaan typen oksidien osalta
Tieliikenteen päästöt ajettua kilometriä kohti ovat vähentyneet teknisen kehityksen myötä. Tämä koskee niin hiilidioksidi-, typpi- kuin hiukkaspäästöjäkin. Koska autokanta ja liikenne ovat lisääntyneet, päästöjen vähennys
ei kuitenkaan tapahdu teknisen kehityksen tahdissa. Ainoastaan liikenteen typenoksidipäästöissä päästöt ovat
vähentyneet viime vuosina huomattavasti.
Tieliikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on KeskiSuomessa reilu kolmannes teollisuuden ja liikenteen yhteenlasketuista päästöistä eikä vähennystä juurikaan ole
tapahtunut. Tilanteen kehitys noudattelee valtakunnallista
kehitystä.
Päästömääriin voidaan vaikuttaa teknisen kehityksen
lisäksi ns. liikkumisen ohjauksen avulla kuten kehittämällä
ja suosimalla joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä.
Tärkeää on myös ottaa kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon niin maankäyttö, asuminen, liikenne,
palvelurakenne kuin elinkeinoelämäkin (MALPE-ajattelu).

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt
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Keski-Suomen pintavedet pääosin
hyvässä tilassa
Valtakunnallinen järvien ja jokien ekologisen tilan luokittelu perustuu pääosin vuosien 2006–2012 seurantatietoihin. Keski-Suomessa luokiteltujen 463 pintaveden tila on
pääosin pysynyt samana verrattuna aikaisempaan vuodelta 2008 olevaan arvioon (vuodet 2000–2007). Vesien
ekologinen tila muuttuu yleensä hitaasti. Uudessa luokittelussa ilmenneet tilamuutokset johtuvat pääasiassa kattavammasta seuranta-aineistosta ja luokitteluperusteiden
tarkentumisesta.
Pintavesien ekologisen tilan luokituksen pääpaino on
biologisissa tekijöissä eli miten vesiluonto (muun muassa
pohjaeläimet, kasviplankton, kalasto, kasvillisuus) reagoivat ihmisen aiheuttamiin muutoksiin. Ekologisen tilan luokittelu sisältää myös veden laadun (fysikaalis-kemialliset
tekijät) mukaisen luokittelun. Lisäksi esimerkiksi jokien
perkaukset, virtaamamuutokset, säännöstelyt, padot (vesieliöiden vaellusesteitä), ranta-alueiden pengertämiset
(hydrologis-morfologisia tekijöitä) vaikuttavat luokitteluun.
Näiden tekijöiden perusteella erilaiset järvi- ja jokityypit
luokitellaan viiteen ekologiseen tilaluokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Sellaiset vedet,
joissa biologinen seuranta-aineisto ei ole riittävää, luokitellaan muun muassa veden laadun perusteella tai asiantuntija-arviona.
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Luokitelluista järvistä pääosa on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa. Lukumääräisesti alle hyvän
tilan järvistä on 19 % ja pinta-alasta 7 %. Luokitelluista
joista vain 55 % on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Alle
hyvän tilan niistä on 45 % ja jokipituudesta 52 %.
Keski-Suomessa suuret järvet ovat ekologiselta tilaltaan paremmassa kunnossa kuin pienet järvet. Suurempien järvien lahtialueet ovat kuitenkin usein heikentyneet
tilaltaan järvien pääaltaaseen verrattuna. Joet ovat järviä
heikommassa tilassa mm. yllä mainittujen ihmistoiminnan aiheuttamien uoman rakenteellisten ja hydrologisten
muutostöiden vuoksi. Voimakkaasti muutetuiksi jokiuomiksi on nimetty Suojoki, Parantalankoski ja Leuhunjoki
(Saarijärvellä), Hilmonjoki (Kannonkoskella), Tourujoki
(Jyväskylässä) ja Jämsänjoki (Jämsässä). Näiden jokien
tila arvioidaan eri perustein kuin ekologinen tilaluokka.
Pintavesien ekologinen tila auttaa tunnistamaan vesiensuojelutoimenpiteitä tarvitsevat vesistöt ja valumaalueet. Uusia vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia vuosille 2016–2021 valmistellaan parhaillaan
ELY-keskuksessa. Samaan aikaan vesienhoitosuunnitelmien 2010–2015 toimenpiteitä toteutetaan. Tavoitteena
on, että kaikkien vesien tila saataisiin vähintään hyväksi.

