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KESKI-SUOMEN VESIENHOIDON PINTA- JA POHJAVESIEN TOIMENPIDEOH-
JELMIEN 2010–2015 TOTEUTUS

Valtioneuvosto hyväksyi 17.2.2011 valtakunnallisen vesienhoidon toteutusohjelman vuosille 2010–2015. Toteu-
tusohjelman mukaan alueellisia toimia tarkennetaan valtakunnallisen ohjelman pohjalta. ELY-keskukset sopivat
syyskuun loppuun 2011 mennessä alueellisena yhteistyönä tehtävän valmistelun pohjalta eri tahojen vastuista,
toteutuksen aikatauluista, rahoituksesta ja toimenpiteiden seurannan järjestämisestä.

Vesienhoitotoimien alueellisen toimeenpanon perustana ovat Keski-Suomen pinta- ja pohjavesien toimenpideoh-
jelmat sekä valtakunnallinen toteutusohjelma. Ne tehtiin Kymijoen-Suomenlahden (VHA2) ja Kokemäenjoen-
Saaristomeren-Selkämeren (VHA3) vesienhoitosuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Tässä asiakirjassa tarkenne-
taan toteutusohjelman edellyttämällä tavalla edellä mainittuja suunnitelmia ja ohjelmia.  Vesienhoidon toimenpi-
teiden seuranta tehdään valtakunnallisen vesienhoidon toimenpiteiden seurantajärjestelmän mukaisesti. Seuran-
tajärjestelmä valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä.

Yllä mainitut asiakirjat löytyvät sähköisesti osoitteista (laitetaan, kun linkit toimivat):
§ Vesienhoitosuunnitelmat:
§ Keski-Suomen pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmat:
§ Vesienhoidon toteutusohjelma 2010–2015:
§ Vesienhoidon toimenpiteiden seurantajärjestelmä:

Vesienhoidon yhteistyöryhmässä (9.11.2010) sovittiin, että toimenpiteiden edistämiseksi perustetaan kolme sek-
torikohtaista alatyöryhmää: maatalous, metsätalous sekä asutus ja pohjavedet. Samalla sovittiin alueellisen toteu-
tuksen edistämisen menettelytavasta. Sektorikohtaisten alatyöryhmien lisäksi Keski-Suomeen on perustettu Saari-
järven reitin neuvottelukunta, jonka yhtensä keskeisenä tehtävänä on reitin vesienhoitotoimenpiteiden edistämi-
nen. Sektorikohtaiset alatyöryhmät osallistuivat alueellisen toteutuksen valmisteluun oman sektorinsa osalta.
Kevään 2011 yhteistyöryhmän kokouksessa työstettiin myös ryhmätöinä alueellisen toteutuksen edistämistä,
toimenpiteiden vastuutahoja, aikataulua ja rahoitusta. Tämä ELY-keskuksen kokoama ja yhteistyönä valmisteltu
toteutusohjelma käsiteltiin yhteistyöryhmän kokouksessa 19.9.2011.

1. PINTAVEDET

1.1 Toimenpideohjelmassa tarkastellut pintavesimuodostumat

Vesienhoidon toimenpideohjelmassa käsiteltiin ensimmäisellä suunnittelukaudella vain osaa Keski-Suomen vesis-
töistä. Tarkasteluun valittiin pinta-alaltaan yli 1 km2:n suuruiset järvet ja valuma-alueeltaan yli 100 km2:n joet.
Lisäksi tarkasteltiin 23 EU-uimarantaa, 4 vedenhankintavesistöä ja 21 vesipuitedirektiivin mukaiseen suojelurekis-
teriin kuuluvaa aluetta. Myös muutamia vesiensuojelullisesti tärkeitä tai kuulemisen yhteydessä esille nousseita
pienempiä vesistöjä oli tarkastelussa mukana.

Keski-Suomen vedet ovat suurelta osin hyvässä tai jopa erinomaisessa tilassa. Järvistä 76 % ja jokimuodostumista
57 % täyttää hyvän tilan kriteerit eli ne ovat joko hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Tarkastelluista vesistä huonos-
sa tilassa on vain yksi muodostuma ja välttävässä kahdeksan muodostumaa, joista järviä on kuusi ja jokia kaksi.
Suurin osa vesistä, joiden tila on tyydyttävä tai huonompi, sijaitsee Saarijärven reitillä. Ekologisen luokituksen tai
muun arvion perusteella hyvää huonommassa tilassa on järvistä 59 kappaletta ja jokimuodostumista 58 kappalet-
ta (taulukot 1 ja 2).
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Taulukko 1. Keski-Suomen hyvää huonommassa tilassa olevat järvet osa-alueittain, niiden luokittelu sekä hyvän
tilan saavuttamisen arvioitu aikajänne.

Toimenpide-ohjelman	
osa-alue		

Nimi		 kunta		
Ekologisen	tilan	luokit-
telu	tai	muu	arvio	tilasta	

Hyvän	tilan	saavut-
taminen	

2015	 2021	 2027	
Jämsän	reitti	 Kolu-Meronen	 Petäjävesi	 Tyydyttävä	 	 	 	

"	 Naula-Meronen	 Petäjävesi	 Tyydyttävä	 	 	 	
Keurusselän	alue	 Iso	Kivijärvi	 Keuruu	 Tyydyttävä	 	 	 	

Leppäveden-Kynsiveden	alue	 Ahveninen	 Laukaa	 Välttävä	 	 	 	
"	 Hankavesi	 Hankasalmi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Humalajärvi	 Toivakka	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Iso-Herttu	 Hankasalmi	 Huono	 	 	 	
"	 Iso-Kaihlanen	 Laukaa	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Iso-Virmas	 Hankasalmi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Iso-Virmas	Juurikkalahti	 Hankasalmi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Koivujärvi	 Laukaa	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Kuhnamo	 Äänekoski	 Välttävä	 	 	 	
"	 Kuuhankavesi	Asemanselkä	 Hankasalmi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Nurminen	 Laukaa	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Vatianjärvi	 Laukaa	 Välttävä	 	 	 	

Saarijärven	reitti	 Alanen	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Hankajärvi	 Soini	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Hepolampi	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Iso-Korppinen	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Iso-Punsa	 Soini	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Iso-Uurainen	 Uurainen	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Kalmarinselkä	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Kiimasjärvi	 Äänekoski	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Kiminginjärvi	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Kortejärvi	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Kyyjärvi	 Kyyjärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Lannevesi	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Limajärvi	 Soini	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Pieni-Lumperoinen	 Saarijärvi	 Välttävä	 	 	 	
"	 Pääjärvi	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Päällinjärvi	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Saarijärvi	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Summasjärvi	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Tuhmalampi	 Karstula	 Välttävä	 	 	 	
"	 Vahanka	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Vahvanen	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Valkkuna	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Vartejärvi	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Vihanninjärvi	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Ylä-Karanka	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	

Suur-Päijänteen	alue	 Alanen	 Laukaa	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Alvajärvi	 Jyväskylä	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Juoksjärvi	 Jämsä	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Jyväsjärvi	 Jyväskylä	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Korttajärvi	 Jyväskylä	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Lehesjärvi	-	Vähäjärvi	 Jyväskylä	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Palokkajärvi	 Jyväskylä	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Tiirinselkä	 Kuhmoinen	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Tuomiojärvi	 Jyväskylä	 Tyydyttävä	 	 	 	

Sysmän	reitti	 Suuri	Kurjärvi	 Joutsa	 Tyydyttävä	 	 	 	
Viitasaaren	reitti	 Elämäjärvi	 Pihtipudas	 Tyydyttävä	 	 	 	

"	 Hirvijärvi	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Kivijärvi	Kotkatselkä	 Kivijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Mäntyjärvi	 Viitasaari	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Pyhäjärvi	 Konnevesi	 Välttävä	 Natura lintuvesi
"	 Saanijärvi	 Pihtipudas	 Tyydyttävä	 	 	 	

Ähtärin	ja	Pihlajaveden	reitit	 Köminjärvi	 Keuruu	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Martinjärvi	 Keuruu	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Suojärvi	 Keuruu	 Tyydyttävä	 	 	 	
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Taulukko 2. Keski-Suomen hyvää huonommassa tilassa olevat jokimuodostumat osa-alueittain, niiden luokittelu
sekä hyvän tilan saavuttamisen arvioitu aikajänne.(* voimakkaasti muutettu, arvioitu suhteessa parhaaseen saavuttavissa olevaan tilaan)

Toimenpideohjelman	osa-
alue	 Nimi	 Kunta	

Ekologisen	tilan	luokit-
telu	tai	muu	arvio	tilasta	

Hyvän	tilan	saavut-
taminen	

2015	 2021	 2027	
Jämsän	reitti	 Jämsänjoki*	 Jämsä	 Tyydyttävä	 	 	 	

"	 Pengerjoki-Merovenjoki	 Petäjävesi	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Suolijoki	 Jämsä,	Petäjävesi	 Tyydyttävä	 	 	 	

Keurusselän	alue	 Hoskarinjoki	 Keuruu	 Tyydyttävä	 	 	 	

"	 Kukonjoki	 Multia	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Kupanjoki	 Keuruu	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Rimminjoki-Ristajoki	 Keuruu	 Tyydyttävä	 	 	 	

Leppäveden-Kynsiveden	alue	 Hohonjoki	 Laukaa	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Häränvirta	 Äänekoski	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Kuhankosken	alue	 Laukaa	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Naarakoski	 Äänekoski	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Pitkäjoki-Hamperinjoki	 Toivakka	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Rusilanjoki-Huumarjoki	 Hankasalmi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Tarvaalanvirta	 Laukaa	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Tervajoki	 Hankasalmi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Vanajanjoki	 Hankasalmi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Venejoki	 Hankasalmi	 Tyydyttävä	 	 	 	

Näsijärven	alue	ja	Tarjanne	 Suinujoki	 Jämsä	 Tyydyttävä	 	 	 	
Saarijärven	reitti	 Hautakankaan-Vahvasenj	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	

"	 Karajoki	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Kiminginjoki	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Konttijoki-Pirttipuro	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Kortejoki-Iironjoki	 Karstula,	Soini	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Kotajoki-Hetonjoki	 Multia	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Kouheroisenkoski	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Leuhunjoki*	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Majakoski	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Murronjoki-Pihlajajoki	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Nopolanjoki	 Kyyjärvi	 Välttävä	 	 	 	
" Oikarinjoki	 Kyyjärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Pyhäkoski	 Saarijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Suojoki*	 Äänekoski	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Vahanganjoki	 Karstula	 Tyydyttävä	 	 	 	

Suur-Päijänteen	alue	 Hauhanjoki-Tammikoski	 Luhanka	 Välttävä	 	 	 	
" Kurujoki-Nytkymenjoki	 Jämsä	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Laahajoki	 Jyväskylä	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Makkarajoki-Isojoki-Lapiojoki	 Jyväskylä	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Rutajoki_yläosa	 Joutsa	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Tourujoki*	 Jyväskylä	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Vaajavirta	 Jyväskylä	 Tyydyttävä	 	 	 	

Sysmän	reitti	 Vallasjoki	 Joutsa	 Tyydyttävä	 	 	 	
Viitasaaren	reitti	 Elämäisjoki	 Pihtipudas	 Tyydyttävä	 	 	 	

" Hilmonjoki	 Kannonkoski	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Jokelanjoki	 Pihtipudas	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Kannonkoski	 Kannonkoski	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Komunjoki-Lapinjoki	 Viitasaari	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Leukunjoki-Kangaspuro	 Kivijärvi	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Liitonjoki	 Viitasaari,	Pihtipudas	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Matkusjoki	 Kinnula	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Myllyjoki-Konosjoki	 Viitasaari	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Peninginjoki	 Pihtipudas	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Potmonkoski-Naisvirta	 Kannonkoski	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Putaanvirta	 Pihtipudas	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Pyhäjoki	 Äänekoski	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Saaninjoki	 Pihtipudas	 Tyydyttävä	 	 	 	
" Vesijoki	 Viitasaari	 Tyydyttävä	 	 	 	

Ähtärin	ja	Pihlajaveden	reitit	 Maso-Ryönänkoski	 Keuruu	 Tyydyttävä	 	 	 	
"	 Mämmikoski-Kirkkokanava	 Keuruu	 Tyydyttävä	 	 	 	
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Voimakkaasti muutetut ja keinotekoiset vesimuodostumat

Keski-Suomessa toimenpideohjelmassa nimettiin valtakunnallisen ohjeistuksen perusteella  voimakkaaksi muute-
tuksi viisi jokimuodostumaa: Tourujoki, Jämsänjoki, Suojoki, Parantalankoski ja Leuhunjoki. Yhtään järvimuodos-
tumaa ei nimetty voimakkaasti muutetuksi.

