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1. JOHDANTO 

Kalastusalueet muuttuivat kalatalousalueiksi 1.1.2016 voimaan tulleen kalastuslain (379/2015) nojalla. 

Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen rajat vahvistettiin 13.12.2018 (POSELY/1777/5730/2017) ja 

kalatalousalue järjestäytyi yleiskokouksessa 21.1.2019. Jo ennen tätä Kyyveden ja Pieksämäen 

kalastusalueet sekä Etelä-Savon ELY-keskus sopivat, että muodostettavalle Kyyveden-Pieksämäen 

kalatalousalueelle laadittavaan kalataloudelliseen käyttö- ja hoitosuunnitelma sisällytetään myös vesienhoidon 

yleissuunnitelma.  

Syksyn 2019 suunnittelukokouksessa saatiin tieto, että MMM:n näkemyksen mukaan kalatalousalueiden 

käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja vesienhoitosuunnitelmat tulisi jatkossa laatia erillisinä. Kokouksessa päädyttiin 

siihen, että kalataloudellisessa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa käsitellään vesienhoidollisia asioita vain siltä 

osin kuin ne kuuluvat kalatalousalueiden toiminnan piiriin ja vesienhoidon yleissuunnitelma laaditaan erillisenä 

työnä. Yleissuunnitelmalla ei ole siten vaikutusta kalatalousalueiden lakisääteisiin tehtäviin, vaan sillä 

täydennetään maakunnassa tehtävää vesienhoidon suunnittelua ja kolmannelle vesienhoitokaudelle 

(2022−2027) laadittavaa Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaa. 

Yleissuunnitelman laadintaan on osallistettu laaja sidosryhmäjoukko kalatalousalueelta, kunnista ja vesistöjen 

valuma-alueen eri toimijoista. Suunnitelman toteuttamisella pyritään parantamaan vesien tilaa, kehittämään 

niiden hoitoa sekä edistämään kalakantojen tilaa. Sen avulla halutaan myös vahvistaa nykyisten paikallisten 

ja alueellisten vesistökunnostusverkostojen toimintaa ja edistää uusien syntymistä. Suunnittelutyön 

loppupuolella järjestettiin webinaari, jossa esiteltiin yleissuunnitelmaluonnosta, keskusteltiin ja kuultiin alueen 

asukkaita vesienhoitoon liittyvistä asioista. Valuma-alueilla toteutettavat vesienhoidon toimenpiteet perustuvat 

vapaaehtoisuuteen, joten tiedottaminen ja tietoisuuden lisääminen vesistöjen tilasta, käytettävissä olevista 

vesiensuojelun menetelmistä sekä rahoituksesta on ensiarvoisen tärkeää. 

Vesienhoidon suunnittelun toteuttajaksi valittiin Eurofins Ahma Oy ja työn tilaajana oli Etelä-Savon ELY-

keskus. 

2. SUUNNITTELUALUEEN PERUSTIEDOT 

2.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus ja osa-aluejako 
Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen pinta-ala on 1772 km2 ja siihen kuuluvien vesialueiden pinta-ala 

28 840 ha. Suurin osa suunnittelualueesta kuuluu Mäntyharjun reitin vesistöön, jonka keskusjärvi on pinta-

alaltaan 12 425 ha:n Kyyvesi. Kyyvedestä vedet laskevat Rauhajärveen, josta on yhteys Puulaveteen 

Läsäkosken kautta. Pienempi alueen koillisosassa sijaitseva osa kuuluu Rautalammin reittiin. Osa-alueen 

keskusjärvi on Pieksänjärvi, jonka pinta-ala on 2 106 ha. Kalatalousalueen muut yli 1 000 ha:n järvet ovat 

Rauhajärvi (1 160 ha), Pyhäjärvi (1 135 ha) ja Iso-Naakkima (117 ha). Näitä selvästi pienempiä, mutta 

kuitenkin merkittäviä järviä ovat mm. Härkäjärvi, Vangasjärvi, Naarajärvi, Kutemajärvi, Ylemmäinen ja Pieni-

Naakkima. Edellä mainittujen järvien lisäksi suunnittelualueella on kymmeniä pienempiä järviä. 

Kalataloudellisessa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kalataloutta on tarkasteltu pääosin kolmella osa-alueella: 

Kyyvesi ja Rauhajärvi, Kyyveden valuma-alue ja Pieksänjärven valuma-alue (kuva 1). 

Kuvassa 2 on esitetty suunnittelualueeseen kuuluvat valuma-alueet. 
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Kuva 1.  Suunnittelualueen osa-aluejako.  
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Kuva 2.  Suunnittelualueen valuma-alueet. 
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2.2 Suunnittelualueen vesistöjen tila 

2.2.1 Vesistöjen tyypittely ja ekologinen tila 

Suunnittelualueen järvet ovat pääasiassa eriasteisesti humuksen värjäämiä ja suhteellisen matalia. Vesistöjen 

perusominaisuuksia voidaan luonnehtia järvityyppiluokituksen avulla. Kyyveden-Pieksämäen 

kalatalousalueella järvistä noin 44 % kuuluu luokkaan matalat runsashumuksiset järvet (MRh), kun taas 

matalien humusjärvien osuus on 29 % (kuva 2). Luontaisesti kirkasvetisiksi on luokiteltu ainoastaan Pyhäjärvi 

ja Valkeajärvi. Lyhytviipymäisiä järviä ovat Nykälän reitin välijärvet Pyhäluoma ja Vehvaa. 

 

 

Kuva 3.  Suunnittelualueen järvityyppien osuudet (%). 

 

Suunnittelualueen virtavedet ovat tyypiltään pääasiassa pieniä tai keskisuuria turvemaiden jokia. Esimerkiksi 

suunnittelualueen keskeisin virtavesi Nykälänjoki kuuluu tähän tyyppiin. Keskisuuria tai suuria kangasmaiden 

jokia suunnittelualueella ovat ainoastaan Haapajoki Rautalammin reitillä sekä Läsäkoski suunnittelualueen 

länsireunalla. 

Suomen vesistöjen 3. suunnittelukauden ekologisen tilan luokitus tehtiin vuonna 2019, tosin luokitus ei ollut 

vielä virallisesti vahvistettu ja julkaistu tämän suunnitelman valmistuessa. Näiden tietojen perusteella 

suunnittelualueen luokitelluista järvistä 40 % kuului luokkaan erinomainen ja 49 % luokkaan hyvä. Ekologinen 

tila oli tyydyttävä kuudessa vesistössä tai vesistön osassa (11 %) (kuva 4). 

Ekologinen tila on määritetty kuudelle suunnittelualueen virtavedelle. Haapajoen, Niskakoskenjoen, 

Surnuinjoen, Hännilänjoen-Törmäjoen ja Läsäkosken ekologinen tila on arvioitu hyväksi, mutta  Nykälänjoen 

tila ainoastaan tyydyttäväksi. Kalatalousalueella on lukuisia pienempiä virtavesiä, joille ei ole määritelty 

pintavesityyppiä tai ekologista tilaa. Tällaisia ovat mm. Kurrilanjoki, Rutakonjoki ja Harjujoki. 

Pieksänjärven valuma-alueen järvet kuuluivat pääasiassa luokkaan hyvä (mm. Pieksänjärvi, Haapajärvi) tai 

erinomainen (Salvonen). Pieksänjärvi, Surnuinjärvet, Surnuinjoki, Niskakoskenjoki ja Haapajoki on 

viimeisimmässä luokituksessa määritelty  riskikohteiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa riski, että niiden 

tila heikkenee alkavalla vesienhoitokaudella. 

Hyvin 
lyhytviipymäiset 
järvet (Lv) 3,6 % 

(n=2)

Keskikokoiset 
humusjärvet (Kh) 

3,6 % (n=3)

Matalat 
humusjärvet (Mh) 

29,1 % 
(n=16)

Matalat 
runsashumuksiset 
järvet (MRh) 43,6 

% (n=24)

Matalat 
vähähumuksiset 

järvet (MVh) 1,8 % 
(n=1)

Pienet humusjärvet 
(Ph) 7,3 % (n=4)

Pienet ja 
keskikokoiset 

vähähumuksiset 
järvet (Vh) 1,8 % 

(n=1)

Runsashumuksiset 
järvet (Rh) 7,3 % 

(n=5)

Suuret humusjärvet 
(Sh) 1,8 % (n=1)

Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen järvityypit (n=57)
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Kuva 4.  Suunnittelualueen vesistöjen ekologinen tila. Vuonna 2019 tehty alustava kolmannen vesienhoito-
kauden luokitus. 

 

Kyyveden valuma-alueella niukka enemmistö vesistöistä luokittui erinomaisiksi (48 %), kun taas muu osa 

järvistä kuului pääasiassa luokkaan hyvä (43 %). Tyydyttävään tilaan luokiteltiin viisi vesistöä: Nykälänjoki, 

Heiniö, Iso-Perkai, Pyhäluoma ja Vehvaa. Kyyveden-Rauhajärven osa-alueella erinomaisiksi luokiteltiin 

Niittuleva ja Valkeajärvi. Kyyveden keskusaltaan ja Rauhajärven ekologinen tila oli hyvä, mutta Kyyveden 

Hirviselän ja Suovunselän tilaa voitiin edelleen pitää enintään tyydyttävänä.  