Pitkän aikavälin kehitys:  Ihmistoiminta on muokannut suurta
osaa Keski-Suomen jokivesistä. Luokitelluista joista ekologiselta
tilaltaan hyviä tai erinomaisia on vain 55 %. Vastaavasti järvistä
81 % on vähintään hyvässä tilassa.
Lyhyen aikavälin kehitys:  Vuosien 2008 ja 2013 luokitteluiden välillä ei ole tapahtunut suurta muutosta. Suurin syy ekologisen tilaluokituksen vaihtumiseen on kriteerien muutokset.
Suhteessa tavoitteisiin:  Tavoitteena on, että järvien ja jokien
vesien tila olisi hyvä tai erinomainen. Alun perin tämä tavoite piti
saavuttaa jo vuonna 2015.

Hajakuormitus suurin
vesistökuormittaja
Vesistöön tulevasta fosforikuormituksesta on Keski-Suomessa runsas 60 % ja typpikuormituksesta puolet peräisin hajakuormituksesta. Hajakuormituksen painopistealueita on Saarĳärven reitillä sekä Laukaan, Hankasalmen ja
Jämsän alueilla ja Jyväskylän ympäristössä. Maatalous on
edelleen suurin vesistökuormittaja Keski-Suomessa. Myös
haja-asutuksen fosforikuormituksella on merkitystä vesistökuormittajana. Metsätalouden kuormitus näkyy ravinnekuormitusta enemmän erityisesti kunnostusojitusten aiheuttamana kiintoainekuormituksena. Metsätalous kuormittaa
erityisesti latvavesien puroja ja lampia, joiden valuma-alueilla se on usein suurin kuormittaja. Parhaillaan ollaan ELYkeskuksessa päivittämässä vesienhoidon toimenpideohjelmaa. Tässä yhteydessä saadaan päivitetyt tiedot myös
hajakuormituslähteiden kuormitusosuuksista niin vesistöön
tulevasta ravinne- kuin kiintoainekuormituksesta.
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Pistekuormitusta tulee yhä vähentää
Teollisuuden osuus vesistöjen kokonaiskuormituksesta on runsaat 4 % fosforin ja runsaat 2 % typen kuormituksesta. Noin 95 % teollisuuden ravinnekuormituksesta
tulee Keski-Suomessa kolmelta suurimmalta puunjalostustehtaalta: Metsä Fibre Oy:ltä Äänekoskelta sekä UPMKymmene Oyj:n Jämsänkosken ja Kaipolan tehtailta. Ravinnekuormituksen lisäksi teollisuuslaitoksilta tulee vesien
happea kuluttavaa kuormitusta sekä kiintoainekuormitusta. Teollisuuden vesistökuormitus on pienentynyt KeskiSuomessa vesiensuojelun tehostumisen myötä merkittävästi. Vuodesta 1990 vuoteen 2011 on typpikuormitus
vähentynyt noin 60 % ja fosforikuormitus noin 62 %.
Yhdyskuntajätevesien osuus on runsaat 3 % fosforin
kokonaiskuormituksesta. Typpikuormituksesta sen osuus
on selvästi suurempi, noin 10 %. Jyväskylän Seudun puhdistamon osuus yhdyskuntien jätevesien ravinnekuormituksesta on merkittävä. Fosforikuormituksesta sen osuus
on esimerkiksi vuosina 2010–2012 ollut noin 60 % ja typpikuormituksesta noin 72 %. Jyväskylän Seudun Puh18