Toimenpideohjelmassa nostettiin muutamia vesimuodostumia ns. rajatapauksiksi, jotka tullaan tarkastelemaan
uudelleen suunnittelukaudella 2010–2015.  Tällaisia kohteita olivat Vaajavirta (Jyväskylä), Rutajoen yläosa (Jout-
sa), Kuhankoski (Laukaa), Naarakoski (Äänekoski), Venejoki (Hankasalmi), Hilmonjoki (Kannonkoski) ja Potmon-
koski-Naisvirta (Kannonkoski).

Erityiset alueet

Keski-Suomen alueella on yhteensä 21 suojelualueiden rekisteriin valittua Natura 2000-aluetta. Näistä 12 sijoittuu
osin tai kokonaan pohjavesialueelle ja kaksi on lintuvesiä.   Natura-2000-alueilla on tarkasteltu pinta- ja pohjavesi-
en tilaa suhteessa alueen suojeluperusteina oleviin vesiluontotyyppeihin ja lajeihin. Pinta- ja pohjavesien tilan
tulee olla sellaisella tasolla, että se kykenee ylläpitämään alueen suojeluarvoja. Vesistä riippuvaisten luontotyyp-
pien ja lajien vaatimukset asetetaan siis etusijalle tilatavoitteita ja toimenpiteitä suunniteltaessa.  Kohteiden luon-
totyyppien tila on tällä hetkellä arvioitu hyväksi. Keski-Suomen suojelurekisteriin valitut suojelualueet saavuttavat
nykyisen tiedon mukaan tilatavoitteensa. Näin ollen ne eivät vaadi erityisiä toimenpiteitä vesienhoidon suunnitte-
lulta.

Keski-Suomessa on yhteensä 23 EU-uimarantaa, jotka sijaitsevat pääasiassa asutuskeskusten tai lomakeskusten
läheisyydessä olevissa järvissä ja lammissa. Uimarantojen valvontanäytteiden perusteella Keski-Suomen uimaran-
nat täyttävät uimaveden laatuvaatimukset lukuun ottamatta Jyväskylän Pappilanrinteen uimarannan vuoden
2005 valvontanäytettä.   EU-uimarannoista neljä sijaitsee tilaltaan hyvää huonommiksi luokitelluissa vesimuodos-
tumissa.  Alvajärven ja Palokkajärven tyydyttävään luokitukseen vaikuttavat lähinnä veden korkeat ravinne- ja a-
klorofylli –pitoisuudet ja Kuhnamon luokitukseen pohjan läheisten vesikerrosten huono tila. Särkijärvestä, Köh-
niönjärvestä ja Myllylammesta ei ole riittävästi vedenlaatuaineistoa luokittelun perustaksi.

Vedenhankintavesistöjä on Keski-Suomessa neljä: Ala-Keitele, Tuomiojärvi, Leppävesi (Kaivovesi) ja Kuusvesi.
Tuomiojärvestä otetaan raakavettä tarvittaessa Jyväskylän kaupungin verkostoon. Leppävedestä ja Kuusvedestä
tehdään tekopohjavettä Jyväskylän kaupungin verkostoon. Äänekosken Valion tehdas ottaa vetensä Ala-
Keiteleestä. Vedenhankintavesistöjen ekologinen tila on Tuomiojärveä lukuun ottamatta hyvä. Tuomiojärvi on
luokiteltu tyydyttäväksi.

1.2 Toimenpiteet ja niiden toteutus sektoreittain

Hyvää huonommassa tilassa olevien vesistöjen tilan parantaminen edellyttää nykykäytännön mukaisten toimenpi-
teiden lisäksi lisätoimenpiteitä eri sektoreilta. Lisätoimenpiteitä esitetään erityisesti maa- ja metsätalouden kuor-
mituksen vähentämiseksi samoin kuin vesistöjen kunnostamiseen ja vesistöjen rakentamisesta aiheutuneiden
muutosten korjaamiseksi.

Seuraavassa on koottu sektoreittain Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa esitetyt toimenpiteet ja
niiden toteutus aikatauluineen sekä keskeisimmät ohjauskeinot.

Yhdyskunnat

Yhdyskuntien vesienhoitotoimenpiteet ovat pääosin nykykäytännön mukaisia ja ne perustuvat ympäristölupiin.
Jäteveden puhdistamojen tehostamisen tarve ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ympäristölupakäsittelyn yhtey-
dessä. Vuoteen 2015 mennessä tulee Keski-Suomessa tarkistettavaksi yhteensä 17 jätevedenpuhdistamon lupaa.
Nykykäytännön mukaiseksi toimenpiteeksi on esitetty kahden uuden puhdistamon rakentaminen (Petäjävesi,
Hankasalmi) sekä ennen vuotta 2009 sovitut siirtoviemärit (taulukko 3).
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Yhdyskuntien lisätoimenpiteinä on vesienhoidon toimenpideohjelmassa tarkasteltu erityisesti uusia siirtoviemä-
reitä ja uusia puhdistamoja, jotka ovat tarpeen vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi. Uusia siirto-
viemäreitä esitetään tehtäväksi yhteensä 60 km. Lisäksi esitetään kahden uuden puhdistamon rakentamista (Ää-
nekoski, Pihtipudas).  Äänekosken kaupungin keskuspuhdistamon määräaikainen lupa päättyy 31.12.2012. Lupa-
ehdoissa on määrätty, että mahdollisesti rakennettavan uuden jätevedenpuhdistamon (tai puhdistamon saneera-
uksen ja laajennuksen) ympäristölupahakemus on pantava vireille riittävän ajoissa niin, että se ehditään ratkaista
ennen nykyisen puhdistamon luvan määräajan loppumista.

Taulukko 3. Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteet, aikataulu ja toteuttajatahot sekä ohjauskeinot Keski-
Suomessa hoitokaudella 2010–2015.

Toimenpide
Määrä
2010–
2015

Aikataulu Toteuttajataho Rahoitus Lisätieto

Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet
Uudet jäteveden puhdistamot (ennen 1.1.2009
päätetyt): 2

- Hankasalmi
- Petäjävesi

1
1

2010–2011
2011–2012

Hankasalmi
Petäjävesi

Hankasalmi, ELY*
Petäjävesi, ELY*

valmis
valmis 12/2011

Siirtoviemärit (ennen 1.1.2009 päätetyt) 35km
- Niemisjärvi-Hankasalmi as.
- Rannakylä-Isolahti-Tikkala siirtoviemäri

15 km
20 km

2011-
2010

Hankasalmi,
Muurame

Hankasalmi, valtio
Muurame, valtio

I-vaihe aloitettu
valmis

Viemärilaitoksen käyttö ja ylläpito 209 000
asukasta 2010–2015 Vesihuoltolaitok-

set, kunnat Vedenkäyttäjät **

Lisätoimenpiteet

Uudet jäteveden puhdistamot:

- Pihtipudas
- Äänekoski

1
1

2011–
2012–

Pihtipudas
Äänekoski

kunta/kaupunki,
valtio, vedenkäyt-
täjät

Uudet siirtoviemärit  (1.1.2009 jälkeen päätetyt):

- Kangashäkki-Hirvaskangas 5 km 2010–2011 Kunta Valtio, kunta valmis

- Kyynämöinen-Uuraisten keskusta 5 km 2010–2011 Kunta Valtio, kunta valmis

- Muittarin alueen vesihuoltotyö 6 km 2010–2011 Vesiosuuskunta Valtio, kunta käynnissä

- Vihtiälä-Nojoisniemi-Kaunisharju 10 km 2012–2015 Kunta Valtio, kunta ei vielä käynnissä

- Luhangan keskusta-Tammijärvi 6 km 2010–2011 Kunta Valtio, kunta valmistuu 2011

- Piesalankylä-Petäjävesi 13 km 2012–2015 Kunta Valtio, kunta suunnittelussa

- Kuhanniemn vesihuolytohanke 10 km 2011 Vesiosuuskunta Valtio, kunta käynnissä

- Muurame- Muuramen puhdistamo 2 km 2013–2015 kunta valtio, kunta suunnitelma valmis

- Kymönkoski-Viitasaari 6 km 2013–2015 Viitasaari Viitasaari, valtion
vesihuoltotyön
avustus

* kansallinen työllisyysperusteinen investointiavustus
**sisältää käyttö- ja huoltotoimenpiteiden lisäksi myös viemäriverkon saneerauksen sekä ympäristölupien edellyttämät puhdistamojen tehostamistoimenpi-
teet

Toimenpideohjelmassa esitetään lisäksi riskienhallinnan, häiriötilanteisiin varautumisen ja hulevesien käsittelyn
tehostamista. Hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn keinoja ovat mm. valumavesien imeyttäminen, viivyttämi-
nen, selkeyttäminen ja puhdistaminen kasvillisuuden avulla. Jätevesilietteestä huolehtiminen, puhdistamolietteen
esikäsittelyn tehostaminen ja käsitellyn lietteen asianmukainen hyödyntäminen ovat myös tärkeitä vesiensuojelun
osa-alueita.

Hulevesien käsittelyn tehostaminen edellyttää neuvontaa ja koulutusta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tarvi-
taan sekä hulevesien käsittelyssä että jätevesilietteen käsittelyn ja hyödyntämisen kehittämisessä. Myös häiriöti-
lanteiden hallintaan tulee panostaa entistä enemmän. Asuinalueiden rakentamista tulee säädellä kaavoituksella,
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jotta uudet kiinteistöt voidaan pääsääntöisesti sijoittaa lähelle viemäröityjä alueita. Yhdyskuntien ohjauskeinot on
esitetty taulukossa 4.

Taulukko.4. Yhdyskuntien ohjauskeinot, aikataulu ja toteuttajatahot Keski-Suomessa hoitokaudella 2010–2015.

Ohjauskeinot Aikataulu Toteuttajataho Yhteistyötaho Lisätieto

Päivitetään kuntien vesihuollon kehittämis-
suunnitelmia*

Jatkuvaa Kunnat Kunnat, vesihuolto-
laitokset, ELYt

Valmistuneet:
Saarijärvi, Keuruu, Multia, Kinnula,
Petäjävesi, Viitasaari, ja Pihtipudas
lisäksi Jyväskylän seudun alueellinen
vesihuoltosuunnitelma
Tekeillä:
Kivijärvi, Kyyjärvi, Karstula, Kannon-
koski, Joutsa, Hankasalmi ja Konnevesi

Turvataan valtion rahoitus vesihuoltoon käy-
tettävissä olevien määrärahojen puitteissa*

Jatkuvaa MMM, YM, vesihuolto-
laitokset, kunnat

Maakuntaliitto, ELY

Kohdennetaan vesihuoltolaitosten tuloja
puhdistamojen ja verkostojen saneerauksiin ja
uusimisiin*

Jatkuvaa Vesihuoltolaitokset,
kunnat,

ELY

Parannetaan vesihuollon erityistilanteisiin
varautumista*

Jatkuvaa Vesihuoltolaitokset,
kunnat

ELY, AVI

Parannetaan hulevesien hallintaa ja käsitte-
lyä*

Jatkuvaa Kunnat, MMM, YM Kunnat ** Kuntaliiton hulevesiopas, Jyväskylän
kaupungin hulevesiohjelma

Edistetään maankäytön ja vesihuollon suun-
nittelun ja rakentamisen yhteensovittamista *

Jatkuvaa Maakuntien liitto,
kunnat, YM, MMM,
ELY

SYKE, vesihuoltolai-
tokset

Edistetään jätevesilietteen käsittelyn ja hyö-
dyntämisen hyvien käytäntöjen käyttöön
ottoa Keski-Suomen alueellisen jätesuunni-
telman tavoitteiden ja kehittämistoimenpitei-
den mukaisesti.

Jatkuvaa Vesihuoltolaitokset,
kunnat, ELY, jätehuol-
toyrittäjät

MTK, EVIRA

*  myös valtakunnallinen ohjauskeino tai sen osa
** Kuntaliiton laatima Hulevesiopas valmistuu vuonna 2011. Opas julkaistaan nettioppaana ja Kuntaliiton julkaisuna.
      Keski-Suomessa Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt hulevesiohjelman laatimisen (luonnos valmistunut 15.9.2011).

Vastuu vesihuollon yleisestä kehittämisestä kuuluu kunnalle. Kunnat laativat vesihuollon yleissuunnitelmia ja ve-
sihuollon kehittämissuunnitelmia. Vesihuoltolaitokset vastaavat vesihuollon rakentamisesta. Viemäriverkoston ja
jätevesien käsittelyn kustannukset katetaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden asukkailta perittävillä jätevesi-
maksuilla. Erityisesti siirtoviemärihankkeisiin ja uusiin puhdistamoihin tarvitaan tukea. Valtion tukimuotoja ovat
vesihuoltoavustukset ja valtion vesihuoltotyöt. Lisäksi Keski-Suomessa on ollut mahdollista saada maaseudun
kehittämisrahaa vesiosuuskuntien vesi- ja viemäriverkostojen rakentamiseen. ELY-keskuksen lausunnoilla ja val-
vonnalla ja AVIn lupapäätöksillä on keskeinen merkitys jätevesipuhdistamojen vesiensuojelun tehostamisessa.