Kyyveden alueella ekologisessa luokittelussa seuraavilla kohteilla todettiin riski, että tila voi heikentyä tulevan 

vesienhoitokauden aikana: Kyyveden keskusallas, Juurikkaselkä ja Koiraselkä sekä Pitkäsjärvi, Pyhäjärvi, 

Niskajärvi, Iso-Nivu, Niskakoskenjoki ja Törmäjoki-Hännilänjoki.   
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2.2.2 Vesistöjen veden laatu 

Pieksänjärvellä veden laatu on selkeästi heikentynyt vuodesta 2000 lähtien (kuva 5). Väriarvo on keskimäärin 

lähes kaksinkertaistunut ja fosforipitoisuus on kasvanut lievää rehevyyttä ilmentävistä pitoisuuslukemista (10-

20 µg/l) siten, että pitoisuus vaihtelee nykyisin noin 15-40 µg/l. Klorofyllipitoisuus on kasvanut selkeää 

rehevyyttä ilmentävälle tasolle, joskin kasvu näyttää taittuneen noin 10 vuotta sitten, mikä johtuu järvellä 

käynnistetyistä uusista kunnostustoimista. Näkösyvyys on vaihdellut käänteisessä suhteessa 

klorofyllipitoisuuteen nähden.  

Pieksänjärven pienialaisessa syvänteessä on ollut pitkään talvisia happiongelmia, ja lopputalven 

happipitoisuus on ollut usein heikko myös tällä tarkastelujaksolla. Jäättömänä aikana happitilanne on yleensä 

hyvä, koska vesimassa kerrostuu heikosti, mutta loppukesällä on silti ajoittain havaittu hapettomuutta pohjan 

lähellä.  

 

 

 

Kuva 5.  Havaintoaseman Pieksänjärvi 020 veden laatu vuosina 2000-2018. Happipitoisuus pohjan lähellä, väri ja 
kokonaisfosfori 1 metrissä, klorofylli 0-2 metrin kokoomanäytteessä; klorofylli ja näkösyvyys touko-syyskuussa. 

 

 

Veden tummuminen on ollut viime vuosina yleinen ilmiö maamme järvissä, ja se on liitetty leutojen talvien ja 

talvisateiden aiheuttamaan humuksen lisääntyneeseen huuhtoutumiseen valuma-alueilta. Veden tummumi-
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nen on selvemmin havaittavissa Pieksänjärven kaltaisessa melko vähähumuksisessa järvessä kuin tumma-

vetisissä humusjärvissä. 

Kyyveden keskusaltaan veden väriarvo on kasvanut ja näkösyvyys hieman pienentynyt 2000-luvulla samaan 

tapaan kuin Pieksänjärvellä. Fosfori- tai klorofyllipitoisuus sen sijaan ei ole kasvanut, ja pitoisuudet kertovat 

lievästi rehevästä vesistöstä (kuva 6). Happitilanne pohjan lähellä on ollut useimmiten kerrostuskausien lopulla 

melko huono, mutta suoranaista hapettomuutta ei ole esiintynyt.  

 

 

Kuva 6.  Havaintoaseman Kyyvesi 084 veden laatu vuosina 2000-2019. Happipitoisuus pohjan lähellä, väri ja 
kokonaisfosfori 1 metrissä, klorofylli 0-2 metrin kokoomanäytteessä; klorofylli ja näkösyvyys touko-syyskuussa. 

 

Kyyveden Suovunselkä on matala ja hyvin tummavetinen, ja 2000-luvun näytteissä veden väriarvo on 

vaihdellut 140-500 mgPt/l. Väriarvolla on ollut lievä laskeva suunta; tosin havaintoaineisto on suhteellisen 

pieni. Fosforipitoisuus on korkea eikä siinä ole havaittavissa muutossuuntaa (kuva 7). Matalan vesialueen 

happitilanne on kesällä hyvä, mutta talvella esiintyy toisinaan selkeää hapenvajausta. 
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Kuva 7.  Havaintoaseman Suovunselkä 245 veden laatu vuosina 2002-2019. Väri ja kokonaisfosfori 1 metrissä, 
klorofylli 0-2 metrin kokoomanäytteessä; klorofylli ja näkösyvyys touko-syyskuussa. 

2.2.3 Vedenkorkeudet 

Kyyveden vedenkorkeuden vaihtelu sekä ääri- ja keskiarvot vuosilta 1971-2000 mittausasemalla 1407400 

Kyyvesi, Haukivuori on esitetty kuvassa 8. Tarkastelujaksolla 2000-2019 vedenkorkeus on vaihdellut välillä 37 

– 156 cm. Vertailujaksolla 1971-2000 vaihtelu on ollut 47 – 178 cm. 

 

 

Kuva 8.  Vedenkorkeus mittausasemalla 1407400 Kyyvesi, Haukivuori vuosina 2000-2019. Keski- ja ääriarvot 
vuosilta 1971-2000. 
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2.3 Valuma-alueiden ominaisuudet 

2.3.1 Valuma-alueiden maankäyttö 

Valuma-alueiden Corine-maankäyttöluokituksen mukaan kaikilla osa-alueilla yli 60 % pinta-alasta on 

sulkeutunutta metsää (kuva 9, liite 1). Harvapuustoisten metsien, pensastojen ja avoimien kankaiden osuus 

on 11-13 %, mikä sisältää myös hakkuualueet. Metsämaan yhteenlaskettu osuus on siten 70-80 % luokkaa. 

Vesialueen osuus on Pieksänjärven valuma-alueella 11,6 %, Kyyveden alueella 16 % ja Härkäjärven valuma-

alueella 10,3 %. On huomattava, että harvapuustoisten alueiden osuuden muutos on suhteellisen nopeaa 

metsän kasvun ja toisaalta hakkuiden vuoksi. Hakkuiden osuus metsäalasta on noin 0,5 – 1 % vuosittain. 

Harvapuustoisen alueen osuus on siten lähinnä suuntaa-antava. 

Muiden maankäyttömuotojen osuus on vähäinen. Viljelysmaiden osuus on Pieksänjärven valuma-alueella 

pieni (2,5 %) ja muilla osa-alueilla noin 5 %. Asuinalueiden sekä teollisuuden, palveluiden ja liikenteen alueiden 

osuus on Pieksänjärven valuma-alueella suurempi (yhteensä 4,2 %) kuin muilla osa-alueilla, joilla osuus on 

alle 2 %.  

 

 

Kuva 9.  Pieksänjärven valuma-alueen (14.79), Kyyveden alueen (14.93) ja Härkäjärven valuma-alueen (14.96) 
maankäyttö (%) Corine-luokituksen mukaan. 

 

Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmästä (Vemala) poimittiin tietoja valuma-alueiden 

ominaisuuksista: pelto-, metsä- ja vesipinta-alat sekä haja-asukkaiden ja loma-asuntojen määrät. Mallin 

uusimmasta versiosta saadaan myös metsien vuosittaiset hakkuualat (taulukko 1).  
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Pieksänjärven valuma-alueella haja-asutusta ja loma-asuntoja on eniten Pieksänjärven lähialueella sekä 

Vangasjärven valuma-alueella. Kyyveden alueella pinta-alaltaan suuri Kyyveden lähialue kattaa noin puolet 

koko alueen haja-asutuksesta ja loma-asunnoista.  

Vuotuinen hakkuuala on vaihdellut noin 0,5-1 % kokonaismetsäalasta vuosina 2013-2017. Hehtaareina 

mitattuna eniten hakkuita on tehty Pieksänjärven valuma-alueen Haapajoen alueella, Kyyveden alueen 

Kyyveden lähialueella ja Nykälänjoen-Naarajoen alueella sekä Härkäjärven valuma-alueen Härkäjärven 

lähialueella.  

Taulukko 1. Suunnittelualueen valuma-alueiden ominaisuuksia Suomen ympäristökeskuksen vesistömalli-
järjestelmästä poimittuina (Vemala marraskuu 2019).  

 

 

2.3.2 Vesistöihin kohdistuva kuormitus 

Pieksänjärven ainetasetutkimuksessa (Nab Labs 2016), Niskajärven kuormitusselvityksessä (Savo-Karjalan 

ympäristötutkimus 2017) sekä Kyyveden kuormitusselvityksessä (Pöyry 2018) on esitetty kyseisiin järviin 

kohdistuva kuormitus sekä mittaustulosten että simuloidun aineiston (Suomen ympäristökeskuksen 

vesistömallijärjestelmä, VEMALA) perusteella. Tässä suunnitelmassa on esitetty kooste suunnittelualueen 

järviin tulevasta fosfori-, typpi-, kiintoaine- ja humuskuormasta. Humuskuorma on laskettu vain Kyyveden 

osalta. 

Pieksänjärveen tulevan fosfori- ja kiintoainekuorman suurin lähde on Pieksänjärven lähialue, kun taas suurin 

typpikuorma tulee Vangasjärven valuma-alueelta (kuva 10). Alueen suuri typpikuorma johtuu Pieksämäen 

jätevedenpuhdistamosta, jonka puhdistetut jätevedet johdetaan Vehka- ja Uuhilammen kautta Pohosjokeen ja 

edelleen Pieksänjärveen. 