distamo Oy on jätevedenpuhdistamoista Suomen suurin
typpikuormittaja ja kolmanneksi suurin fosforikuormittaja.
Yhdyskuntien puhdistamoilta tulee alapuoliseen vesistöön myös happea kuluttavaa kuormitusta ja kiintoainekuormitusta. Jätevedet saattavat heikentää myös vesistöjen hygieenistä tilaa. Yhdyskuntien jätevesipuhdistamojen
fosforikuormitus on Keski-Suomessa vähentynyt vesiensuojelun tehostumisen myötä vuodesta 1990 vuoteen
2011 noin 50 %. Typpikuormitus on sen sijaan samana
aikajaksona kasvanut noin 64 %.

Turvetuotannon vesistöhaitat
nousseet voimakkaasti esille
Turvetuotannon osuus vesistöön tulevasta kokonaiskuormituksesta on sekä fosforin että typen osalta alle prosentin. Paikallisesti se voi kuitenkin olla merkittävä kuormittaja. Turvetuotannon vuosikuormitus on viime vuosina ollut
keskimäärin 2 t fosforia ja 52 t typpeä. Turvetuotannon
kuormitukselle on ominaista, että se vaihtelee vuosittain
ja vuodenajoittain sekä valuntaolosuhteiden mukaan. Turvetuotannosta tulee ravinnekuormituksen lisäksi alapuoliseen vesistöön kiintoainekuormitusta sekä kemiallista
happea kuluttavaa kuormitusta. Keski-Suomen turvetuotannosta noin puolet on sĳoittunut Saarĳärven reitille, missä sen vaikutuksetkin ovat selvimmin nähtävissä. Muita
keskittymäalueita on Keuruun ja Jämsän reittien yläosassa sekä Kälkäjoen valuma-alueella Joutsassa. Turvetuotannon vesistöhaitat ovat viime vuosina nousseet Keski-Suomessa kansalaisten keskuudessa voimakkaasti
esille. Vastustus koko toimialaa kohtaan on kasvanut. Erityisesti turvetuotannon kiintoaine- ja humuskuormituksen
on koettu haittaavan muun muassa vesistöjen virkistyskäyttöä. Turvetuotanto on ollut Keski-Suomen ELY-keskuksessa viime vuosina valvonnan painopistealueena.
Kalankasvatuksen osuus Keski-Suomen vesistöihin tulevasta fosfori- ja typpikuormituksesta on alle prosentin.
Kuormitus voi kuitenkin paikallisesti vaikuttaa alapuolisen
vesistön tilaan. Kalankasvatuksen vuosittainen kuormitus
on ollut viime vuosina luokkaa 2,4 t fosforia ja 22 t typpeä.
Vuoteen 1990 verrattuna kalankasvatuksen fosforikuormitus on vähentynyt noin 50 %.
Pitkän aikavälin kehitys:  Asumajäteveden puhdistamon typpikuormitus on kasvanut.  Teollisuuden ja kalankasvatuksen ravinnekuormitus ja asumajäteveden fosforikuormitus on vähentynyt.
Lyhyen aikavälin kehitys:  Keski-Suomen vesistöihin tuleva
fosfori- ja typpikuormitus on pysynyt jokseenkin samansuuruisena.  Haja- ja loma-asutuksenravinnekuormitus on vähentynyt.
Suhteessa tavoitteisiin:  Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa esitettyä ravinnekuormituksen vähentämistavoitetta ei ole saavutettu kaikilta osin.