Haja- ja loma-asutus

Haja-asutuksen nykykäytännön mukaisena toimenpiteenä on esitetty viemäriverkoston laajentamista ja kiinteis-
tökohtaisten jätevesijärjestelmien tehostamista. Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmien tehostaminen perustuu
valtioneuvoston asetukseen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Käytännössä
viemäriverkostoja voidaan laajentaa pääasiassa nykyisen viemäriverkoston läheisyydessä sijaitseviin asutuskeskit-
tymiin. Suurin osa haja-asutusalueen kiinteistöistä jää edelleen kiinteistökohtaisten järjestelmien varaan.

Viemäriverkoston ulkopuolelle jäävät taloudet tarvitsevat neuvontaa jätevesijärjestelmien valinnassa sekä puhdis-
tamojen käyttöön ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Neuvonnassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota kuivakäymä-
löiden suosimiseen ja jätevesimäärän vähentämiseen niin loma- kuin vakinaisessa asutuksessa. Kiinteistökohtai-
nen neuvonta on esitetty toimenpideohjelmassa lisätoimenpiteenä.

Haja- ja loma-asutuksen vesienhoitotoimenpiteet vuosina 2010–2015 sekä ohjauskeinot esitetään taulukoissa 5–
6. Liitteessä 1 esitetään viemäröinnin laajentaminen haja-asutusalueille hankkeittain.
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Taulukko 5. Haja- ja loma-asutuksen vesienhoitotoimenpiteet hoitokaudella 2010–2015 Keski-Suomessa.

Toimenpide
Määrä

2010–2015
kiinteistöä

Aikataulu Toteuttajataho Rahoitus

Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet

Viemäröinnin laajentaminen haja-asutus-
alueille

2 400 2010–2015 Vesiosuuskunnat,
vesihuoltolaitokset,
kunnat

Kiinteistönomistajat,
valtio, kunnat, EU

Uudet haja-asutuksen kiinteistökohtaiset
jätevesien käsittelyjärjestelmät

14 600 2010–2015 Kiinteistönomistajat Kiinteistönomistajat

Nykyisten haja-asutuksen kiinteistökohtaisten
järjestelmien käyttö ja ylläpito

3 700 2010–2015 Kiinteistönomistajat Kiinteistönomistajat

Uudet loma-asutuksen kiinteistökohtaiset
jätevesien käsittelyjärjestelmät

7 400 2010–2015 Kiinteistönomistajat Kiinteistönomistajat

Nykyisten loma-asutuksen kiinteistökohtaisten
järjestelmien käyttö ja ylläpito

28 300 2010–2015 Kiinteistönomistajat Kiinteistönomistajat

Lisätoimenpiteet

Koulutus ja neuvonta
3 700 kiin-
teistöä/vuosi

2010–2015 kunnat, järjestöt,
oppilaitokset, ELY

YM, kunnat, hankera-
hoitus

Taulukko 6. Haja- ja loma-asutuksen vesienhoidon ohjauskeinot hoitokaudella 2010–2015 Keski-Suomessa.

Ohjauskeinot Aikataulu Toteuttajataho Yhteistyötaho Lisätieto

Päivitetään kuntien vesihuollon kehittämissuunni-
telmia* Jatkuvaa Kunnat Kunnat, vesihuolto-

laitokset, ELY ks. taulukko 4

Tehostetaan haja-asutuksen jätevesien tutkimus ja
kehittämistoimintaa* Jatkuvaa

alan laitevalmistajat ja
palvelujen tuottajat,
SYKE, YM, MMM

TEKES, kunnat,
tutkimuslaitokset

Edistetään haja-asutusalueella muodostuvien saos-
tus- ja umpikaivolietteiden keräämistä ja asianmu-
kaista käsittelyä Keski-Suomen alueellisen jäte-
suunnitelman tavoitteiden mukaisesti

Jatkuvaa  Jätehuoltoalan yrittäjät ELY, kunnat JAMK:n  hanke
suunnitteilla

Kehitetään alueellisten haja-asutusalueiden jäteve-
sihuoltoa edistäviä organisointi- ja rahoitusmalleja. jatkuvaa  YM, MMM, kunnat, ELYt oppilaitokset

*myös valtakunnallinen ohjauskeino tai sen osa

Keski-Suomessa on ollut vuodesta 2004 lähtien useita haja-asutuksen jätevesiin liittyviä hankkeita, jotka ovat
pääosin olleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimia.  Jo päättyneissä hankkeissa on tehty muun muassa
jätevesiselvityksiä 700 kiinteistölle sekä järjestetty jätevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja järjes-
telmien huoltoon liittyvää koulutusta. Keski-Suomen vesihuoltoyrittäjien koulutushankkeen (2008–2011) tarkoi-
tuksena on ollut parantaa koulutuksella vesiosuuskuntien osaamista ja toimintavarmuutta sekä kouluttaa vesi-
huoltotalkkareita ja syventää alalla jo olevien osaamista. Vuosina 2010–2011 vesiosuuskunnille suunnatut koulu-
tukset ovat liittyneet muun muassa viemäriverkostojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon, pumppaamo-
jen ja pumppujen ylläpitoon ja hoitoon, vesiosuuskuntien hallintoon ja sopimustekniikkaan, erityistilanteisin va-
rautumiseen sekä vesiosuuskuntien huoltosuunnitelmiin ja huoltotoimiin.  Vesihuoltotalkkareille suunnatut koulu-
tukset ovat liittyneet muun muassa kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmiin ja niiden suunnitteluun, hoitoon, kun-
toarviointiin sekä jätevesien käsittelyn erityistilanteisiin.

Keski-Suomen kunnissa on tehty projektiluonteisesti ostopalveluna myös kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa.
Neuvontaa on erityisesti kohdennettu Jyväskylän, Saarijärven, Keuruun ja Kinnulan haja-asutusalueiden viemäri-
verkostojen ulkopuolisille kiinteistöille. Pääosin neuvontaa on tehty ranta- ja pohjavesialueilla oleville kiinteistöil-
le. Kinnulassa neuvonnan piirissä ovat kuitenkin olleet kaikki haja-asutusalueen viemäriverkon ulkopuoliset kiin-
teistöt. Tähän mennessä neuvontaa on tehty yhteensä noin 3000 kiinteistölle.
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Teollisuus

Teollisuuden päästöjä rajoitetaan ympäristönsuojelulain mukaisilla ympäristöluvilla. Ympäristönsuojelulaki edel-
lyttää luvanvaraiselta toiminnalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja parhaan käytännön (BEP) noudat-
tamista.  Keski-Suomessa pääosa teollisuuden jätevesistä ohjataan yhdyskuntien jätevesipuhdistamoille, jolloin
näiden teollisuuslaitosten vesistökuormitus tulee yhdyskuntien jätevesipuhdistamojen kautta. Kyseisten teolli-
suuslaitosten lupiin sisältyy määräys jätevesien esikäsittelystä, päästöraja-arvoista ja tarkkailusta.

Viiden teollisuuslaitoksen vedet johdetaan vesistöön niiden omien puhdistamojen kautta ja laitosten päästöjä
ohjataan ympäristölupien kautta. Näistä kolmen laitoksen ympäristöluvan tarkistamisajankohta on tulevalla
suunnittelukaudella 2010–2015: UPM-Kymmene Oyj Jokilaakson tehtaat Kaipola, UPM-Kymmene Oyj Jämsänkos-
ken tehtaat sekä Jyväskylän Energiatuotanto Oy Rauhanlahden voimalaitos. Vesiensuojelutoimenpiteiden tehos-
tamisen tarve ratkaistaan aina tapauskohtaisesti ympäristölupakäsittelyn yhteydessä. Muiden teollisuuslaitosten
lupaehtojen tarkistamisajankohta on vuoden 2015 jälkeen.

Toimenpideohjelmassa on lisätoimenpiteinä esitetty ympäristöriskien hallinnan parantamista, prosessiteknisiä
parannuksia haitta-aineiden ja jätevesipäästöjen minimoimiseksi sekä jätevesien käsittelyn tehostamista. Myös
näiden toimenpiteiden tarve tarkastellaan ympäristölupakäsittelyn yhteydessä.

Teollisuuteen liittyviä ohjauskeinoja ovat muun muassa teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien yhteiskäsittelyn
edellytysten parantaminen, ympäristöriskikartoitusten kehittäminen sekä riskienhallintasuunnitelmien laatiminen
onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalle. Ohjauskeinoina esitetään myös neuvonnan lisäämistä pienelle ja kes-
kisuurelle teollisuudelle. Neuvonnassa painotetaan erityisesti häiriö-, onnettomuus- ja satunnaispäästöjen hallin-
taa. Myös hyvien käytäntöjen ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan tiedon vaihtoa tulee kehittää sekä haitallisten
aineiden liittyvää tietopohjaa parantaa (taulukko 7).

Taulukko 7. Teollisuuden ohjauskeinot hoitokaudella 2010–2015 Keski-Suomessa.
Ohjauskeinot Aikataulu Toteutus

Laaditaan riskienhallintasuunnitelmia onnettomuus-
ja häiriötilanteiden varalle *

Jatkuvaa Toiminnanharjoittajat, YM, TUKES Yhteistyötahot:
EK, ELY, AVI, STUK, SYKE.
PK-sektorin etujärjestöt

Tunnistetaan vesiympäristölle haitallisten aineiden
päästöt ja vähennetään niitä lupamenettelyn kautta*

Jatkuvaa Toiminnanharjoittajat, ELY, AVI Yhteistyötahot:
YM, EK, SYKE

Kehitetään tiedonvaihtoa parhaasta käyttökelpoises-
ta tekniikasta*

jatkuvaa SYKE, YM, Yhteistyötahot: toiminnan-
harjoittajat, ELY, AVI, TUKES

Neuvonnan lisääminen pienelle ja keskisuurelle
teollisuudelle

jatkavaa YM, EK, SYKE Yhteistyötahot:
ELY, PK-sektorin etujärjestöt

*myös valtakunnallinen ohjauskeino tai sen osa

Vastuu teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta on toiminnanharjoittajilla. Yhteiskunnan tukea
suunnataan teollisuudelle pääosin uusien innovaatioiden kehittämiseen sekä muuhun tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan. Tukea voi saada esimerkiksi hankkeille, jotka edistävät ympäristötekniikan kehittämistä ja vesiensuoje-
lua. Ohjauskeinojen kehittämisen ja edistämisen vastuu on pääosin toiminnanharjoittajilla, ympäristöministeriöllä,
ELY-keskuksilla ja aluehallintovirastoilla. Muita vastuu- ja yhteistyötahoja ovat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK),
säteilyturvakeskus (STUK), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Kalankasvatus

Kalankasvatuksen vesienhoitotoimet ovat pääosin nykykäytännön mukaisia ja niiden tarve ratkaistaan tapauskoh-
taisesti ympäristölupamenettelyn yhteydessä. Ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraiselta toiminnoilta par-
haan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja parhaan käytännön (BEP) soveltamista. Kalankasvatuksen ympäristöhait-
toja vähennetään sijainnin ohjauksella, rehua ja ruokintatekniikkaa kehittämällä, tehokkaalla lietteenpoistolla, eri
laitostyypeille soveltuvilla vesiensuojelurakenteilla sekä tuotantoprosesseja parantamalla.
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Kalankasvatuslaitosten ympäristölupien lupamääräyksiä tarkistetaan yleensä 7-10 vuoden välein. Vuosina 2010 –
2015 tulee Keski-Suomessa tarkistettavaksi yhteensä viiden kalankasvatuslaitoksen lupa. Ympäristölupien tarkis-
tamisen yhteydessä pyritään tehostamaan vesiensuojelua, mikäli kuormituksen vähentäminen on vesien tilan
parantamiseksi tarpeen. Luvissa on lähes pääsääntöisesti määräys vesiensuojelun tehostamissuunnitelman liittä-
misestä seuraavaan tarkistuslupahakemukseen. Erityisesti maa-allaslaitosten vesiensuojelutoimia ja lietteen pois-
toa tulisi tehostaa.  Maa-allaslaitoksen vesiensuojelua voidaan tehostaa muuttamalla maa-altaat lietepesällisiksi
keinoaltaiksi tai itsepuhdistuviksi altaiksi ja varustamalla ne tehokkailla lietteenpoistojärjestelmillä.  Maa-
allaslaitoksen muuttaminen kiertovesilaitokseksi vähentää vesistökuormitusta ja tarvittavaa vedenottoa merkittä-
västi. Kiertovesilaitos vaatii toimiakseen pitkälle vietyä tekniikkaa ja sen investointikustannukset ovat suuret.