 

14.79 Pieksänjärven valuma-alue Koko 

pinta-ala 

km
2

Pelto- 

pinta-ala 

km
2

Metsä- 

pinta-ala 

km
2

Maa- 

pinta-ala 

km
2

Vesi- 

pinta-ala 

km
2

Haja- 

asukas 

lkm

Loma- 

asunto 

lkm

Hakkuuala 

2013-17 

ha/v

Hakkuuala 

2016-17 

ha/v

14_792 Haapajoen alue 57,6 1,87 52,7 54,5 3,06 81 42 48 39

14_793 Pieksänjärven a 79,5 1,16 55,6 56,7 22,8 351 60 32 21

14_794 Salvosen va 23,2 0,14 21,1 21,2 2,00 48 28 10 13

14_795 Vangasjärven va 32,3 1,40 25,8 27,2 5,09 250 45 21 19

14_796 Surnuinjoen va 40,6 0,74 37,5 38,2 2,41 63 5 22 26

14_797 Vuorisen a 38,3 0,71 35,8 36,5 1,74 40 27 35 36

Yhteensä 272 6,0 228 234 37,1 833 207 168 154

14.93 Kyyveden alue Koko 

pinta-ala 

km
2

Pelto- 

pinta-ala 

km
2

Metsä- 

pinta-ala 

km
2

Maa- 

pinta-ala 

km
2

Vesi- 

pinta-ala 

km
2

Haja- 

asukas 

lkm

Loma- 

asunto 

lkm

Hakkuuala 

2013-17 

ha/v

Hakkuuala 

2016-17 

ha/v

14_931 Rauhajärven a 98,5 5,75 77,6 83,4 15,1 247 145 67 50

14_932 Kyyveden lähialue 603 36,7 422 459 144 1448 1222 289 305

14_933 Luusjoen va 33,3 1,65 31,2 32,8 0,48 36 7 25 18

14_934 Nykälänjoen-Naarajoen a 221 13,5 181 194 27,0 481 253 112 110

14_935 Naarajärven va 82,1 1,42 68,6 70,0 12,0 253 145 53 52

14_936 Niskakoskenjoen va 81,0 0,83 74,0 74,9 6,18 55 72 72 47

14_937 Iso-Naakkiman va 95,5 2,17 74,6 76,8 18,7 248 195 68 41

14_938 Itäjoen va 18,9 0,76 16,4 17,2 1,74 25 3 8 10

14_939 Harjujärven va 53,9 3,77 47,5 51,3 2,61 140 31 31 26

Yhteensä 1288 66,6 993 1059 228 2933 2073 725 659

14.96 Härkäjärven va Koko 

pinta-ala 

km
2

Pelto- 

pinta-ala 

km
2

Metsä- 

pinta-ala 

km
2

Maa- 

pinta-ala 

km
2

Vesi- 

pinta-ala 

km
2

Haja- 

asukas 

lkm

Loma- 

asunto 

lkm

Hakkuuala 

2013-17 

ha/v

Hakkuuala 

2016-17 

ha/v

14_961 Härkäjärven lähialue 73,9 4,13 61,7 65,8 8,06 147 137 48 45

14_962 Kutemajärven a 42,8 2,56 35,0 37,6 5,27 84 57 19 23

14_963 Ylemmäisen va 60,0 4,37 49,3 53,6 6,34 93 66 29 25

14_964 Kurrilanjoen va 41,5 2,77 34,5 37,3 4,20 73 55 31 32

Yhteensä 218 13,8 180 194 23,9 397 315 127 125
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Kuva 10.  Pieksäjärveen valuma-alueilta tuleva fosfori-, typpi- ja kiintoainekuorma (Vemala). 

 

 

Kuva 11.  Kyyveden kuormitusselvityksessä käytetyt osavaluma-alueet (Pöyry 2018). 
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Kyyveden kuormitusselvityksessä lähivaluma-alue on jaettu osittain 3. jakovaihetta pienempiin osa-alueisiin 

(kuva 11), ja toisaalta osa lähivaluma-alueesta on jätetty huomiotta kokonaiskuormitusta laskettaessa (noin 

386 km2). Kyyveteen tulevan ravinnekuormituksen lähteinä nousevat esiin Kyyveden lähialue ja Nykälänjoki, 

ja lähialueella erityisesti Lietlahteen laskeva joki (H) ja Sahinjoki-Hietajärven eteläpää (I) (kuva 12). Kiintoaine- 

ja humuskuormaa tulee eniten Nykälänjoesta sekä lähialueelta, mutta myös Törmäjoen kautta Härkäjärven 

valuma-alueelta tulee merkittävä kuorma (kuva 12).  

 

   

 

Kuva 12.  Kyyveteen valuma-alueilta tuleva fosfori- ja typpikuorma. Kyyveden lähialueen kokonaiskuorma on 
esitetty sekä Vemalan mukaan että Pöyryn kuormitusselvityksen osa-alueiden summana (osa-alueet A-N 
yhteensä). 
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Kuva 13.  Kyyveteen valuma-alueilta tuleva kiintoaine- ja humuskuorma. Kyyveden lähialueen humuksen 
kokonaiskuorma on esitetty muista kuormista poiketen ainoastaan Pöyryn kuormitusselvityksen osa-alueiden 
summana (osa-alueet A-N yhteensä). 

 

Kuvan 12 Kyyveden lähialueen eri tavoin esitettyjen ravinteiden kuormitusarvioiden erot johtuvat siitä, että 

kuormitusselvityksessä (Pöyry 2018) on summattu vain se osa lähialueen kuormasta, jota on tarkasteltu 

lähemmin 3. jakovaihetta pienemmillä osavaluma-alueilla. Toinen arvio koskee koko lähivaluma-aluetta, joten 

se on lähempänä todellista kokonaiskuormitusta. Molemmat arviot perustuvat Vemalasta saatuihin 

kuormitustietoihin. 
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Läpivirtausjärvissä, joissa valuma-alue on pinta-alaltaan suuri, järven kautta kulkeva ravinteiden ja 

kiintoaineen ainevirtaama on myös suuri. Kyyveden valuma-alueella tällaisia järviä ovat Nykälänjoen reitin 

Niskajärvi, Vehvaa, Pyhäluoma ja Pitkäsjärvi sekä erityisesti Rauhajärvi, jonka kautta koko Kyyveden alueen 

ja Härkäjärven valuma-alueen vedet laskevat Puulaan (kuva 14).  

 

 

 

Kuva 14.  Eräisiin Kyyveden alueen järviin kohdistuva fosfori-, typpi- ja kiintoainekuorma (Vemala). 

 

Kyyveden kuormitusselvityksen perusteella fosforin ominaiskuormitus on suurinta Kyyveden itäpuolisilla 

osavaluma-alueilla (liite 2). Samoilla alueilla havaittiin myös typen suurimmat ominaiskuormat, mutta lisäksi 

Harjujärven ja Luusjoen valuma-alueen ominaiskuormat ovat merkittäviä (liite 3). Kiintoaineen osalta nousevat 

esiin Kyyveden itäpuolella Purukorvenoja-Pöllänoja (F), Lonkarinjoki (G) sekä Lietlahteen laskeva joki (H), 

eteläpuolella Ihastjärven laskujoki (K) ja länsipuolella Luusjoen valuma-alue ja Jokilahden osavaluma-alue (B). 

Ominaiskuorma on melko suuri myös Härkäjärven ja Itäjoen valuma-alueilla (liite 4).  
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2.4 Pistekuormitus 
Pieksänjärven alueen suurin pistekuormituslähde on Pieksämäen asumajätevedenpuhdistamo, jonka 

fosforikuorma vesistöön on ollut noin 0,6 kg/vrk ja typpikuorma noin 150 kg/vrk vuosina 2014-2018. Kuormitus 

kohdistuu Vehka- ja Uuhilammen kautta Pieksänjärveen. Haukivuoren taajaman puhdistetut jätevedet 

johdetaan Kyyveden Asemanselkään. Asumajätevesien kuormitus Kyyveteen on pieni, noin 0,07 kg/vrk 

fosforia ja noin 7,7 kg/vrk typpeä (taulukko 2). 

Kyyveden lähialueella (14.392) sijaitsee kolme Vapo Oy:n turvetuotantoaluetta: Kovalansuo 

(jälkihoitovaiheessa), Lintusuo ja Pyöreäsuo, Luusjoen valuma-alueella (14.936) sijaitsee Lahnasuon 

turvetuotantoalue ja Iso-Naakkiman valuma-alueella (14.937) Kalkkiköyhän turvetuotantoalue (taulukko 3). 

Kovalansuon ja Lintusuon kuivatusvedet johdetaan Hietajärveen, josta vedet päätyvät Kyyveden Koiraselkään. 

Kovalansuolla tuotanto päättyi 9.8.2019 ja tämän jälkeen alue siirtyi jälkihoitovaiheeseen. Pyöreäsuon vedet 

kulkevat reittiä Orilampi – Syrjälampi - Ylä-Sitro - Ala-Sitro - Kyyvesi Mustaselkä - Koiraselkä. Kalkkiköyhän 

vedet laskevat Sahinjoen ja Naarajoen kautta Niskajärveen. 

Lisäksi Vapo Oy:n Emostensuon turvetuotannolle on saatu ympäristölupa, josta on valitettu Vaasan hallinto-

oikeuteen. Lupa-asia on edelleen käsittelyssä. Emostensuon tuotantoala olisi 47,6 ha ja kuivatusvedet 

johdettaisiin Heinolanjokeen ja edelleen Kyyveden Hulkonselkään. 

Taulukko 2. Suunnittelualueen asumajätevedenpudistamoiden kuormitus vuosina 2014-2018 (Eurofins Ahma Oy 
2019, Ramboll Finland Oy  2019). 

Puhdistamo Vesistöalue BOD7ATU CODCr Kok.N Kok.P Kiintoaine 

  kg/v kg/v kg/v kg/v kg/v 

Pieksämäki 14.795 14520 83480 54140 214 28160 

Haukivuori 14.932 402 2780 2796 24,1 475 

 

Taulukko 3. Turvetuotannon kuormitus suunnittelualueen vesistöihin vuonna 2018 (brutto) (Eurofins Ahma Oy 
2019). *Kovalansuolla tuotanto päättynyt 9.8.2019 (jälkihoidossa), **Lintusuolta poistunut v. 2019 tuotannosta n. 
70 ha. 