Pääosalla Keski-Suomen
pohjavesialueista ei ole
ongelmia
Pohjaveden laatua ja määrää on selvitetty vedenhankintaa varten tärkeillä ja vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla. Selvityksiä on tehty laatuanalyyseillä ja pinnankorkeus- sekä määrämittauksilla. Keski-Suomessa on
tärkeitä pohjavesialueita 179 ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita 65.
Luonnontilainen pohjavesi on yleensä laadukasta.
Pohjavedessä on toisaalta ihmistoimintojen vaikutuksia.
Nämä ovat tavallisesti vähäisiä, kuten kohonneita typpipitoisuuksia tai kasvaneita kloridipitoisuuksia. Merkittävämpiä vaikutuksia on pilaantuneilla alueilla, jotka ovat seurausta toiminnassa olevasta tai aiemmasta teollisuus- tai
yritystoiminnasta. Näillä voi olla erilaisia haitta-aineita.
Luonnontilaisen pohjaveden määrä on harvoin ongelma.
Ihmistoimintojen vaikutukset ovat useimmiten vähäisiä, mutta joskus pohjavesi saattaa nousta tai laskea haitallisesti.

Vaarantuneita pohjavesialueita
aiempaa enemmän
Ongelmat pohjavedessä edellyttävät pohjavesialueen
vaarantumisen arviointia. Vaarantumisen suuruutta on arvioitava ongelmien luonteen, laajuuden ja merkittävyyden
perusteella. Vaarantuneiden pohjavesialueiden määrä on
kasvanut selvitysten lisääntyessä. Tällaisia oli laadun perusteella 17 vuonna 2009 ja nyt 27. Erityisen vaarantuneita näistä oli 17 vuonna 2009 ja nyt 22. Määrän perusteella
vaarantuneita pohjavesialueita ei ole. Vaarantunut pohjavesialue saatetaan joutua poistamaan vedenhankintakäytöstä tai joudutaan arvioimaan sen merkitystä pohjavedestä riippuvaisille maa- ja pintavesiekosysteemeille.
Tärkeistä ja soveltuvista pohjavesialueista on kuitenkin
suurin osa, 200 (82,0 %), hyvälaatuisia ja -määräisiä.
Vaarantunut pohjavesialue voi vaatia ennakoivia suojelutoimenpiteitä. Pohjavesialueelle voidaan esimerkiksi laatia suojelusuunnitelma. Se on käytännön ohjeistus
siitä, millaisia toimenpiteitä pohjavesialueella tulee tehdä
tai millaisia toimintoja sille voidaan sijoittaa. Suojelusuunnitelmia on laadittu tai päivitetty seitsemän vuoden 2009
jälkeen.
Vaarantunut pohjavesialue voi myös vaatia ennallistavia suojelutoimenpiteitä. Tällaisia ovat maaperän ja pohjaveden kunnostukset, joita ei kuitenkaan ole tehty vuoden 2009 jälkeen.
Ennakoivien ja ennallistavien suojelutoimenpiteiden
välillä on selkeä voimavaraero. Suojelusuunnitelman noudattaminen on huomattavasti kustannustehokkaampaa
kuin työläs ja aikaa vievä kunnostaminen.

Kari Illmer

Keski-Suomen pohjavesimuodostumat
100 %
75 %
50 %
25 %
0%

Pohjavesimuodostumat, kpl

Riskinalainen

27

Selvityskohde

17

Ei-riskinalainen

200
Lähde: Keski-Suomen ELY-keskus

Pitkän aikavälin kehitys:  Sotavuosien jälkeen teollisuus- ja
yritystoiminta kehittyi. Riittävää tietoa pohjavesien suojelusta
ei toiminnassa aina kuitenkaan ollut, minkä vuoksi pohjavesien
laatu ja joskus määräkin saattoi heiketä. Tällaisia heikkenemisiä
löydetään yhä edelleen.
Lyhyen aikavälin kehitys:  Taloudellisten ja teknisten voimavarojen kasvun ja lisääntyneen seurannan myötä uutta laatuongelmaista pohjavettä on löytynyt jatkuvasti. Lisäksi löydetyt
aineet ovat usein olleet haitallisia orgaanisia tai epäorgaanisia
yhdisteitä, kuten torjunta-aineita tai raskasmetalleja.
Suhteessa tavoitteisiin:  Pohjavesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteita on saavutettu taloudellisten ja henkilöllisten voimavarojen puitteissa tyydyttävästi.
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