Kalankasvatuksen haittojen vähentämisessä sijainninohjauksella sekä rehujen ja ruokintamenetelmien kehittämi-
sellä on tulevaisuudessakin tärkeä merkitys. Uudet kalankasvatuslaitokset tulee ohjata alueille, missä ne aiheutta-
vat mahdollisimman vähän haittaa vesien tilalle ja muulle vesien käytölle.  Maa-allaslaitosten vesiensuojelutoimet
ovat jääneet hyvin alkeelliselle tasolle, minkä vuoksi näiden laitosten vesiensuojelutoimien tehostamiseen liitty-
vään tutkimus- ja kehittämistyöhön tulee jatkossa panostaa nykyistä enemmän.  Muita kalankasvatusta koskevia
ohjauskeinoja ovat kansallisen vesiviljelyohjelman ja vesienhoidon toimenpideohjelman yhteensovittaminen,
kalankasvatuksen laitostyyppien ja jätevesijärjestelmien kehittäminen sekä kalankasvattajille suunnatun vesien-
suojeluun liittyvän neuvonnan ja koulutuksen lisääminen (taulukko 8).

Vastuu kalankasvatuksen vesienhoidon toimenpiteiden toteuttamisesta on toiminnanharjoittajilla. ELY-keskuksen
lausunnoilla ja valvonnalla sekä aluehallintoviraston ympäristönlupapäätöksillä on keskeinen merkitys vesiensuo-
jelun parantamisessa. Ohjauskeinojen edistämisessä ja kehittämisessä päävastuu on maa- ja metsätalousministe-
riöllä. Muita vastuu- ja edistämistahoja ovat YM, ELYt, AVIt, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, RKTL, rehuteollisuus,
maakuntien liitot sekä yliopistot ja tutkimuslaitokset.

Taulukko 8. Kalankasvatuksen ohjauskeinot hoitokaudella 2010–2015 Keski-Suomessa.
Ohjauskeinot Aikataulu Toteutus Lisätieto

Sijainnin ohjaus: Sijainninohjaussuunnitelman laatiminen * 2010–2011 KESELY; metsähallitus, Jyväskylän
yliopisto, Keski-Suomen liitto

valmistuu vuonna 2011

Yhteen sovitetaan kansallisen vesiviljelyohjelman 2015 ja
vesienhoitosuunnitelmien toimeenpano*

2010–2015 YM, MMM, toiminnanharjoittajat,
ELY, RKTL

Kalankasvatuksen ympä-
ristönsuojeluohjeen
päivitys käynnissä, valmis-
tuu vuoden 2011 lopulla

Rehujen ja ruokintatekniikan kehittäminen* Jatkuvaa MMM, RKTL, rehuteollisuus, YM,
toiminnanharjoittajat, yliopistot

Panostetaan maa-allaslaitosten vesiensuojelutoimien tehos-
tamiseen liittyvään tutkimus- ja kehittämistyöhön

2010–2015 MMM, RKTL, toiminnanharjoitta-
jat, yliopistot ja tutkimuslaitokset

Kalankasvatuksen laitostyyppien ja jätevesijärjestelmien
kehittäminen*

2010–2015 MMM, RKTL, toiminnanharjoitta-
jat, yliopistot ja tutkimuslaitokset

Kalankasvattajille suunnatun vesiensuojeluun liittyvän neu-
vonnan ja koulutuksen lisääminen

2012–2015 RKTL, Suomen kalankasvattajaliit-
to, ELY, neuvontajärjestöt

Ympäristöohjeen päivi-
tyksen jälkeen ajankoh-
taista

*myös valtakunnallinen ohjauskeino tai sen osa

Turvetuotanto

Turvetuotannon vesiensuojelutoimet ovat pääosin nykykäytännön mukaisia, sillä yli 10 ha:n turvetuotantoalueet
ovat ympäristölupavelvollisia. Vesiensuojelutoimet ja niiden tehostamistarve ratkaistaan tapauskohtaisesti lupa-
menettelyn yhteydessä. Ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvaraiselta toiminnoilta parhaan käyttökelpoisen
tekniikan (BAT) ja parhaan käytännön (BEP) soveltamista.  Taulukossa 9 on esitetty Keski-Suomen toimenpideoh-
jelmassa ehdotetut turvetuotannon vesienhoidon toimenpiteet ja ohjauskeinot.

Keski-Suomessa turvetuotannon vesienhoidon tavoitteena on, että kaikilla turvetuotantoalueilla on vuonna 2015
vesiensuojelun perusrakenteita tehokkaampi vesiensuojelumenetelmä käytössä. Toimenpideohjelman mukaan
vuonna 2015 pintavalutuskenttä /kasvillisuuskenttä on yli 70 %:lla ja kemiallinen käsittely noin 6 %:lla tuotanto-
pinta-alasta.  Lisäksi vesiensuojelua on esitetty tehostettavaksi virtaaman säädöllä 35 %:lla turvetuotantopinta-
alasta.
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Taulukko 9. Turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus hoitokaudella 2010–2015 Keski-Suomessa

Toimenpide

Määrä
2010–2015
tuotanto ha

Aikataulu Toteuttajataho Rahoitus Lisätieto

Ylläpito Uudet
toimet*

Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet

Vesiensuojelun perusrakenteet 6 600 3 900 2010–2015 Toiminnan-
harjoittajat

Toiminnan-
harjoittajat

Edistäminen: ELY ja AVI

Pintavalutuskenttä (ei pumppausta) 1 000 1 700 2010–2015 Toiminnan-
harjoittajat

Toiminnan-
harjoittajat

Edistäminen: ELY ja AVI

Pintavalutuskenttä pumppaamalla
(kesä/ympärivuotinen)

1 200 3 500 2010–2015 Toiminnan-
harjoittajat

Toiminnan-
harjoittajat

Edistäminen: ELY ja AVI

Virtaaman säätö 2 000 1 700 2010–2015 Toiminnan-
harjoittajat

Toiminnan-
harjoittajat

Edistäminen: ELY ja AVI

Kemiallinen käsittely 100 2010–2015 Toiminnan-
harjoittajat

Toiminnan-
harjoittajat

Edistäminen: ELY ja AVI

Lisätoimenpiteet

Kemiallinen käsittely 500 2010–2015 Toiminnanharjoitta-
jat

Toiminnan-
harjoittajat

Edistäminen: ELY ja AVI

Ohjauskeinot Aikataulu Toteutus Lisätieto

Ohjataan uusi tuotanto jo ojitetuille tai muuten luonnontilal-
taan merkittävästi muuttuneille alueille*

Jatkuvaa Turvetuottajat, AVI, ELY, Keski-
Suomen liitto

Yhteistyötahoja: GTK,
TEM

Maankäytön suunnittelussa turvetuotannon aluevarausten
tulee perustua riittäviin ympäristö- ja vesistövaikutusselvityksiin
sekä valuma-aluetarkasteluun

2010–2015 Keski-Suomen liitto (vaihemaakun-
takaava 3)

Yhteistyötahoina: ELY,
turvetuottajat

Vähennetään turvetuotannon vesistövaikutuksia valuma-
aluekohtaisella suunnittelulla*

2011–2015 Turvetuottajat, Keski-Suomen liitto,
ELY, SYKE

TASO-hanke

Omavalvonnan kehittäminen 2012–2015 Turvetuottajat, ELY, TASO-hankkeessa
toimintamalli

Seurantamenetelmien kehittäminen 2011–2015 SYKE, YM, ELY TASO-hanke, BIOTAR-
hanke

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia erityisesti ympärivuotises-
ti toimivia vesiensuojelumenetelmiä*

2010–2015 Turvetuottajat, YM, ELY, SYKE, TEKES TASO-hanke,
TuVeKU-hanke, Sulka-
hanke

Vesiensuojelutoimenpiteiden toimintavarmuuden sekä mitoi-
tuksen riittävyyden selvittäminen erityisesti ilmastonmuutoksen
sopeutumisen kannalta

2010–2015 SYKE, tutkimuslaitokset, TEKES; YM,
turvetuottajat

*myös valtakunnallinen ohjauskeino tai sen osa

Vastuu turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksesta on toiminnanharjoittajilla. ELY-keskuksen
lupahakemuksista antamilla lausunnoilla ja valvonnalla sekä aluehallintoviraston lupapäätöksillä on keskeinen
merkitys vesiensuojelutoimien tehostamisessa ja edistämisessä.  Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen
vastuu on pääosin ympäristöministeriöllä, turvetuottajilla ja ELY-keskuksilla. Muita vastuu- ja yhteistyötahoja ovat
työ- ja elinkeinoministeriö, aluehallintovirastot, maakuntien liitot, kunnat, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Geo-
logiantutkimuskeskus (GTK) ja yliopistot. Turvetuotannon ohjauskeinojen toteutumisen edistämisessä on valta-
kunnallisella turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittämishankkeella (TASO-hanke) keskeinen
merkitys.

TASO-hanke

TASO-hanke (2011–2013) on valtakunnallinen turvetuotannon ja metsätalouden kehittämishanke. Kolmivuotisen
hankkeen tavoitteena on tuoda uutta tietoa ja käytännön sovellutuksia turvetuotannon ja metsätalouden vesien-
suojeluongelmien hallintaan. Pilottialueena on Saarijärven reitti. Hanketta koordinoi Keski-Suomen ELY-keskus.
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Hankkeessa selvitetään turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteiden tehoa sekä kokeillaan uusia vesiensuojelu-
keinoja ja arvioidaan niiden käyttömahdollisuuksia.  Hankkeessa kokeillaan muun muassa kasvillisuuskylvön vaiku-
tusta vesiensuojelukosteikon puhdistustehon parantamiseen luontaista kasvittumista nopeammin saatavan kasvi-
peitteen avulla.  Kasvillisuuskentille laaditaan myös valtakunnalliset mitoitusohjeet. Lisäksi seurataan kahdella
jatkuvatoimisella mittausasemalla vesiensuojelutoimenpiteiden tehoa. Hanke tuottaa myös raportin turvetuotan-
non kuormitukseen vaikuttavista tekijöistä. Raportissa tarkastellaan erityisesti turpeen maatuneisuusasteen vai-
kutusta turvetuotannon kiintoaine- ja humuskuormitukseen. Hankkeessa laaditaan myös yhdessä toiminnanhar-
joittajien kanssa toimintamalli turvetuotannon vesiensuojelun omavalvonnan kehittämiseksi. Lisäksi hankkeessa
kehitettävän koulutuspaketin avulla pyritään lisäämään erityisesti pientuottajien ja urakoitsijoiden vesiensuojelu-
tietoutta ja -osaamista.

Maatalous

Maatalouden vesienhoidon nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä ovat eläinsuojien ympäristöluvat, nitraattiase-
tuksen noudattaminen sekä vuoden 2007 tasoiset maatalouden ympäristötukijärjestelmään sisältyvät vesiensuo-
jelutoimet. Nykykäytännön mukaisilla vesiensuojelutoimenpiteillä vähennetään maataloudesta vesistöihin tulevaa
ravinnekuormitusta, mutta toimilla ei kuitenkaan saada kaikkialla aikaiseksi riittävää kuormitusvähennystä. Jotta
hyvä tila voidaan saavuttaa ja hyvä ja erinomainen tila säilyttää, tarvitaan lisätoimenpiteitä kuormituksen vähen-
tämiseksi. Toimenpideohjelmassa on esitetty maatalouden lisätoimenpiteinä lähinnä maatalouden tukijärjestel-
män tehokkaampaa hyödyntämistä eli ravinnepäästöjen hallintaa, ravinnepäästöjen tehostettua hallintaa, talviai-
kaisen kasvipeitteisyyden lisäämistä sekä suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen lisäämistä. Lisäksi on esitetty tilojen
tehostettua neuvontaa sekä ohjauskeinoja maatalouden vesiensuojelun parantamiseksi (taulukot 10 ja 11).

Taulukko 10. Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus kaudella 2010–2015 Keski-Suomessa.