Tuotantoalue Kunta 
Vesistö-

alue 
Lupa-ala 

Tuotan-

nossa 
P-kuorma N-kuorma 

COD-

kuorma 

K-aine-

kuorma 

   ha ha kg/v kg/v kg/v kg/v 

Kovalansuo* Mikkeli 14.392 30,7 30 (0) 3 164 4591 187 

Lintusuo** Mikkeli 14.932 144,2 120 (50) 20 767 21517 2519 

Pyöreäsuo Mikkeli 14.932 75,5 72,7 12 723 15062 816 

Lahnasuo Pieksämäki 14.936 68,7 63,8 2 67 2586 243 

Kalkkiköyhä Mikkeli 14.937 87,0 73 13 543 14499 895 

 

2.5 Vesistörakenteet, säännöstely ja pinnanlasku 

2.5.1 Vaellusesteet virtavesissä 

Etelä-Savon ELY-keskuksessa on tehty patokartoitus, jossa on käyty läpi kaikki patorakenteet ja kalojen 

nousuesteet. Kuvassa 9 on esitetty tärkeimmät vaellusesteet. 

Pieksänjärvestä Koskeloveteen laskevalla reitillä on kaksi vaellusestettä. Näistä ensimmäinen on 

Pieksänjärven vedenkorkeutta säätelevä lankkupato Haapajoen yläosassa ja toinen Haapakosken 

voimalaitospato joen keskivaiheilla. 

Pyhäjärvestä Pyhäluomaan laskevassa Rutakon-Jaalanjoessa Pyhäluomasen mylly- ja voimalaitospato estää 

kalojen vaelluksen vesistöjen välillä. Harjujärven valuma-alueella sijaitseva Harjujärvi laskee Myllyjokena 

Kyyveden Harjulahteen. Joessa on mylly ja sen pato estää kalojen vaelluksen matalalla vedellä.  
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Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa vuosille 2020-2030 on tarkempi 

kuvaus vaellusesteisiin kohdistettavista toimenpiteistä. 

 

 

Kuva 15.  Kalatalousalueen merkittävät virtavedet, vaellusesteet ja erityiskalastuskohteet (Kyyveden-Pieksämäen 
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2020-2030 – Eurofins Ahma Oy 2019). 
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2.5.2 Säännöstely 

Pieksänjärvi on alueen ainut säännöstelty vesistö. Pieksänjärven vedenkorkeutta säännöstellään välillä 

+118,77 - 119,42 luusuassa olevan padon avulla. Pieksämäen kaupunki harkitsee padon korvaamista 

pohjapadolla. Nykyiselle säännöstelypadolle on suunnitteilla kuntokartoitus, jonka perusteella tehdään arviot 

jatkotoimenpiteistä. 

2.5.3 Pinnanlasku 

Pieksänjärven vedenpintaa on laskettu vuonna 1953 0,7 metriä, ja Kyyveden pintaa on laskettu 1,8 metriä 

vuosina 1865-1870. Pinnanlaskujen vaikutukset vaikutukset näkyvät erityisesti matalilla lahtialueilla. 

Vedenpinnan lasku aiheutti rantojen mataloitumista ja edisti umpeenkasvua. Alkuvuosina pinnanlaskun 

jälkeen kuiville jääneiltä alueilta on huuhtoutunut kiintoainetta ja ravinteita vesistöön. Turveperäisillä rannoilla 

myös humuksen huuhtoutuminen on todennäköisesti lisääntynyt. Vesitilavuus pienentyi, mikä on saattanut 

heikentää alusveden happitilannetta erityisesti lahdilla.   

3. VESIENHOIDON ONGELMAT JA VESISTÖIHIN 
KOHDISTUVAT PAINEET  

3.1 Pieksänjärven alue 
Matalassa Pieksänjärvessä ravinteiden kierto ja perustuotanto on avovesiaikana tehokasta eikä ravinteiden 

poistumista tuottavasta kerroksesta juurikaan tapahdu. Järven rehevyystaso kasvaa herkästi, ja sisäiset 

prosessit ovat rehevyyden säätelyssä hyvin tärkeitä.  

Pieksämäen jätevedenpuhdistamon kuorma on noin 20 % Pieksänjärven fosfori- ja noin 50 % typpikuormasta. 

Puhdistamo kuitenkin toimii erinomaisesti, eikä sen kuormaa ole mahdollista juurikaan pienentää. Eräänlaisen 

aikapommin muodostavat Vehka- ja Uuhilampi, joiden kautta puhdistamon jätevedet ovat kulkeneet sen 

rakentamisesta lähtien ja joiden pohjalietteeseen on sedimentoitunut ravinteita ja orgaanista ainesta. Lammet 

ovat voimakkaasti sisäkuormitteisia.  

Vesienhoidon kolmannen kauden painetarkastelun mukaan Pieksäjärven alueen hyvää huonommassa tilassa 

oleviin ja riskikohteisiin kohdistuu seuraavat paineet: 

Pieksänjärvi 

Maatalous, metsätalous, este - tulvasuojelu 

Pistekuormitus - yhdyskuntien jätevedet, sisäinen 

kuormitus tai muu rehevöityminen 

Pohjois-Surnui Metsätalous 

Kirkko-Surnui 
Metsätalous 

Sisäinen kuormitus tai muu rehevöityminen 

Surnuinjoki Metsätalous 

Haapajärvi Maatalous, metsätalous, yhdyskuntien jätevedet 

Haapajoki 

Este – tulvasuojelu, este – vesivoima, pistekuormitus – 

yhdyskuntien jätevedet 

Maatalous, metsätalous 

 

Taulukosta on poistettu laskeuma, koska se on merkitty paineeksi lähes kaikkiin vesimuodostumiin ja koska 

sen suuruuteen ei voida vaikuttaa vesienhoidon keinoin. Vesimuodostumaan kohdistuva paine voi olla 

merkittävä yksinään tai yhdessä muiden paineiden kanssa. Painevaikutusta tarkastellaan suhteessa 

luonnonhuuhtoumaan. 
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3.2 Kyyveden ja Härkäjärven alue 
Kyyveden keskusallas on hyväkuntoinen, mutta ongelmakohtia ovat matalat, rehevät ja hyvin humuspitoiset 

lahtialueet, jotka syöttävät ravinteita ja eloperäistä ainesta myös keskusaltaaseen.  

Kyyveden vedenkorkeuden vaihtelu on suhteellisen voimakasta. Sidosryhmille tehdyn kyselyn perusteella 

vedenkorkeuden vaihtelu aiheuttaa ongelmia mm. maataloudelle ja kalastukselle. Vedenkorkeuden vaihtelun 

äärevöityminen johtuu lähinnä valuma-alueella tehdyistä ojituksista, joiden takia valuma-alueiden valumia 

tasaava vedenpidätyskyky on heikentynyt ja virtaamien vaihtelu voimistunut. Samalla erityisesti humuksen 

virtaama valuma-alueilta vesistöihin on kasvanut. 

Muutamissa Kyyveden valuma-alueen järvissä on rehevyydestä aiheutuvia ongelmia. Selkein esimerkki tästä 

on Iso-Naakkiman valuma-alueen latvoilla sijaitseva Heiniö-järvi. Kyyveden alueen tyydyttävässä tilassa 

oleviin vesimuodostumiin sekä Koiraselän vesimuodostumaan kohdistuu seuraavat paineet: 

Hirviselkä Maatalous, metsätalous 

Suovunselkä Maatalous, metsätalous 

Koiraselkä 
Maatalous, metsätalous 

Turvetuotanto 

Pyhäluoma Maatalous, metsätalous 

Vehvaa Haja- ja loma-asutus, maatalous, metsätalous 

Nykälänjoki Maatalous, metsätalous 

Iso-Perkai Metsätalous 

Heiniö 
Maatalous, metsätalous 

Haja- ja loma-asutus 

 

4. VESIENHOIDON TAVOITTEET  

4.1 Vesistöjen ekologinen ja kemiallinen tila 
Yleisesti vesienhoidon tavoitteena on hyvän ekologisen tilan saavuttaminen tai hyvän/erinomaisen tilan 

säilyttäminen. Ekologinen tila arvioidaan useiden biologisten tekijöiden perusteella. Kemiallinen tila arvioidaan 

pääasiassa fosfori-, typpi- ja klorofyllipitoisuuden avulla, mutta arvioinnissa käytetään apuna muitakin 

vedenlaatutekijöitä. Viimeisin luokitus on tehty vuonna 2019, mutta siihen saattaa vielä tulla muutoksia 

vesienhoidon kuulemisen edetessä (liite 5). 

Vuonna 2019 tehdyn luokittelun perusteella seuraavissa vesimuodostumissa on riski, että ekologinen tila 

heikkenee kolmannen vesienhoitokauden aikana: 

- Pieksänjärvi, Pohjois-Surnui, Kirkko-Surnui, Surnuinjoki, Haapajärvi, Haapajoki  
- Kyyvesi:  keskusallas, Juurikkaselkä, Koiraselkä; Pitkäsjärvi, Pyhäjärvi, Niskajärvi, Iso-Nivu, 

Niskakoskenjoki, Törmäjoki-Hännilänjoki 

hyvä tila; riski, että tila heikkenee hoitokaudella -> tavoitteena hyvän tilan säilyttäminen, 
rehevyystason alentaminen 

 

Vuoden 2019 luokittelussa hyvää heikommassa tilassa (tyydyttävä) olivat Kyyveden Hirviselkä ja Suovunselkä, 

Pyhäluoma, Vehvaa, Nykälänjoki, Iso-Perkai ja Heiniö (liite 6). Suovunselän fysikaalis-kemiallinen tila 

luokiteltiin välttäväksi.  

Jousveden-Honkalahdenselän vesimuodostuma on viimeisimmässä luokittelussa yhdistetty hyvässä tilassa 

olevaan Kyyveden keskusaltaan vesimuodostumaan, mutta sinänsä sen tila ei ole parantunut tyydyttävästä. 

Koiraselällä on havaittu kasvavia vedenlaatuongelmia, mutta ekologinen tila on vielä luokiteltu hyväksi. 

Tyydyttävässä ekologisessa tilassa olevien vesimuodostumien fosforin vähennystarvetta arvioitiin fosforin ja 

klorofyllin havaittujen pitoisuuksien ja hyvä/tyydyttävä –luokkarajojen avulla. Fosforipitoisuuden perusteella 

fosforin vähennystarvetta on Suovunselällä (33 %) ja Heiniössä (23 %). Heiniössä fosforin vähennystarve on 

klorofyllin perusteella huomattavan suuri, noin 60 %. Klorofyllin perusteella fosforin vähennystarvetta on lisäksi 

Pyhäluomassa (7 %) ja Vehvaassa (17 %) (taulukko 4).  
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Taulukko 4. Hyvää huonommassa tilassa olevien vesimuodostumien fosforin vähennystarve fosfori- ja kloro-
fyllipitoisuuksien perusteella. 

Tyydyttävässä tilassa Fosforin vähennystarve 

olevat vesimuodostumat P-pitoisuus Klorofylli-a 

Kyyvesi, Hirviselkä - - 

Kyyvesi, Suovunselkä 33 % 7 % 

Pyhäluoma - 7 % 

Vehvaa - 17 % 

Nykälänjoki - - 

Iso-Perkai - - 

Heiniö 23 % 59 % 

 

4.2 Valuma-alueiden kuormitus 

4.2.1 Pieksänjärven alue 

Pieksänjärven tilan heikkenemisen estämiseksi valuma-alueilta tuleva kuormitus ei saa kasvaa nykyisestä, 

vaan sitä on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä pienentämään. Erityinen huomio tulee kiinnittää Vangas-

järven valuma-alueella sijaitsevien Vehka- ja Uuhilammen tilaan sekä riskinalaiseen Surnuinjoen valuma-

alueeseen. 

4.2.2 Kyyveden alue 

Ravinteiden, kiintoaineen ja humuksen kokonais- ja ominaiskuormituksen perusteella vesiensuojelutoimen-

piteitä on tarpeen kohdistaa seuraaville valuma-alueille ja osavaluma-alueille: 

1. Nykälänjoen-Naarajoen alue 

Suuren pinta-alansa vuoksi Nykälänjoen reitti on Kyyveden merkittävä ravinne-, mutta erityisesti kiintoaine- ja 

humuskuormituksen lähde. Kuormituksen vähentäminen kohdistuu ensisijaisesti Jousvesi-Honkalahden-selän 

tilaan, mutta myös alueen muut vesistöt hyötyvät siitä (tyydyttävässä tilassa olevat Iso-Perkai, Pyhäluoma, 

Vehvaa, Nykälänjoki). 

2. Hirviselkään ja Suovunselkään laskevat osavaluma-alueet 

Heikoimmassa tilassa olevien, voimakkaasti humuspitoisten ja ravinteikkaiden vesistönosien valuma-alueille 

tulee kohdistaa erityinen huomio. Nämä ovat  Itäjoen valuma-alue sekä Oininginlahden laskujoen (E) ja 

Purukorvenoja-Pölläkänojan (F) osavaluma-alueet. 

3. Kyyveden kaakkoiset osavaluma-alueet, joilla on suuri ominaiskuormitus 

Kuormituksen vähentämiseen on pyrittävä myös osavaluma-alueilla, joilla on suuri ominaiskuormitus. Näitä 

ovat Lonkarinjoki (G), Lietlahteen laskeva joki (H) sekä Hietajärven laskujoki (I). Hietajärven laskujoen tuoma 

kuormitus kohdistuu Koiraselälle, jonka tila on osoittanut heikkenemisen merkkejä. 

4.3 Hydrologia 
Vesistöjen hydrologiaan liittyy kaksi vesienhoidon mahdollista tavoitetta: 

 Vesistöjen virtaamien äärevyyden vähentäminen 

 Kyyveden pinnankorkeuksien vaihteluvälin pienentäminen eli alivedenkorkeuden nosto 

Ensimmäinen kytkeytyy saumattomasti veden laadun parantamiseen tähtääviin tavoitteisiin. Toimenpiteet, 

jotka hidastavat veden valumista esimerkiksi ojitusalueilta vesistöön, lisäävät myös ravinteiden, kiintoaineen 

ja humuksen pidättymistä valuma-alueelle. 
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Kyyveden alivedenkorkeuden nostomahdollisuuksien selvittämiseksi ELY-keskus teetti alustavan 

patosuunnitelman, joka sisältää myös laskelmat padon vaikutuksista Kyyveden ja Rauhajärven 

vedenkorkeuksiin sekä Läsäkosken virtaamiin (Maveplan 2011). Myös Kyyveden vedenkorkeuksien vaikutusta 

virkistyskäyttöön on aiemmin arvioitu (Fortum 2005). Edelleen aiempien selvitysten yhteydessä Kyyveden ja 

Rauhajärven alueella on toteutettu mielipidekysely. Yhteenveto tuloksista löytyy Etelä-Savon ELY-keskuksen 

vesienhoidon sivustolta: (esvesienhoito.files.wordpress.com). 

Kyyveden alivedenkorkeuden nostamista selvittänyt työryhmä päätti toimintansa huhtikuussa 2013. 

Loppupäätelmissään työryhmä totesi, että alivedenkorkeuksien nostohankkeen jatkamiselle ei ole edellytyksiä 

resurssien riittämättömyyden, tilusjärjestelyiden todennäköisen kalliin hinnan sekä hankkeeseen 

osallistumishalukkuuden epävarmuuden vuoksi. Työryhmä totesi, että mikäli hanketta jatketaan on tehtävä 

lisäselvityksiä. Työryhmä esitti, että alivedenkorkeuden nostohankkeen tulokset huomioitaisiin Kyyveden 

kunnostamisen yleissuunnittelussa.  

4.4 Sidosryhmien esittämät tavoitteet 
Tehdyssä pienimuotoisessa kyselyssä nousi esíin seuraavia asukkaita edustavien sidosryhmien ja järjestöjen 

näkökohtia: 

 Alueen maanomistajat ja maa- ja metsätalouden harjoittajat on otettava mukaan vesienhoitotyöhön. 

Maanomistajien ja maatalouden harjoittajien mahdollisuudet olla mukana vaihtelevat, jolloin on oltava 

tarjolla riittävän laaja valikoima keinoja ja mahdollisuuksia tehdä tarvittavia toimenpiteitä. 

 Osallistaminen ja tiedotus on tehtävä ilman, että mitään toimijatahoa syyllistetään vesiensuojelun 

ongelmista. Tämä parantaa sitoutumista vesiensuojelutyöhön. 

 Toimenpiteiden tulee olla vapaaehtoisia, kohdekohtaisesti tarpeellisia, kustannustehokkaita  sekä 

helposti ja realistisesti toteutettavissa olevia. 

 Tarvitaan suunnittelutukea sisätävä ohjelma valuma-aluekunnostuksiin. Tuki kohdistetaan vaikutta-

vuudeltaan (paine, potentiaali, arvio kustannusvaikuttavudesta) parhaisiin kohteisiin. 

 Osakaskuntien hankeverkoston tukeminen/luominen, rahoituksen kätilöinti ja ohjaus eri hanke-

tyypeille (käyttöhaittojen poistaminen, koekalastukset, kirjanpitokalastukset ym. monitorointi, kostei-

kot, nousueteiden poistohankkeet). 

 Uusia turvetuotantoalueiden ympäristölupia ei tule myöntää, ennen kuin turvetuotannon vaikutus-

alueella olevat suunnittelualueen osat ovat hyvässä tilassa. 

4.5 Sidosryhmien työpajassa muotoillut tavoitteet 
Vesienhoidon tavoitteita käsiteltiin myös sidosryhmille järjestetyssä työpajassa. Vesienhoidon toimenpiteiden 

vaikuttavuutta ja toteutettavuutta arvioitiin kuusiportaisella asteikolla (liite 6). Vesistössä ja valuma-alueella 

tehtävien toimenpiteiden lisäksi keskusteluun nousivat erityisesti eri toimijatahojen yhteistyön tarve, 

organisointi ja hankkeiden käynnistäminen useampien tahojen yhteistyönä. Kyyvedellä ja Pieksämäellä on  

aktiiviset vesienhoidon johtoryhmät, ja niiden ja kalatalousalueen toiminta tulee integroida siten, ettei turhaa 

päällekkäisyyttä synny. Liitteessä 7 on listattu alueen vesienhoidon yhteistyötahoja. 

Useissa kommenteissa korostettiin, että yhteistyön tulee olla vapaaehtoista, eikä yhteistyötä koordinoimaan 

ole suotavaa perustaa uutta organisaatiota. ELY-keskuksen roolia vesienhoidon vetovastuussa korostettiin, ja 

viestinnässä painotettiin avoimuutta. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että mitään tahoa ei syyllistetä vesienhoidon 

ongelmista.  

Edelleen korostettiin, että vesiensuojelukohteiden kuuluminen yleissuunnitelmaan ei velvoita maanomistajia 

kohteiden tai rakenteiden perustamiseen. Kohteiden toteutus edellyttää yleensä tarkempien suunnitelmien 

laatimista. Toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen ja mm. maanomistajan ja asianosaistahojen hyväksymän 

rahoitusmallin löytämiseen.  