Toimenpide
Määrä
2010–
2015

Aikataulu Toteuttaja-
taho Rahoitus Lisätieto

Maatalouden nykyinen vesiensuojelu
(ympäristötuki vuoden 2007 taso)

Toiminnan-
harjoittajat

ympäristötuki, toiminnan-
harjoittajat

Yhteistyötahot/edistäminen:
ELY, kunnat, MTK, ProAgria

Lisätoimenpiteet
Kosteikot (kpl) 63 2010–2015 Toiminnan-

harjoittajat
ympäristötuki, investointi-
tuki, toiminnanharjoittajat

Yhteistyötahot/edistäminen:
ELY, kunnat, MTK, ProAgria
Hankkeet:
MAISA Saarijärven reitillä,
TÄKY+ yleissuunnittelualueilla

Suojavyöhykkeet (ha) 730 2010–2015 Toiminnan-
harjoittajat

ympäristötuki, toiminnan-
harjoittajat

Yhteistyötahot/edistäminen:
ELY, kunnat, MTK, ProAgria
Hankkeet:
MAISA Saarijärven reitillä,
TÄKY+ yleissuunnittelualueilla

Talviaikaisen kasvipeitteisyys (ha) 13 000 Painottuu
uudelle ohjel-
makaudelle
2014–2015

Toiminnan-
harjoittajat

ympäristötuki, toiminnan-
harjoittajat

Yhteistyötahot/edistäminen:
ELY, kunnat, MTK, ProAgria

Ravinnepäästöjen hallinta (ha)
(peltojen lannoitus kasvien ravinnetarpeen
mukaan, ravinnetaseet, vähennetty lannoi-
tus)

16 000 Painottuu
uudelle ohjel-
makaudelle
2014–2015

Toiminnan-
harjoittajat

ympäristötuki, toiminnan-
harjoittajat

Yhteistyötahot/edistäminen:
ELY, kunnat, MTK, ProAgria

Ravinnepäästöjen tehostettu hallinta
(ha)
(lietelannan sijoittaminen, ravinnekuormituk-
sen tehostettu vähentäminen)

2 400 Painottuu
uudelle ohjel-
makaudelle
2014–2015

Toiminnan-
harjoittajat

ympäristötuki, toiminnan-
harjoittajat

Yhteistyötahot/edistäminen:
ELY, kunnat, MTK, ProAgria

Koulutus ja neuvonta (tilaa/vuosi) 260
kpl/v

Jatkuvaa MMM, YM ympäristötuki 2014
eteenpäin

vuosina 2010–2013 MAISA- ja
TÄKY+-hankkeet

Vastuu maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta on toiminnanharjoittajilla. Maaseutuvirastolla,
ELY-keskuksilla, kuntien viranomaisilla sekä neuvonta- ja tuottajajärjestöillä on tärkeä rooli maatalouden vesien-
hoidon toimeenpanossa.  Myös aluehallintoviraston ja kuntien lupapäätöksillä ja ELY-keskuksen ja kuntien val-
vonnalla on keskeinen merkitys eläinsuojien vesiensuojelutoimenpiteiden edistämisessä. Vastuu maatalouden
ympäristötukijärjestelmän kehittämisestä on maatalous- ja metsätalousministeriöllä. TÄKY+ - ja MAISA-hankkeilla
on Keski-Suomessa suuri merkitys maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden edistämisessä.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26486&lan=fi#a1
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26486&lan=fi#a1
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Taulukko 11. Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden keskeiset ohjauskeinot kaudella 2010–2015 Keski-
Suomessa.

Aikataulu Toteutus Lisätieto

Edistetään valuma-aluetasoista vesiensuojelun suunnittelua (kosteikkojen ja
suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu)

2010–2015 ELY MMMn määrärahan
puitteissa tehdään
yleissuunnittelua

Tehostetaan ympäristötuen toimenpiteitä kohdentamalla niitä nykyistä pa-
remmin alueellisesti ja vesiensuojelullisin perustein riskiherkimmille alueille.*

2010–2015 Toiminanharjoittajat,
ProAgria, ELY, kunnat

Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden ympäristötuen vesiensuojelutoi-
menpiteistä valtaosa kohdennetaan maantieteellisesti ja tilatasolla kaikkein
kuormittavimmille alueille ja lohkoille. *

Valmistelu:
2011–2013,
Toteutus:
2014-

MMM, YM, SYKE,
MTT, ELYt, tuottaja- ja
neuvontajärjestöt

Maatalouden investointitukien suunnittelussa otetaan huomioon myös vesien-
suojelun tavoitteet ja ohjataan investointitukia uusiin kotieläintalouden vesien-
suojelua edistäviin toimiin sekä maan rakenteen parantamiseen tähtääviin
toimiin.*

Jatkuvaa MMM, YM, ELYt,
tuottajajärjestöt

Selvitetään EU:n neuvoston maaseudun kehittämisasetuksen mahdollistaman
VPD-tuen käyttöönottoa vuonna 2014 alkavalle ohjelmakaudelle.*

2011–2013 MMM, YM, SYKE,
MTT, ELYt, tuottaja- ja
neuvontajärjestöt

Edistetään tilakohtaista neuvontaa ja koulutusta erityisesti karjatiloille, erikois-
kasviviljelijöille ja hevostiloille.*

Jatkuvaa MTK, ProAgria, ELY

Uudistetaan ja selkeytetään nykyistä nitraattiasetusta* 2011–2013 MMM, YM, SYKE,
MTT, ELYt, tuottaja- ja
neuvontajärjestöt

Työryhmä nimitetty

*valtakunnallinen ohjauskeino tai sen osa

TÄKY+ -hanke
Keski-Suomen ELY-keskus edistää maatalousalueiden vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuuden hoitoa yh-
dessä MTK Keski-Suomen kanssa toteutettavalla Täky+ -koulutushankkeella. MTK Keski-Suomen hallinnoimassa
Täky+ -hankkeessa Keski-Suomen ELY-keskus on yhteistyökumppanina. Hankeyhteistyön tavoitteena on lisätä
viljelijöiden tietoisuutta maatalouden vesiensuojelun keinoista ja arvokkaiden luontokohteiden hoidosta. Hank-
keen toimintaa suunnataan erityisesti Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-), suojavyöhykkei-
den ja kosteikkojen yleissuunnittelualueille. Hankkeen kautta viljelijät saavat halutessaan lisäkoulutusta ja val-
mennusta kohteidensa perustamiseen ja hoitoon.

Maisa-hanke
Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima kolmivuotinen MAISA-hanke (Maatalouden vesiensuojelun kehit-
täminen Saarijärven vesistöreitin varrella) käynnistyi vuoden 2010 alussa. Hankkeessa on kesäkuusta 2010 lähtien
testattu jatkuvatoimista vedenlaadun seurantaa ensimmäistä kertaa karkeammilla maalajeilla Saarijärven vesistö-
reitin varrella. Tutkimustulosten perusteella jatkuvatoimisella seurannalla saadaan tarkkaa tietoa valumaveden
kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksista myös karkeammilla maalajeilla. Vuoden 2011 huhtikuusta lähtien on seurattu
noin 10 hehtaarin suuruisen peltoalueen kuormitusta kahden automaattisen mittausaseman avulla.

Hankkeessa tutkitaan käytännön olosuhteissa karjanlannan sijoitus- ja pintalevityksen eroja pellon ravinnehuuh-
toumiin. MAISA-hankkeessa on edistetty suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustamista Saarijärven vesistöreitin
varrelle. Yhteistyössä MTK:n TÄKY-hankkeen kanssa on järjestetty viljelijöille infotilaisuuksia sekä opintomatkoja.
MAISA-hankkeessa edistetään Keski-Suomen ensimmäisen maatalouden monivaikutteisen mallikosteikon perus-
tamista alueelle. Hankkeessa on laadittu julkaisu "Lannan ravinnemäärät peltoalaan kohden Saarijärven vesistö-
reitin kunnissa", jossa tarkastellaan alueen kunnissa muodostuvan lannan ravinnemääriä suhteessa alueen pelto-
pinta-alaan. MAISA-hanke tiedottaa ja tuo esille maatalouden vesiensuojelun hyviä käytänteitä ja esimerkkejä.
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Metsätalous
Metsätalouden nykykäytännön mukaisia vesiensuojelutoimenpiteitä ovat metsätalouden vesiensuojeluohjeiden
mukaisesti toteutetut kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet (lietekuopat, kaivu- ja perkauskatkot,
laskeutusaltaat), lannoitusten suojakaistat, hakkuiden suojavyöhykkeet sekä nykytason mukaisesti toteutettava
metsätalouden eroosiohaittojen torjunta. Metsätalouden toimenpiteet on Keski-Suomessa mitoitettu Alueellisen
metsäohjelman (AMO 2006–2010) mukaisesti. Alueellista metsäohjelman päivitys vuosille 2012–2015 valmistuu
vuoden 2011 loppuun mennessä. Alueellisessa metsäohjelmassa 2012–2015 tulevat esimerkiksi kunnostusojituk-
sen määrätavoitteet olemaan nykyistä ohjelmaa pienemmät. Tämä otetaan huomioon vesiensuojelutoimenpitei-
den toteutumisen seurannassa eli vesiensuojelutoimenpiteiden määrä suhteutetaan toteutuneisiin toimenpide-
määriin (kunnostusojitus, hakkuut, lannoitus).

Nykykäytännön mukaisilla vesiensuojelutoimenpiteillä ei kuitenkaan saada kaikissa vesistöissä ja valuma-alueilla
aikaiseksi riittävää kuormitusvähennystä. Jotta hyvä tila voidaan saavuttaa sekä hyvä ja erinomainen tila säilyttää,
tarvitaan lisätoimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi. Metsätalouden lisätoimenpiteiksi on esitetty pintavalu-
tuskenttien, kosteikkojen sekä pohja- ja putkipatojen käytön lisäämistä niin kunnostusojituksissa kuin metsäta-
louden eroosiohaittojen torjunnassa (luonnonhoitohankkeet), tehostettua vesiensuojelusuunnittelua, urakoitsi-
joiden ja toimihenkilöiden koulutusta sekä metsäomistajien neuvontaa.

Nyky- ja lisätoimenpiteiden (taulukko 12) lisäksi on esitetty ohjauskeinoja (taulukko 13) metsätalouden vesiensuo-
jelun edistämiseksi.

Taulukko 12. Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutus kaudella 2010–2015 Keski-Suomessa sekä
ohjauskeinot.

Toimenpide Määrä
2010–2015 Aikataulu Toteuttajataho Rahoitus Lisätieto

Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet

Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusra-
kenteet (ha) 42 000 2010–2015

Metsäkeskus, mhy:t,
metsänomistajat, met-
sä-palveluyritykset

Kemera,
metsän-
omistajat*

Määrät AMO 2006–2010

Lannoitusten suojakaistat (ha) 300 2010–2015 Metsänomistajat, mhy:t,
metsäpalveluyritykset

metsän-
omistajat

Määrät AMO 2006–2010

Hakkuualueiden suojavyöhykkeet (ha) 840 2010–2015 Metsänomistajat, mhy:t,
metsäpalveluyritykset

metsän-
omistajat

Määrät AMO 2006–2010

Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta (kpl
vesiensuojelurakenteita) 80 2010–2015

Metsäkeskus, metsän-
omistajat, metsäpalve-
luyritykset

Kemera,
metsän-
omistajat

Toteutetaan luonnonhoito-
hankkeina tai muina hank-
keina

Lisätoimenpiteet

Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu
(kpl vesiensuojelurakenteita) 220 2010–2015

Metsäkeskus, mhy:t,
metsänomistajat, met-
säpalveluyritykset

Kemera,
metsän-
omistajat

Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta,
lisäys (kpl vesiensuojelurakenteita) 170 2010–2015

Metsäkeskus, metsän-
omistajat, metsäpalve-
luyritykset

Kemera,
metsän-
omistajat

Toteutetaan luonnonhoito-
tai muina hankkeina

Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu
(ha/vuosi) 4 050 2010–2015 Metsäkeskus, Mh

Kemera,
metsän-
omistajat,

Luonnonhoitohankkeiden
suunnittelu tai muu valuma-
aluekohtainen suunnittelu

Koulutus (urakoitsijat, toimihenkilöt) ja neu-
vonta
(metsänomistajat), kpl vuodessa

40+400 2010–2015 Metsäkeskus, Tapio,
Mh, mhy:t, ELY

MMM,
mhy:t,
TASO-
hanke

TASO-hankkeessa toiminta-
malli

*metsänomistajat: yksityiset metsänomistajat, yhteisöt (kunnat, seurakunnat ), yhtiöt, valtio (metsähallitus (Mh))

.



14

Taulukko 13. Metsätalouden vesienhoidon keskeisimmät ohjauskeinot Keski-Suomessa.
Ohjauskeinot Aikataulu Toteutus Lisätieto

Yhtenäistetyn ja päivitetyn metsätalouden vesien-
suojeluohjeen laadinta ja käyttöönotto*

Laadinta 2011–2012

Käyttöönotto 2012-

Laatiminen: Tapio, MMM, SYKE,
Metla, KESELY, POPELY, Mh, met-
sänomistajat
Käyttöönotto: Metsäalan toimijat

Laaditaan osana TASO-
hanketta

Laaditaan valtakunnalliset kunnostusojitushankkeita
koskevat ilmoitus- ja lausuntomenettelyohjeet *

2011–2012 YM, MMM Muusta kuin vähäisestä
ojituksesta tehtävä
ilmoitus ELY:lle v. 2012
alusta

Kehitetään metsäsertifiointia ottaen huomion käy-
tössä olevat metsätalouden vesiensuojeluohjeet *

2013–2015 Metsäsertifioinnista vastaavat jär-
jestöt

Lisätään metsätalouden vesiensuojelun koulutusta
ja neuvontaa*

2010–2015 Tapio, mh, metsäkeskus, metsäyhti-
öt, ELY ym.