 

https://esvesienhoito.files.wordpress.com/2014/10/kv_tulosraportti_kyselyt_kyyv_rauhaj.pdf
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5. VESIENHOIDON TOIMENPITEET 

5.1 Toimenpidevaihtoehdot 

5.1.1 Valuma-alueella tehtävät toimenpiteet 

Eri toimialojen vesienhoidon toimenpiteille on laadittu uudet suunnitteluohjeet vuonna 2020. Ne on tehty 

toimenpiteiden suunnittelua ja ympäristötavoitteiden asettamista varten vesienhoidon kolmannelle kaudelle eli 

vuosille 2022–2027. Oppaat kattavat mm. 

 Maatalouden, turkistuotannon ja happamuuden torjunnan  

 Metsätalouden 

 Turvetuotannon 

 Yhdyskuntien, haja-asutuksen ja teollisuuden 

 Vesirakentamisen, säännöstelyn ja vesistökunnostukset 

 Kalankasvatuksen 

 Ilmastonmuutoksen huomioon ottamisen  

Ohjeet löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas 

Maatalouden vesienhoidon toimenpiteet jaetaan perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin (liite 8). 

Perustoimenpiteet ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia toimenpiteitä, jotka on toteutettava riippumatta 

vesienhoidon suunnitelmien esityksistä. Maatalouden vesienhoidon täydentävät toimenpiteet on aiempina 

kausina sovitettu yhteen toteutettavan maataloustukijärjestelmän kautta. Maataloustukijärjestelmän 2021 - 

2027 osalta sekä EU-asetuksen ja rahoituskehyksen että kansallisen strategisen suunnitelman valmistelu on 

vielä kesken. Suomen strategisen suunnitelman valmistelun aikataulu riippuu EU:n monivuotisten rahoitus-

kehysten sekä CAP-perusasetusten valmistumisesta, jotka eivät olleet vielä käytettävissä.  

Metsätalouden (liite 9) ja turvetuotannon (liite 10) vesienhoidon toimenpiteet jaetaan perustoimenpiteisiin, 

muihin perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin. Perustoimenpiteisiin luetaan EU-direktiivien 

vaatimat toimenpiteet. Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen 

velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin. Täydentäviksi 

toimenpiteiksi luokitellaan perustoimenpiteiden ja muiden perustoimenpiteiden lisäksi tehtävät toimenpiteet, 

kuten myös kaikki ohjauskeinot. Ne ovat pääsääntöisesti vapaaehtoisia ja nojautuvat usein taloudellisten ja 

tiedollisten ohjauskeinojen käyttöön. Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa Pieksänjärven ja 

Kyyveden alueet on merkitty metsätalouden vesiensuojelun painopistealueiksi. 

Yhdyskuntien, haja-asutuksen ja teollisuuden vesienhoidon toimenpideohjeet sisältävät kiinteistö-

kohtaisen jäteveden käsittelyn tehostamisen sekä hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostamisen (liite 11). 

Hulevesien hallinnan toimenpide kattaa niin laadullisen (ravinteet, hygienia, vaaralliset ja haitalliset aineet) 

parantamisen kuin määrällisen hallinnan eli tulvasuojelun lisäksi hulevesien roskaantumis- ja 

mikropollutanttipäästöjä pyritään vähentämään. Käsittelyllä tarkoitetaan mm. hulevesien pidättämistä, 

viivyttämistä sekä luonnonmukaisia menetelmiä (mm. imeyttäminen, kosteikot) hulevesien laadun 

parantamiseksi sekä hallittua johtamista vesistöön. Kaavoittamisen ja kuntien hulevesistrategioiden kautta 

kehitetään hulevesien kestävää hallintaa.  

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen: Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien 

käyttöä ja ylläpitoa toteutetaan sen mukaisesti kuin vuoden 2017 lainsäädäntömuutoksessa edellytetään. 

Jätevesien käsittelyn on täytettävä ranta- ja pohjavesialueilla 31.10.2019 lähtien lainsäädännön vaatimukset 

ja vaadittavat tehostetun käsittelyn toimenpiteet on toteutettu. Kiinteistökohtaista jäteveden käsittelyä 

tehostetaan säännösten vaatimukset täyttäviksi niillä kiinteistöillä, joilla käsittelyvaatimuksista saatu poikkeus 

tai vapautus raukeaa.  

Kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostamistoimenpiteen osalta otetaan huomioon kaikki ne kiin-

teistökohtaiset jätevesijärjestelmät, jotka tehostetaan vuosien 2022-2027 aikana nykylainsäädännön vaati-

musten edellyttämälle tasolle.  

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/Suunnitteluopas
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Tämän toimenpiteen osalta merkittävimpiä ovat ei-ympäristöluvanvaraiset alle 100 AVL:n, mutta selvästi 

muutamaa taloutta suuremmat, kylä-, kokouskeskus- ja lomakeskuspuhdistamot. 

5.1.2 Vesistössä tehtävät toimenpiteet 

Vesistössä tehtävistä toimenpiteistä on otettu tässä huomioon hapetus, hoitokalastus, vesikasvien niitot sekä 

alivedenpinnan nosto. Lisäksi uusia menetelmiä kehitellään aktiivisesti, esimerkiksi PuuMaVesi-hankkeessa 

on saatu lupaavia tuloksia puumateriaalin käytöstä ravinteiden sitojana virtavesissä (linkki: 

https://www.syke.fi/hankkeet/puumavesi). 

Lisätietoa kunnostusmenetelmistä löytyy mm.: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus 

Hapetus 

Järven rehevöityessä happea kuluttava hajotustoiminta lisääntyy ja sen seurauksena voimistuva happikato 

saattaa kiihdyttää fosforin sisäistä kuormitusta. Parantamalla happitilannetta pohjan tuntumassa voidaan estää 

happikatojen syntyminen ja hillitä fosforin liukenemista pohjasedimentistä veteen. Hapetustarpeen arviointi on 

osa järven pitkäaikaista ja suunnitelmallista kunnostusta, jos hapetonta aluetta on merkittävä osa järven pinta-

alasta ja rehevyysongelman havaitaan liittyvän happikatoihin.  

Yleisempiä käytössä olevia hapetusmenetelmiä Suomessa ovat hapen vienti veteen ilman ja paineilma-

kuplituksen avulla ja hapellisen päällysveden johtaminen happiköyhään alusveteen.  

Hoitokalastus 

Voimakkaan ravinnekuormituksen seurauksena järvessä on usein satoja kiloja särkikaloja hehtaarilla ja vähän 

petokaloja, runsaasti ravinteita sedimentissä ja vähän uposkasveja. Vaikka kuormitus loppuisi, rehevöitymisen 

myötä muuttuneen kalaston suorat ja välilliset vaikutukset kasvattavat sisäisen kuormituksen todennäköisyyttä 

matalissa järvissä ja suurten järvien matalilla alueilla levien parhaalla kasvukaudella. Runsas särkikalakanta 

aiheuttaa ja ylläpitää järven sisäistä kuormitusta, veden korkeaa fosforipitoisuutta ja sinileväkukintoja (linkkejä:  

https://www.jarviwiki.fi/w/images/4/4a/Sinilevainfo.pdf 

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

Ravintoketjukunnostuksen tarkoituksena on vähentää ylitiheää särkikalakantaa teho- tai hoitokalastusten 

avulla. Lisäksi ravintoketjukunnostus voi käsittää petokalojen istutuksia, kalastuksen ohjausta sekä kalojen 

elinympäristön hoitoa. Valikoivilla poistokalastuksilla ja muilla ravintoketjuun kohdistetuilla toimenpiteillä 

voidaan kunnostuksen jälkeen osaltaan estää järven tilan huononemista ja ylläpitää järven hyvää tilaa. 

Rehevän järven särkikalaston riittävä vähentäminen voi johtaa huomattavaan näkösyvyyden kasvuun sekä 

sisäisen fosforikuormituksen ja leväkukintojen vähenemiseen. 

Menetelmän tai menetelmien valintaan vaikuttavat kohdelajit ja niiden ikäjakauma, petokalakantojen 

koostumus, järven koko, muoto, syvyyssuhteet sekä pohjan laatu. 

Myös petokalakantojen tila sekä hoitotavoitteet ja -toimenpiteet on selvitettävä jo suunnitteluvaiheessa. Hyvä 

petokalakanta voi edesauttaa hoitokalastuksen vaikutusten pysyvyyttä. 

Hoitokalastusta suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota ulkoisen ravinnekuormituksen tasoon. Mikäli 

ulkoinen kuormitus on liian suuri, hoitokalastuksen vaikutus jää todennäköisesti lyhytaikaiseksi. Parhaat 

edellytykset hoitokalastuksen onnistumiselle on yleensä sisäkuormitteisissa järvissä. Valuma-alueen 

vesiensuojelun riittävyyttä hoitokalastusjärvissä tulee tarkastella. Yhteenvetoa hoitokalastuksissa 

huomioitavista tekijöistä on koottu liitteeseen 13. 

 

Vesikasvien niitto 

Vesikasvien poistaminen on käytetyimpiä vesistöjen kunnostustapoja. Tavoitteena on parantaa lähinnä järven 

virkistys- ja maisema-arvoja, kun liiallinen vesikasvillisuus tai rannan liettyminen aiheuttaa haittaa rantojen 

käytölle. Vesikasvien poistolla voidaan edesauttaa järvellä liikkumista, uimista ja kalastusta. Peltovaltaisilla 

rannoilla ja ojien suistoissa tulee välttää vesikasvien liiallista poistoa, koska kasvillisuus pidättää ravinteita. 

https://www.syke.fi/hankkeet/puumavesi
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus
https://www.jarviwiki.fi/w/images/4/4a/Sinilevainfo.pdf
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Levatilanne
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Kasvillisuuden poistolla umpeenkasvaneista salmista, jokisuista ja luusuoista voidaan lisätä veden virtausta ja 

parantaa osaltaan myös veden laatua. Ylitiheän kasvillisuuden poisto on usein tärkeää kalaston ja linnuston 

elinolojen kannalta. 

Kortetta, kaislaa, ruokoa ja muita ilmaveroisia vesikasveja voidaan vähentää niittämällä. Lumpeen tai ulpukan 

niitto tuottaa usein vaatimattomia tuloksia, koska niillä on juuristossaan runsaasti ravinteita uudelleenkasvuun. 

Uposlehtisiä vesikasveja, joita ovat esimerkiksi vidat ja vesisammal, ei tule niittää, koska ne voivat lisääntyä 

palasista, joista kasvaa nopeasti uusia versoja. 

Niittoa tehokkaampi tapa kelluslehtisten kasvien vähentämiseen on juurakoiden poisto. Menetelmä on niittoa 

kalliimpi, mutta sen kustannukset ja haittavaikutukset jäävät ruoppaukseen verrattuna pieniksi, koska järvestä 

poistetaan vain juurakot, ei sedimenttiä. Onnistuneen juurakoiden poiston vaikutus kasvustoihin on useita 

vuosia. Työstä aiheutuvan tilapäisen samentuman ja mahdollisen ravinteiden vapautumisen takia työ tulisi 

suorittaa syksyllä.  

Vain pienimuotoiset niitot saa tehdä ilman lupaa. Asiasta on kuitenkin ilmoitettava kuukausi etukäteen 

vesialueen omistajalle ja alueelliselle ELY-keskukselle. Laajaan vesikasvien niittoon tarvitaan aina lupa. 

Laajoja niittoja suunniteltaessa tulee niittokohteelta tehdä perusteellinen kasvillisuuskartoitus. Laajat niitot 

vaativat usein kasvillisuusselvityksen lisäksi myös luontoarvoselvityksen. Jos niittoja aiotaan tehdä 

suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä. 

Alivedenpinnan nosto 

Järven tai lammen vedenpinnan noston tavoitteena on parantaa matalan järven tai lammen käyttö-

kelpoisuutta. Vedenkorkeuden muuttaminen vaatii aina vesilain mukaisen luvan riippumatta muutoksen 

suuruudesta. 

Kasvillisuus vähenee vesisyvyyden kasvaessa ja umpeenkasvu hidastuu. Vedenpinnan ollessa aikaisempaa 

korkeammalla rantojen virkistyskäyttömahdollisuudet yleensä parantuvat. Umpeenkasvavan järven ilma-

versoiset kasvustot kannattaa niittää ennen vedenpinnan nostoa. 

Vedenpinnan nosto kasvattaa vesitilavuutta, ja talviaikainen happitilanne järvessä voi parantua, kun 

pohjasedimentin happea kuluttava vaikutus kohdistuu suurempaan vesimassaan. Samalla järven pohja jäätyy 

pienemmällä alueella. Kesällä aallokon aiheuttama pohjasedimentin sekoittuminen vähenee. 

Vedenpinnan noston seuraukset koskettavat suurta osaa rannan maanomistajista, vesialueen omistajista,  

ranta-asukkaista ja vesistön käyttäjistä. Nostohankkeen suunnitteluvaiheessa on siis välttämätöntä tehdä 

yhteistyötä eri asianosaisten kesken ja varmistaa yksimielisyys tavoitteista. 

Vedenpinnan nostohankkeesta on tehtävä vaikutusten arviointi, jossa otetaan huomioon luontoon kohdistuvien 

vaikutusten lisäksi myös vaikutukset eri elinkeinoille kustannuksineen ja korvauksineen.  

5.2 Pieksänjärven alue 

5.2.1 Valuma-alueella tehtävät toimenpiteet 

Kuvissa 16 ja 17 on esitetty ihmisen toiminnasta aiheutuvan fosforin ja typen ominaiskuorman (kg/km2/v) taso. 

On huomattava, että kuormitustaso ei ole erityisen korkea, kun sitä verrataan koko Suomen alueelta löytyviin 

korkeimpiin ominaiskuormitusarvoihin. Kuormitusluvuissa ei ole mukana luonnonhuuhtoumaa eikä 

pistekuormitusta. 

Vemalasta saadun ominaiskuormitusarvion mukaan Pieksäjärven valuma-alueella fosforin ihmisperäinen 

ominaiskuormitus on korkeinta Vangasjärven ja Pohjois-Surnuin lähivaluma-alueilla sekä Haapajoen alueen 

alaosassa (kuva 16). Typen ominaiskuorma on suurinta Vangasjärven valuma-alueella (kuva 17).  

Pieksänjärven valuma-alueelle sijoittuvan uuden vesistöjä kuormittavan toiminnan päästöt on rajattava 

mahdollisimman pieniksi. Alueella jo sijaitsevan kuormittavan toiminnan päästöjä on pyrittävä pienentämään 

mahdollisuuksien mukaan. Pieksämäen kaupungissa on viime vuosina suunniteltu ja toteutettu hulevesien 

käsittelyä kosteikko- ja laskeutusaltaiden avulla mm. Anolan, Heikinlammen ja Hiekanpään alueilla. 
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Kuva 16.  Ihmisperäisen fosforin hajakuormituksen ominaiskuorma (kg/km2/v) Kyyvesi-Pieksämäki –kalatalous-
alueella (Vemala). 
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Kuva 17.  Ihmisperäisen typen hajakuormituksen ominaiskuorma (kg/km2/v) Kyyvesi-Pieksämäki –kalatalous-
alueella (Vemala). 

 

Surnuinjoki on arvioitu riskinalaiseksi vesimuodostumaksi. Joen ja sen valuma-alueella sijaitsevien järvien 

merkittävimmäksi painetekijäksi on arvioitu metsätalous. Surnuinjoen alueella on tarpeen ottaa käyttöön sekä 

perus- että täydentävät toimenpiteet metsätalouden vesiensuojelussa. Valuma-alueelle tulisi tehdä tarkempi 

metsätalouden vesiensuojelun suunnitelma.  

Kirkko-Surnuin hoitosuunnittelu on alkanut 2020, ja toimenpiteiden luvitus tapahtuu vuosina 2021–2022. 

Kirkko-Surnui on Natura-alueena erityisalue. Alustavasti ensisijainen tavoite alueella on nostaa veden pintaa 

tai lisätä avovesialuetta muilla keinoin. Suunnitelmaan sisältyy myös Surnuinjoen valuma-alueen vesien-

suojelutarpeiden tarkastelu. Suunnitelman toimenpiteissä on huomioitava myös vaikutukset Pieksänjärveen. 
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Vangasjärven valuma-alueella sijaitseville Vehka- ja Uuhilammelle on vuonna 2019 valmistunut kunnostus-

suunnitelma (Ympäristöpalvelut Latvasilmu osk). Suunnitelmassa on suositeltu kunnostustoimenpiteiksi 

talviaikaisia niittoja, Vehkalammen ruoppauksia, särkikalojen poistopyyntiä, veden talvista ilmastusta sekä 

lähivaluma-alueella tehtäviä suometsien ennallistamisia/valumavesien uudelleenohjausta. Tavoitteena on 

paitsi lampien tilan parantaminen, myös Pieksänjärveen tulevan kuormituksen vähentäminen. 

5.2.2 Vesistössä tehtävät toimenpiteet 

Hapetus 

Pieksänjärven syvännettä on hapetettu jo pitkään happitilanteen pitämiseksi kohtuullisena ja sisäisen 

kuormituksen hillitsemiseksi. Hapetustarve ei ole muuttunut, ja hapetusta on syytä jatkaa entiseen tapaan 

edelleen. 

Hoitokalastus 

Pieksänjärvellä toteutettiin mittava tehokalastushanke seurantoineen vuosina 1995-2000 Pieksämäen 

jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan edellyttämänä. Hankkeen tuloksena järven rehevyystaso laski 

merkittävästi, klorofyllipitoisuus ja kasviplanktonbiomassa pienenivät ja näkösyvyys kasvoi huomattavasti. 

Eläinplanktonin koostumus muuttui rehevyyden säätelyn kannalta edullisempaan suuntaan (Palomäki ym. 

2001).  

2000-luvulla järven tila on jälleen heikentynyt, vaikka pienimuotoisempia hoitokalastuksia on tehty edelleen. 

Saalis on ollut melko hyvä vuosina 2006, 2010 ja 2012-2013, ja viimeisimpien hoitokalastusten tulokset ovatkin 

näkyneet jossain määrin klorofyllipitoisuudessa, joskaan ei muussa vedenlaadussa. Järven kalastossa on 

tapahtunut muutoksia siten, että kuha- ja lahnakannat ovat voimistuneet. Petokalakantojen tila lienee nykyään 

vähintään kohtalainen. Petokalojen kyky säädellä voimakkaasti runsastunutta lahnakantaa on kuitenkin 

verrattain heikko. Siksi lahnakannan runsautta voidaan säädellä tehokkaasti vain kalastuksen avulla (Alaja 

2017).  

Hoitokalastuksen teho ei ole pysyvä, ellei ulkoista kuormitusta pystytä samanaikaisesti vähentämään kriittisen 

kuorman alapuolelle. Tämä on parhaimmillaankin hidas, useita vuosia kestävä prosessi, joten hoitokalastuksia 

suositellaan jatkettavaksi Pieksänjärvessä edelleen säännöllisesti ja riittävällä teholla (Taulukko 5). 