Toimintamalli TASO-
hankkeessa

Kehitetään valtakunnallisesti käyttöön soveltuva
metsätalouden vesiensuojelua koskeva laadunvar-
mennus ja omavalvontamalli toimijoille *

Toimintamalli: 2011–
2012

Käyttöönotto: 2013-

Tapio, metsäalan toimijat, KESELY

Metsäalan toimijat

Toimintamalli TASO-
hankkeessa

Edistetään metsätalouden ja maatalouden vesien-
suojelun tukitoimenpiteiden yhteensovittamista

2011–2015 MMM, YM

Edistetään luonnonhoitohankkeiden vesiensuoje-
luun kohdistettavaa Kemera-rahoitusta*

2010–2015 MMM. Metsäkeskus

Lisätään ja kehitetään valuma-aluetason suunnitte-
lua vesiensuojelutoimenpiteiden edistämiseksi
erityisesti ongelma-alueilla*

Kehitystyö: 2010–
2012

Käyttöönotto: 2012-

MMM, Tapio, metsäkeskus, KESELY,
POPELY, SYKE, mh
Metsäalan toimijat

TASO-hanke ja Water-
praxis-hanke

Laaditaan ohjeet pintavalutuskenttien ja kosteikko-
jen yleissuunnittelulle sekä laaditaan yleissuunni-
telmia erityisesti kunnostusojituksen painopistealu-
eille*

Ohjeet: 2011–2013

Yleissuunnitelmien
laatiminen: 2013-

MMM, Tapio, metsäkeskus, KESELY,
POPELY, SYKE, mh

Metsäkeskus, mh

TASO-hanke ja Water-
praxis-hanke

Erillis- hankkeina
Toteutetaan metsätalouden valtakunnallinen vesis-
tökuormituksen seurantaverkko*

2010–2015 Tapio, mh, Metla, metsäkeskukset,
SYKE, ELY

*valtakunnallinen ohjauskeino tai sen osa

Vastuu metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden käytännön toteutuksesta on metsänomistajilla. Myös maa- ja
metsätalousministeriöllä, metsähallituksella ja neuvontajärjestöillä on keskeinen rooli toiminnan ohjauksessa.
Ohjauskeinojen edistämisen ja kehittämisen vastuu on pääosin maa- ja metsätalousministeriöllä. Muita vastuu- ja
yhteistyötahoja ovat ympäristöministeriö, ELY-keskukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsähallitus,
metsäkeskukset, Metsäntutkimuslaitos (Metla), SYKE, tuottajajärjestöt, metsänhoitoyhdistykset, metsänpalvelu-
yrittäjät ja metsänomistajien liitot. Valtakunnallisella turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittä-
mishankkeella (TASO) on keskeinen rooli myös metsätalouden vesienhoitoon liittyvien ohjauskeinojen toteutumi-
sen edistämisessä.

TASO-hanke

TASO-hankkeessa (2011–2013) suunnitellaan ja toteutetaan metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä sekä seu-
rataan niiden toimivuutta. Hankkeessa päivitetään metsätalouden vesiensuojelusuositukset, kehitetään valuma-
aluetason suunnittelua sekä tehostetaan vesiensuojelusuunnittelua hanketasolla (kunnostusojitus, maanmuokka-
us, kantojen nosto). Lisäksi järjestetään koulutusta metsätalouden toimijoille ja kehitetään omavalvontaa

Vesistöjen kunnostus, säännöstely ja rakentaminen
Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa on esitetty nykykäytännön mukaisiksi toimenpiteiksi ne vesistö-
jen kunnostustoimet tai säännöstelyn kehittämishankkeet, joilla on rahoituspäätös ja tarvittaessa voimassa oleva
lupapäätös.  Suurin osa ehdotetuista vesistöjen kunnostukseen liittyvistä toimenpiteistä on lisätoimenpiteitä.
Keski-Suomen toimenpideohjelmassa esitetään vuosille 2010–2015  lisätoimenpiteitä 24 jokimuodostumalle ja 17
järvimuodostumalle (taulukko 14). Kunnostustoimenpiteet painottuvat hydromorfologisen tilan parantamiseen.
Ainoastaan rehevöityneiden järvien kunnostukset (9 vesimuodostumaa) muodostavat tässä suhteessa poikkeuk-
sen. Kunnostukseen, säännöstelyyn ja rakentamiseen liittyvät keskeisimmät ohjauskeinot ovat taulukossa 15.
Hankkeiden toteutuksessa tarvitaan priorisointia sekä erilaisia ja uudentyyppisiä yhteistoiminta- ja rahoitusmalle-
ja. Esitettyjen lisätoimenpiteiden toteutuminen riippuu käytössä olevista resursseista.



15

Taulukko 14. Vesistöjen kunnostukseen ja säännöstelyn ja rakentamishaittojen vähentämiseen tähtäävien vesien-
hoitotoimenpiteiden toteutus hoitokaudella 2010–2015 Keski-Suomessa.

Toimenpide
Määrä 2010–2015 Aikataulu Toteuttaja-

taho Rahoitus Lisätieto
Suunnitte-
lu/ selvitys

Toteu-
tus

Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet:

Kalankulkua helpottavat toimenpiteet (kpl)
· Isojoki 5 2010–2012 ELY ELY, kunta Käynnistynyt  2010
· Saajoki 5 2011–2012 ELY ELY, kunta Käynnistynyt 2011

Virtavesien elinympäristökunnostus (vesi-
muodostuma)

· Isojoki, Lannejoki 2 2010–2012 ELY ELY, kunta Käynnistynyt: Isojoki 2010,
Lannejoki 2012

· Saajoki 1 2011–2012 ELY ELY, kunta Käynnistynyt 2011

· Vanginvirta (= Korholankosket) 1 2009–2011 ELY ELY, kunta  Valmistunut 2011

Lisätoimenpiteet:
Suuren rehevöityneen järven kunnostus (kpl, ha)

· Pääjärvi 200 ha 2012–2015 mm. kunta mm. ELY,
kunta

Ei vireillä

· Kivijärvi Kotkatselkä 200 ha 2012–2015 mm. kunta,
osakaskunta

mm. ELY,
kunta

Ei vireillä, (TPO:ssa  toteutuk-
sena)

· Kyyjärvi,
· Saanijärvi

2 kpl 2010–2011 Kunta
kunta, ELY

kunta
kunta, ELY

Kyyjärvi: suunnittelu aloitettu
Saanijärvi: suunnitelma valmis

Pienehkön rehevöityneenjärvenkunnostus (kpl)
· Iso-Herttu 1 2012–2015 kunta, ELY kunta, ELY Ei vireillä
· Ahveninen 1 2012–2015 kunta mm. kunta 2006 kunnostustoimia
· Alanen 1 2012–2015 kunta kunta
· Iso-Virmas, Iso-Virmas Juurikkalahti 1 2012–2015 Suunnitelmat valmistuneet

2007
Kalankulkua helpottavat toimenpiteet (kpl)

· Jämsänjoki, Pyhäkoski, Venejoki, 3 2012–2015 yhtiö, ELY mm. yhtiö, ELY Ei vireillä 2011
· Kannonkoski, Kupanjoki 1 1 2012–2015 ELY, paikalli-

set  toimijat
mm. ELY,
kunta

Maastoselvityksiä  tehty,
Edellyttää konsulttisuunni-
telmaa

· Rusilanjoki-Huumarjoki (muodostu-
man alaosa eli Niemisjärven reitti)

4 2013–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

hakemus AVIssa  11/2011
(TPO:ssa suunnitelmana)

· Hoskarinjoki (Asunnan reitti) 1 2012–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Suunnitelma valmistunut
2007

· Kolkunjoki 1 2012–2013 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Hakemus AVIssa  11/2011

·  Kurunjoki-Nytkymenjoki 1 2013–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Suunnitelma valmistunut
2012

· Leuhunjoki, Suojoki (Hietamankoski) 2 2012–2015 voimayhtiö,
ELY

mm. voimayh-
tiö, ELY, kunta

Esisuunnitelmat valmiita,
toteutusedellytysten tarkempi
suunnittelu ja sitouttaminen

· Leukunjoki-Kangaspuro 1 2013–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Suunnitelma valmis 2012

· Maso-Ryönänkoski, 1 2012–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Ei vireillä 2011

Virtavesien elinympäristökunnostus (vesimuodostuma)
· Kuhankosken alue, Vaajavirta, Karajo-

ki, Piesalanjoki, Vahanganjoki
5 2012–2015 ELY, paikalli-

set  toimijat
mm. ELY,
kunta

Ei vireillä 2011

· Kannonkoski 1 2012–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Maastoselvityksiä  tehty

· Putaanvirta (-Heinäjoki) 1 2009- ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Joitakin toimenpiteitä  ja
esisuunnittelua tehty

· Rusilanjoki-Huumarjoki (muodostu-
man alaosa eli Niemisjärven reitti)

1 2013–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Hakemus AVIssa 11/2011
(TPO:ssa suunnitelmana)

· Hirvonjoki, Hoskarinjoki (Asunnan reit-
ti)

2 2012–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Suunnitelma valmistunut
2007

· Hohonjoki, Häränvirta, Potmonkoski-
Naisvirta

3 2012–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Ei vireillä 2011

· Kolkunjoki 1 2012–2014 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Suunnitelma AVIssa 11/2011

· Kupanjoki 1 2013–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. ELY,
kunta

Suunnittelu mahdollisesti
2012

· Kurujoki-Nytkymenjoki 1 2013–2015 ELY, paikalli- mm. ELY, Nytkymenjoen suunnitelma
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set  toimijat kunta valmistuu 1/2012
· Leukunjoki-Kangaspuro 1 2013–2015 ELY, paikalli-

set  toimijat
mm. ELY,
kunta

Suunnitelma valmis 2012

Muut kunnostustoimet (vesimuodostuma)
· Jyväsjärvi, Palokkajärvi 2 2012–2015 mm. kunta,

ELY
mm. kunta,
ELY

Ei vireillä 2011

· Kurujoki-Nytkymenjoki, 1 2012–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. kunta,
ELY

Kurujoki, ei vireillä 2011

· Kannonkoski 1 2012–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. kunta,
ELY

Maastoselvitykset tehty

· Hohonjoki 1 2010–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. kunta,
ELY

Hohonlampi ruopattu 2008

· Leukunjoki-Kangaspuro 1 2010–2015 ELY, paikalli-
set  toimijat

mm. kunta,
ELY

Maastoselvitys tehty

Säännöstelykäytännön kehittäminen (vesimuodostuma)

· Iso- ja Pieni Lumperoinen, Saarijärvi
3 2008–2011 voimayhtiö,

ELY, kunta
voimayhtiö,
ELY, kunta

Osaselvitykset tehty

· Kuuhankavesi Asemaselkä
1 2008–2010 ELY, kunta ELY, kunta,

osakaskunta,
voimayhtiö

Selvitys valmis

· Luonetjärvi
1 2013- ELY, kunta,

voimayhtiö
ELY, kunta,
voimayhtiö

Ei vireillä

Keski-Suomen ELY-keskus on tarkentanut pintavesien toimenpideohjelmaa "Vilkkilänjoki, Haapaoja" pintavesi-
muodostuman (= Eväjärven reitti, Jämsä, Orivesi) hydrologis-morfologisten ominaisuuksiensa osalta. Toimenpide-
ohjelmaan lisätään seuraavat toimenpiteet: kalankulkua helpottavat toimenpiteet 2 kpl ja virtavesien elinympäris-
tökunnostus 1 kpl. Suunnitelma on valmistunut vuonna 2011 ja sen arvioitu toteutusaikataulu on 2014–2015.
Toteuttajatahoina ovat ELY-keskus ja paikalliset toimijat sekä rahoittajatahoina mm. ELY-keskus ja kunta.

Taulukko 15. Vesistöjen kunnostukseen ja säännöstelyn ja rakentamishaittojen vähentämiseen liittyvät keskei-
simmät ohjauskeinot Keski-Suomessa.

Vesistöjen kunnostamiseen, säännöstelyyn ja rakentamiseen liittyvien vesienhoitotoimenpiteiden toteuttamisvas-
tuu on monesti hankalaa kohdistaa yksittäiseen toimijaan. Rakentamis- ja säännöstelyhankkeissa luvanhaltija on
velvoitettu vastaamaan lupamääräysten mukaisesti toiminnan aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä. Valtion
lisäksi kunnostustoimien rahoittamiseen ja toteuttamiseen osallistuvat myös EU, kunnat, yritykset, säätiöt ja yksi-
tyiset vesienkäyttäjät. Erityisesti pienten kunnostushankkeiden vireillepanossa, suunnittelussa ja toteutuksessa
ranta-asukkailla ja muilla vesienkäyttäjillä on merkittävä rooli. Valtion rahoituksen ja valtakunnallisten ohjauskei-

Ohjauskeinot Aikataulu Toteutus Lisätieto

Toteutetaan kalatiestrategiaa 2012- ELY, kalastusalueet ym. toimijat Kansallinen kalatiestrategia
valmistelu käynnissä *

Toteutetaan vesistöjen kunnostusstrategiaa 2012- ELY, MKL, vesiensuojeluyhdistyk-
set, kunnat, kalastusalueet, vesi-
alueen omistajat ym. toimijat

Kansallinen kunnostusstrate-
gian valmistelu käynnissä*

Toteutetaan pienvesien ennallistamisohjelmaa 2014- ELY, metsäalan toimijat, maan-
omistajat ym.

Ennallistamisohjelma tarkoi-
tus käynnistää 2013

Rakentamisessa otetaan huomioon vesien ekologisen tilan
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet*

Jatkuvaa ELY, AVI, rannanomistajat ym.
toimijat

Tehdään valuma-alueen kokonaistarkasteluun perustuvia
alueellisia kunnostussuunnitelmia, priorisoidaan hank-
keet*

2011–2015 ELY, vesiensuojeluyhdistykset ym.
toimijat

Selkiytetään pienruoppausten ohjeistusta ja yhtenäiste-
tään käytäntöjä*

2013- YM, ELY, AVI, kunnat Ruoppausohje valmisteilla

Turvataan olemassa oleva vesistökunnostusten rahoitus ja
otetaan käyttöön uusia toimintamalleja ja menettelyjä
rahoituksen järjestämiseksi*

Jatkuvaa YM, MMM, ELY ym.

Edistetään kunnostuksen suunnitteluun ja toteutukseen
liittyvää neuvontaa ja yhteistyötä

Jatkuvaa YM, MMM, ELY ym.

Pyritään kehittämään vesilain mukaisten lupavelvoitteiden
joustavuutta ja tarkistamistarvetta luonnonsuojelu-, vesi-
ja metsälainsäädäntöä kehitettäessä*

Jatkuvaa MMM, ELY-keskukset, AVIt

Aktivoidaan omaehtoista vesistöjen kunnostustoimintaa Jatkuvaa ELY, kunnat

Kehitetään kunnostusmenetelmiä ja eri menetelmien
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja pysyvyyden seurantaa

Jatkuvaa SYKE, ELY-keskukset, yliopistot,
tutkimuslaitokset ym.
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nojen kehittäminen on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön vastuulla. Energiatuotantoon
liittyvät toimet saattavat tarvita myös työ- ja elin keinoministeriön ohjausta.

2. POHJAVEDET

2.1 Toimenpideohjelmassa tarkastellut pohjavesialueet

Pohjavesien hoitokohteita kutsutaan pohjavesimuodostumiksi. Suomessa pohjavesimuodostuma on sama kuin
pohjavesialue.

Perusalueet

Perustarkasteluun on otettu I ja II luokan pohjavesialueet. Yksittäinen I ja II luokan pohjavesialue voi myös olla
erityis- tai suojelualue, mikä on huomioitu perustarkastelussa. Tällaisia alueita ovat ihmiskäyttöön tarkoitetut
vedenottoalueet, veden määrällisestä ja/tai kemiallisesta tilasta riippuvat Natura 2000 -alueet ja tietyt uimavesi-
alueet.

Tilastotietoja Keski-Suomen I luokan ja II luokan pohjavesialueista on esitetty taulukossa 16. Näiden luokkien poh-
javesialueet sijaitsevat joko Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueella (VHA 2) tai Kokemäenjoen–
Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueella (VHA 3), minkä vuoksi vastaavat tilastotiedot on esitetty myös
niiden osalta.

Taulukko 16. Pohjavesialueiden tilastolukuja ja jakautuminen Keski-Suomen maakunnassa.

Pohjavesialueiden
luokat eri alueilla

Pohjavesialueiden luku-
määrä yhteensä, kpl

Pohjavesialueiden pinta-
ala yhteensä, km2

Pohjaveden laskennallinen määrä
yhteensä, m3/vrk

Koko Keski-Suomi 244 500,05 193 785
I luokka 178 364,23 149 475
II luokka 66 135,82 44 310

VHA 2 219 447,23 174 970
I luokka 162 331,89 135 460
II luokka 57 115,34 39 510

VHA 3 25 52,82 18 815
I luokka 16 32,34 14 015
II luokka 9 20,48 4 800

Riskinalaiset alueet

Lisätarkastelussa on huomioitu ihmistoimintojen aiheuttamaa pohjaveden vaarantumista I ja II luokan pohjavesi-
alueilla. Tällainen lisätarkastelu voidaan tehdä eri mittareilla, joita ovat esimerkiksi toimintojen lukumäärä ja toi-
mintojen luonnontilasta muuttama pinta-ala pohjavesialueella.  Tällä tavoin lisätarkasteltuja toimintoja tai sekto-
reita ovat olleet maatalous, metsätalous, turvetuotanto, asutus, liikenne, teollisuus- ja yritystoiminta, maa-
ainesten otto sekä pohjavedenotto ja tekopohjaveden valmistaminen.

Lisätarkastelussa pohjavesialue voi osoittautua riskinalaiseksi. Tällöin se voi olla joko pelkästään kansallisesti ris-
kinalainen tai myös euroopanyhteisöllisesti riskinalainen. Kansallisesti riskinalaisella pohjavesialueella on ihmis-
toimintoja, joista saattaa aiheutua pohjaveden pilaantumisen tai muuttumisen vaaraa. Euroopanyhteisöllisesti
riskinalaiset pohjavesialueet ovat se osa kansallisesti riskinalaisista pohjavesialueista, joilla on osoitettavissa näi-
den ihmistoimintojen jo aiheuttaneen pohjaveden laadun heikkenemistä ja/tai pohjaveden määrämuutoksia.
Tällaiseen osoittamiseen käytetään tietoja pohjaveden laatumuuttujista, pohjaveden ottomääristä ja pohjaveden
pinnankorkeuksista. Jos kyseisiä tietoja ei ole käytettävissä, kansallisesti riskinalainen pohjavesialue luokitellaan
ns. selvityskohteeksi, jolta näitä tietoja pyritään keräämään. Kun tietoja myöhemmin karttuu, tällainen selvitys-
kohde voidaan arvioida joko euroopanyhteisöllisesti riskinalaiseksi tai se voidaan säilyttää kansallisesti riskinalai-
sena.
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Lisätarkastelussa euroopanyhteisöllisesti riskinalaiseksi osoittautuneen pohjavesialueen pohjavesi voi lisäksi olla
joko huonossa tai hyvässä kemiallisessa ja/tai määrällisessä tilassa. Kemiallinen tila arvioidaan tarkastelemalla
1)pohjavedessä olevien pilaavien aineiden yleisiä vaikutuksia ja levinnäisyyttä, 2) pohjavedessä olevien pilaavien
aineiden vaikutuksia pohjaveteen liittyvissä pintavesissä ja pohjavedestä suoraan riippuvaisissa maaekosystee-
meissä, 3) pohjaveden suolaantumista tai vastaavaa muiden pilaavien aineiden tunkeutumista pohjaveteen sekä
4)pohjavedessä olevien pilaavien aineiden vaikutuksia siitä valmistettavalle tai mahdollisesti valmistettavalle juo-
mavedelle. Määrällinen tila arvioidaan tarkastelemalla pohjaveden määrämuutosten 1) yleisiä vaikutuksia ja laa-
juutta, 2) vaikutuksia pohjaveteen liittyvissä pintavesissä ja pohjavedestä suoraan riippuvaisissa maaekosystee-
meissä  sekä 3) vaikutuksia pohjavedestä valmistettavalle tai mahdollisesti valmistettavalle juomavedelle.

Keski-Suomen kansallisesti ja euroopanyhteisöllisesti riskinalaiset pohjavesialueet sekä hyvän tilan vaarantavat
haittatekijät on esitetty taulukossa 17. Kansallisesti riskinalaisilla pohjavesialueilla eli selvityskohteilla ei hyvän
tilan vaarantavista haittatekijöistä ole toistaiseksi tietoa, eikä riskinalaisuutta saati huonoa tilaa ole osoitettavissa
ainakaan niiltä osin, joilta pohjavettä on tutkittu. Euroopanyhteisöllisesti riskinalaisilla pohjavesialueilla huono tila
on osoitettu yhdellä tai useammalla haittatekijällä. Pohjaveden määrällinen tila ei ole haittatekijä eikä se aiheuta
kansallista tai euroopanyhteisöllistä riskinalaisuutta tai huonoa tilaa yhdelläkään keskisuomalaisella pohjavesialu-
eella.

Taulukko 17. Keski-Suomen maakunnassa sijaitsevat I ja II luokan pohjavesialueet, jotka ovat joko kansallisesti
riskinalaisia eli selvityskohteita tai euroopanyhteisöllisesti riskinalaisia ja huonossa tilassa.

Kunta Pohjavesialue Arvio Tila Hyvän tilan vaarantava(t) haittatekijä(t)

Hankasalmi Niemisjärvi Riskinalainen Huono Bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni
Joutsa Joutsa Riskinalainen Huono Terbutylatsiini ja desetyyliterbutylatsiini
Joutsa Pekkanen Riskinalainen Huono Kloridi
Jyväskylä Keljonkangas Riskinalainen Huono Trikloorieteeni
Jyväskylä Seppälänkangas Riskinalainen Huono Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni
Jyväskylä Kirri Riskinalainen Huono MTBE
Jyväskylä Liinalampi Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Jyväskylä Vesanka Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Jämsä Halinkangas Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Jämsä Länkipohja Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Jämsä Kerkkolankangas Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Jämsä Holiseva Riskinalainen Huono Co, Cu, Pb, Ni, Zn ja As
Keuruu Alalampi Riskinalainen Huono Viisi torjunta-ainetta, mm. atratsiini ja heksatsinoni
Keuruu Keuruu Riskinalainen Huono Naftaleeni
Keuruu Lintusyrjänharju Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Kinnula Virpikangas Riskinalainen Huono MTBE
Keuruu Haapamäki Riskinalainen Huono Bentso(b,k)fluoranteenit
Kinnula Muhola Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Kivijärvi Tervaniemi Riskinalainen Huono MTBE ja bentseeni
Kyyjärvi Sormiharju Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Laukaa Laukaa Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Laukaa Vihtavuori Riskinalainen Huono Pb
Laukaa Vuontee Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Laukaa Äijälä Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Multia Kirkkoranta Riskinalainen Huono MTBE
Muurame Kinkomaa Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Petäjävesi Hätälänmäki Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Pihtipudas Niemenharju Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Pihtipudas Muurasjärvi Riskinalainen Huono MTBE ja TAME
Pihtipudas Alvajärvi Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Saarijärvi Voudinniemi Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Saarijärvi Ahvenlampi Riskinalainen Huono Atratsiini ja terbutylatsiini
Saarijärvi Kalmari Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Saarijärvi Lannevesi Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Toivakka Toivakka Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
Äänekoski Valioranta Selvityskohde Ei osoitettavissa tutkituilta osilta
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2.2 Toimenpideohjelmassa tarkastellut toimenpiteet ja ohjauskeinot

Toimenpiteiden luokittelu

Ihmistoimintojen aiheuttamaa pohjaveden vaarantumista voidaan vähentää erilaisilla toimenpiteillä, jotka on
pohjavesienhoidossa jaettu nykykäytännön mukaisiin toimenpiteisiin ja lisätoimenpiteisiin.

Nykykäytännön mukaisista toimenpiteistä osa on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Pakolliset toimenpiteet toteutu-
vat niitä koskevan lainsäädännön säätelemässä aikataulussa. Vapaaehtoiset toimenpiteet toteutuvat niitä koske-
vien suunnitelmien ja rahoituksen kehityksen myötä. Lisätoimenpiteet toteutetaan, kun nykykäytännön mukaiset
toimenpiteet eivät riitä pohjaveden hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi. Lisätoimenpiteet ovat pääasi-
assa tehostettuja tai laajennettuja nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä, joita on yhdistelty toimivammiksi ja
edullisemmiksi.

Suojelusuunnitelma

Suojelusuunnitelman laatiminen tai aiemmin laaditun suojelusuunnitelman päivittäminen on tärkeä pohjavesien-
suojelun toimenpide. Merkityksestään huolimatta se katsotaan vesienhoidossa lisätoimenpiteeksi. Se voidaan
laatia tai päivittää yksittäiselle pohjavesialueelle, yhden tai useamman kunnan kaikille pohjavesialueille tai osalle
niiden pohjavesialueita. Suojelusuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti pohjavesialueen eri toimintojen vaa-
timia toimenpiteitä, jotta pohjavesi ei vaarantuisi.

Suojelusuunnitelmia tai niiden päivityksiä tulee tehdä 15 pohjavesialueelle (taulukko 18). Niitä tulee laatia Han-
kasalmen Niemisjärven pohjavesialueelle, Joutsan Joutsan ja Pekkasen pohjavesialueille, Jyväskylän Keljonkan-
kaan, Kirrin ja Seppälänkankaan pohjavesialueille, Keuruun Alalammen, Haapamäen ja Keuruun pohjavesialueille,
Kinnulan Virpikankaan pohjavesialueelle, Kivijärven Tervaniemen pohjavesialueelle, Laukaan Vihtavuoren pohja-
vesialueelle, Multian Kirkkorannan pohjavesialueelle, Pihtiputaan Muurasjärven pohjavesialueelle sekä Uuraisten
Hirvaskankaan pohjavesialueelle.

Suojelusuunnitelmia on vuosina 2009–2011 laadittu euroopanyhteisöllisesti riskinalaisille pohjavesialueille kaksi
kappaletta. Nämä ovat Joutsan kunnan Joutsan ja Pekkasen pohjavesialueet. Suojelusuunnitelmien rahoituksesta
on vastannut Joutsan kunta. Muille taulukon 18 euroopanyhteisöllisesti riskinalaisille pohjavesialueille pyritään
laatimaan suojelusuunnitelmat vesienhoitokauden 2010–2015 aikana. Niiden rahoituksesta vastaavat kunnat ja
Keski-Suomen ELY-keskus.

Taulukko 18. Keski-Suomen maakunnassa sijaitsevat I ja II luokan euroopanyhteisölliset riskinalaiset pohjavesialu-
eet, joiden tila on huono sekä niille ehdotetut toimenpiteet ja niiden toteutus.

Kunta Pohjavesialue
Tila
vuonna
2015

Hyvä tila
vuonna Toimenpide Aika-

taulu Rahoitus Lisätieto

Hankasalmi Niemisjärvi HUONO 2021 Suojelusuunnitelma 2011–2015 Kunta, valtio*

Joutsa Joutsa HYVÄ 2015 Suojelusuunnitelma 2009–2011 Kunta Valmis

Joutsa Pekkanen HYVÄ 2015 Suojelusuunnitelma, päivitys 2009–2011 Kunta Valmis

Jyväskylä Keljonkangas HUONO 2021 Suojelusuunnitelma 2011–2015 Kunta, valtio*

Jyväskylä Seppälänkangas HUONO 2021 Suojelusuunnitelma, päivitys 2011–2015 Kunta

Jyväskylä Kirri HYVÄ 2015 Suojelusuunnitelma, päivitys 2011–2015 Kunta

Jämsä Holiseva HUONO 2021 PIMA-kunnostus-suunnittelu 2011–2015
Maanomista-
jat, kunta, ELY

Keuruu Alalampi HYVÄ 2015 Suojelusuunnitelma 2011–2015 Kunta, valtio*

Keuruu Keuruu HUONO 2027 Suojelusuunnitelma 2011–2015 Kunta, valtio*
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*Ympäristöministeriö on antanut Keski-Suomen ELY-keskukselle vuonna 2011 määrärahan 50 000 €. Määrärahasta ELY-keskus voi myöntää
avustusta vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen riskinalaisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen. Avustus tulee hakuun syksyllä 2011.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus

Yksittäisen tai useamman ihmistoiminnon aiheuttaman maankamaran ja/tai pohjaveden pilaantumisen asteen ja
laajuuden selvitys on tärkeä pohjavesiensuojelun toimenpide. Selvityksen laatiminen katsotaan vesienhoidossa
tärkeydestään huolimatta lisätoimenpiteeksi. Sillä ohjataan mahdollista myöhempää maankamaran ja/tai pohja-
veden kunnostamista.

Selvityksiä tulee tehdä kahdella pohjavesialueella (taulukko 18). Saarijärven Ahvenlammen pohjavesialueella on
kartoitettu entisen taimitarhayrityksen mahdollisia pohjavesivaikutuksia. Pohjavedessä todettiin laatunormin
ylittävät yksittäispitoisuudet atratsiinia ja terbutylatsiinia. Jämsän Holisevan pohjavesialueella on tutkittu entisen
sahayrityksen mahdollisia vaikutuksia pohjaveteen. Pohjavedessä todettiin laatunormin ylittäviä Cu-, Pb-, Ni-, Zn-
ja As-pitoisuuksia. Tämän perusteella molemmilla alueilla tulee tehdä maaperän ja pohjaveden kunnostustarpeen
selvitys. Myös maaperän ja pohjaveden kunnostukset tulee molemmilla alueilla tehdä, jos selvitys osoittaa ne
tarpeellisiksi.

Maaperän ja/tai pohjaveden kunnostustarpeen selvityksiä on vuosina 2009–2011 tehty euroopanyhteisöllisesti
riskinalaisille pohjavesialueille neljä. Nämä ovat Jyväskylän Seppälänkankaan pohjavesialue, Keuruun Keuruun
pohjavesialue, Laukaan Vihtavuoren pohjavesialue ja Jämsän Holisevan pohjavesialue. Selvitysten rahoituksesta
ovat vastanneet Keuruun kaupunki, Eurenco Vihtavuori Oy ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Maaperän ja/tai pohjaveden kunnostuksia on vuosina 2009–2011 tehty euroopanyhteisöllisesti riskinalaisille poh-
javesialueille kuusi. Nämä ovat Jyväskylän Seppälänkankaan pohjavesialue (neljä kohdetta), Laukaan Vihtavuoren
pohjavesialue ja Uuraisten Hirvaskankaan pohjavesialue. Kunnostusten rahoituksesta ovat vastanneet maanomis-
tajat ja Jyväskylän kaupunki.

Taulukon 18 euroopanyhteisöllisesti riskinalaisilla pohjavesialueilla pyritään tekemään maaperän ja/tai pohjave-
den kunnostustarpeen selvitys tai maaperän ja/tai pohjaveden kunnostus kahdelle kohteelle vuonna 2015 päätty-
vän vesienhoitokauden aikana. Niiden rahoituksesta vastaavat maanomistajat, Jämsän kaupunki, Saarijärven kau-
punki ja Keski-Suomen ELY-keskus.

LIITTEET

Liite 1. Viemäröinnin laajentaminen haja-asutusalueille hankkeittain
Liite 2.  Vesienhoidon lisätoimenpiteet toimenpideohjelma-alueittain Keski-Suomessa (Hertta/ Vesimuodostumat
tietojärjestelmä)

Kinnula Virpikangas HUONO 2021 Suojelusuunnitelma 2011–2015 Kunta, valtio*

Keuruu Haapamäki HUONO 2027 Suojelusuunnitelma 2011–2015 Kunta, valtio*

Kivijärvi Tervaniemi HUONO 2021 Suojelusuunnitelma 2011–2015 Kunta, valtio*

Laukaa Vihtavuori HUONO 2021 Suojelusuunnitelma, päivitys 2011–2015 Kunta, maan-
omistajat, ELY

Multia Kirkkoranta HUONO 2021 Suojelusuunnitelma 2011–2015 Kunta,valtio*

Pihtipudas Muurasjärvi HUONO 2021 Suojelusuunnitelma 2011–2015 Kunta,valtio*

Saarijärvi Ahvenlampi HYVÄ 2015 PIMA-kunnostus-suunnittelu 2011–2015 Maanomista-
jat, kunta, ELY

Uurainen Hirvaskangas HYVÄ 2015 Suojelusuunnitelma 2011–2015 Kunta, valtio*
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*vo=vesiosuuskunta

Toimenpide
Määrä

2010–2015
kiinteistöä

Aikataulu Toteuttajataho Rahoitus Lisätieto

Viemäröinnin laajentaminen haja-asutus-
alueille

2 400

Tuukkalan alue, Hirvesalmi 25 valmis vo kunta, EU ESAELYn hanke
Kärkkäälän vesiosuuskunta 20 2010–2011 vo vo, kunta.

maaseudun
kehittämisraha

valmis

Kuikan vesiosuuskunta 20 2011–2012 vo vo, valtio, kunta rakenteilla
Kalmavirran vesiosuuskunta 50 2012–2015 vo viemäriohjelma
Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunta 85 201o-2012 vo vo, valtio, kunta rakenteilla
Puhakan vesiosuuskunta 10 2010 vo vo, valtio, kunta valmis
Kuusaanmäentien vesiosuuskunta (ei toimin-
nassa tällähetkellä)

25 ei rakenneta, liittymismah-
dollisuus yhdysvesi- ja
viemärirunkolinjaan (Korpi-
lahti-Muurame)

Muuramen Rannankylän ja Isolahden vesi-
osuuskunta

30 2010 vo vo, valtio, kunta valmis

Koivistonkylän vesiosuuskunta 70 2010–2011 vo vo, valtio, kunta valmistuu vuoden 2011
loppulla

Liimattalan viemäriosuuskunta 40 2011–2012 vo vo, valtio, kunta työt käynnissä

Suolahden –Sumiaisten vesiosuuskunta 100 2011–2012 vo EU, vo, kunta työt alkaneet
Linna-Lehmusahon viemäröintihanke 60 2011- kunta valtio, kunta I-vaihe tehty ,

Humpin ja Syrjämäen viemäröintihanke 20 2012- viemäröintiohjelama

Lihjamon alue (osa Keuruun haja-asutuksen
vesihuoltohanketta)

20 2012- vo vo, valtio, kunta viemäröintiohjelma

Pihlajaveden alueen verkoston laajentaminen
(osa Keuruun haja-asutuksen vesihuoltohanketta)

10 2012 kunta kunta, valtion
vesihuoltotyö

viemäröintiohjelma

Oittilan alueen verkoston laajennus 30 2011 vo vo, kunta,
maaseudun
kehittämisraha

rakennettu

Tammijärven vesiosuuskunta 15 2011 vo vo, kunta,
maaseudun
kehittämisraha

rakennettu

Venekosken vesiosuuskunta 50 2012- vo vo, valtio, kunta viemäröintiohjelma
Kangashäkki 50 2012- vo vo, valtio, kunta viemäröintiohjelma
Jukojärvn alueen viemäröinti 15 2011 kunta kunta, valtion

vesihuoltoavus-
tus

valmis

Kyynämöisen vesiosuuskunta 80 2011–2012 vo vo, valtio, kunta rakenteilla
HKM vesiosuuskunta (Hännilä, Konttimäki,
mahlu)

80 2011–2012 vo vo, kunta,
maaseudun
kehittämisraha

Leppälahti-Savion vesiosuuskunta 100 2011–2013 vo vo, valtio, kunta lähtee käyntiin tämän
vuoden puolella

Vihtasillan vesiosuuskunta 100 2011–2013 vo vo, valtio, kunta lähtee käyntiin tänä vuonna

Parantala-Honkola vesiosuuskunta 100 2011–2013 vo vo, valtio, kunta rakenteilla

Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunta 40 2011–2012 vo vo, kunta,
maaseudun
kehittämisraha

Vehniän vesiosuuskunta 80 2012- vo vo, valtio, kunta viemäröintiohjelma, suunni-
telma on

Räihän osuukunta 15 2011 vo vo, kunta,
maaseudun
kehittämis raha

valmis

Kalaniemen vesihuolto-osuuskunta 35 2011–2013 vo vo, valtio, kunta käynnissä

Juurakon vesiosuuskunta 40 2011–2013 vo vo, valtio, kunta lähtee käyntiin tänä vuonna

Kymönkosken alue 80 2012–2013 kunta/vo vo, valtio, kunta

Liite 1. Viemäröinnin laajentaminen haja-asutusalueelle hankkeittain
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*su/se = suunnitelma/selvitys, ** tot=toteutus
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 Haja- ja loma-asutus Koulutus ja neuvonta (kpl/v) 310 480 670 20 130 70 240 880 160 600 105

Maatalous Kosteikot (kpl) 5 18 20 10 10

Suojavyöhykkeet (ha) 80 195 165 75 210

Talviaikainen kasvipeitteisyys (ha) 800 520 2000 5000 1500 100 3200

Ravinnepäästöjen hallinta ha) 700 770 3000 5800 2000 250 3210

Ravinnepäästöjen tehostettu hallinta (ha) 200 500 1000 200 500

Koulutus ja neuvonta /tilaa/v) 20 12 20 120 30 5 40

Metsätalous Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuoje-
lu (kpl vs-rakennetta)

10 15 3 135 10 3 25 20

Koulutus ja neuvonta (kpl/v) 40 40 50 80 60 20 140 10

Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu (ha/v) 3000 300 500 250

Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta
(kpl vs-rakennetta)

15 105 30 17

Turvetuotanto Kemiallisen käsittelyn lisääminen (ha) 500

Yhdyskunnat Uudet siirtoviemärit (km) 13 18 11 8 6

Uudet puhdistamot (kpl) 1 1

Kunnostus, säännöstely ja
rakentaminen

su/se
*

tot
**

su/se tot su/se tot su/se tot su/se tot su/se tot su/se tot su/se tot su/se tot su/se tot su/se tot

Säännöstelyn kehittäminen (vesimuodos-
tuma )

1 3 1

Suuren rehevöityneen järven kunnostus (ha)
 200  200

Suuren rehevöityneen järven kunnostus
(kpl)

1 1

Pienehkön rehevöityneen järven kunostu
(kpl)

1  3 1

Kalankulkua helpottavat toimenpiteet (kpl)
1 1 2 4 1 3 1 1  2 1

Virtavesien elinympäristönkunnostus (vesi-
muodostuma)

1 3  2  2 2 2  1 1  3

Muut kunnostustoimet (vesimuodostuma)
1 3 1  1

Liite 2. Vesienhoidon lisätoimenpiteet toimenpideoh-
jelma-alueittain.
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