Kalataloudellisessa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on arvioitu, että poistosaalismäärä voisi olla enimmillään 

noin 50 kg/ha/v, ja poistopyynnin tulisi kohdistua ennen muuta kaikenkokoisiin lahnoihin. Hoitokalastus on 

toistettava riittävän usein, mahdollisesti joka 2. tai 3. vuosi. 

KHS:ssa esitetty lista kalatalousalueen hoitokalastuskohteista on liitteenä 12. Pieksänjärven alueella toinen 

kohde on Vangasjärvi, jossa hoitokalastus on aloitettu; KHS:ssa tarvittavaksi poistosaaliksi on arvioitu 

vähintään 100 kg/ha. Saalispotentiaali ja tarvittava poistopyyntisaalis tarkentuu uusissa kohteissa 

hoitokalastuksen aloittamisen jälkeen. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa on käynnissä hanke ”Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta 

hoitokalastuksiin ja ravinteidenpoistoon”. Hankkeessa on tarkoituksena tukea ja kehittää toimintamallia, joka 

kannustaa ammattikalastajia ja jalostajia kehittämään perinteisesti poistokalastettavien ja vajaasti 

hyödynnettyjen lajien arvoketjua kohti kaupallista kalastusta. On syytä selvittää voidaanko tutkimuksen 

tuloksia käyttää hyväksi myös Kyyjärvi-Pieksämäki kalatalousalueella hoitokalastussaaliin kaupallisessa 

hyödyntämisessä. 
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Taulukko 5. Etelä-Savon ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelman luonnoksessa esitetyt toimenpiteet 
Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen Pieksänjärven valuma-alueen vesimuodostumissa. 

Vesimuodostuma Paine Toimenpide Kuvaus 

Haapajoki Este - vesivoima 

Kalankulkua 
helpottava 
toimenpide 
(putouskorkeus  
1-5 m) 

Haapakosken toimiva voimalaitos täydellinen nousueste. 
Selvitys kalatien rakentamisen mahdollisuuksista ottaen 
huomioon voimalaitoksen nykykäytännöt ja tulevaisuuden. 

Kirkko-Surnui 
Muu - Sisäinen 
kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Erityisalueiksi 
nimettyjen 
Natura-alueiden 
kunnostus 

Kirkko-Surnuin vedenpinnan nosto. Karkea kustannusarvio 
130.000 € 

Pieksänjärvi 
Muu - Sisäinen 
kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Suuren 
rehevöityneen 
järven kunnostus 
(pinta-ala  
yli 5 km2) 

Pieksänjärven hapetus Pieksämäen veden velvoitteena: 
kaksi Mixos-hapetinta, joiden ylläpitokustannukset arvioitu 
olevan n. 5000 €/v (tieto Pieksämäen Vesi Oy:ltä). 
Käytetään 2. vesienhoitokauden kustannuksia. 

Pieksänjärvi 
Muu - Sisäinen 
kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Suuren 
rehevöityneen 
järven kunnostus 
(pinta-ala  
yli 5 km2) 

Pieksänjärven hoitokalastus Pieksämäen veden 
kalatalousmaksuvaroilla, n. 10 000 €/vuosi. 

Pieksänjärvi, 
Haapajoki 

Este - Tulvasuojelu 

Kalankulkua 
helpottava 
toimenpide 
(putouskorkeus 
<1 m) 

Kalatien tekeminen tai pohjapadon suunnittelu 
Pieksäjärven luusuaan. Kunta kysellyt säännöstelypadosta 
luopumista. 

 

Niitot 

Vesikasvien niittotarpeen selvityksiä ja niittoja on tehty ainakin Pieksänjärvellä järven kunnostuksen EU-

hankkeessa (2010-2013) ja Vangasjärvellä 2000-luvulla. Niittotarpeita on todennäköisesti edelleen mainituissa 

ja muissakin alueen matalissa järvissä. Niittotarpeiden selvitys voisi olla tarpeen Pieksäjärven valuma-alueen 

järvissä. 

ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelman kohteet 

Taulukossa 5 on listattu Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelman luonnoksessa esitetyt toimenpiteet 

tulevalle vesienhoitokaudelle Pieksänjärven valuma-alueen vesimuodostumissa. Kirkko-Surnuin ja 

Pieksänjärven toimenpiteitä on käsitelty jo edellä. Lisäksi esitetään selvitystä kalatien rakentamisesta 

Haapakosken voimalaitoksen aiheuttamalle kalojen nousuesteelle sekä selvitystä kalatien tai pohjapadon 

rakentamisesta Pieksänjärven luusuaan.   

5.3 Kyyveden ja Härkäjärven alue 

5.3.1 Valuma-alueella tehtävät toimenpiteet 

Metsätalous 

Alueen ominaispiirteistä johtuen metsätalouden vesienhoidon suunnittelussa tulee keskittyä kiintoaine-

kuormituksen vähentämiseen erityisesti turvemailla. Samalla vähennetään kiintoaineeseen sitoutuneen 

fosforin kulkeutumista valuma-alueelta vesistöön. Kunnostusojitusten tarpeellisuus pitää arvioida tarkkaan 

kussakin kohteessa. Maan pintaa rikkovien metsänhoitotoimien, hakkuiden, kannonnostojen, muokkausten ja 

ojitusten vesiensuojelutoimista on huolehdittava. Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteistä valitaan 

ensisijaisesti ne, jotka ovat omiaan pidättämään vettä ja tasaamaan vesistöjen virtaaman vaihtelua. 

Metsäkeskus on laatiimassa yhteistyössä Etelä-Savon ELY:n kanssa toteuttamiskelpoiset metsätalouden 

vesiensuojelusuunnitelmat Kyyveden latvat -metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelman valuma-alueille. 
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Suunnittelua tehdään Nykälänjoen-Naarajoen valuma-alueella, Naarajärven valuma-alueella, Niskakosken-

joen valuma-alueella ja Iso-Naakkiman valuma-alueella. Näille neljälle 3. jakovaiheen valuma-alueelle 

laaditaan yhteensä viisi Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera-laki) tuella toteutettavaa 

vesiensuojeluhanketta. Vesiensuojelusuunnitelmat tehdään metsätalousalueille. 

Valuma-alueiden vesiensuojelusuunnitelmien teko on aloitettu toukokuussa 2020. Suunnittelun maastotyöt 

tehdään maastokauden 2020 aikana. Suunnittelusta tiedotetaan maanomistajia sekä keskeisiä metsäalan 

toimijoita. Kaikilta maanomistajilta, joiden kiinteistölle ehdotetaan tehtäväksi jotain vesiensuojelurakennetta, 

pyydetään kirjallinen suostumus vesiensuojelurakenteen toteuttamiseen.  

Maastosuunnittelun jälkeen Metsäkeskus laatii kirjalliset vesiensuojelusuunnitelmat, joille Metsäkeskus hakee 

toteuttajaa luonnonhoitohankkeiden hankehaun kautta. Kyyveden pohjoisosiin suunniteltavat viisi vesien-

suojeluhanketta laitetaan Metsäkeskuksen toimesta hankehakuun suunnitelmien valmistuttua siten, että 

vuosittain haetaan toteuttajaa yhdelle tai kahdelle vesiensuojeluhankkeelle. Hankehaun tarjousten perusteella 

valitaan hankkeen toteuttaja, joka toteuttaa suunnitellut  vesiensuojelurakenteet Kemera-lain määräajan 

puitteissa eli yleensä noin kolmen vuoden sisällä.  

Kemera-tuki on yksityisille maanomistajille 100 % eli näissä hankkeissa metsätalouden vesiensuojelu-

rakenteiden suunnittelu ja toteutus on maksutonta yksityisille maanomistajille. Kaikki toimenpiteet ovat 

maanomistajille vapaaehtoisia. Suunniteltavilla valuma-alueilla on metsänomistajina myös metsäyhtiöitä, 

kunta, seurakunta ja Vapo. Nämä yhteisöt eivät saa Kemera-tukea, vaan yhteisöjen pitäisi osallistua 

vesiensuojelurakenteiden kustannuksiin omistamiensa kiinteistöjen osalta. Metsäkeskus neuvottelee 

yhteisöjen kanssa vesiensuojeluhankkeisiin osallistumisesta ja tavoitteena on, että yhteisöt osallistuvat 

hankkeisiin. 

Valuma-alueille pyritään suunnittelemaan kustannustehokkaita vesiensuojelurakenteita. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että alueelle suunnitellaan kymmeniä putkipatoja. Alueelle pyritään suunnittelemaan myös 

muutamia pintavalutuskenttiä ja pohjapatoja, muutama laskeutusallas sekä mahdollisesti muutama kosteik-

ko. Tämän hetkisen arvion mukaan suunniteltaville valuma-alueille suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä noin 

100 - 120 metsätalouden vesiensuojelurakennetta (Marjo Ahola, Metsäkeskus, sähköposti 18.5.2020). 

Metsäkeskuksessa ja Suomen ympäristökeskuksessa yhteistyökumppaneineen on ollut käynnissä hanke 

”Puupohjaisilla uusilla materiaaleilla tehoa metsätalouden vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin” 

(PuuMaVesi). Pelastetaan Savon veet ry on lähtenyt mukaan hankkeen jatkoon. Rahoituksen saamisesta ei 

ollut suunnitelman valmistuessa vielä varmuutta. Menetelmää voidaan soveltaa erityisesti valuma-alueilla, 

joilla ravinnekuormitus on voimakasta: Lietlahteen laskeva joki, Lonkarinjoki, Oininginlahden valuma-alue 

ja Purukorven-Pöllanojan alue.  

Maatalous 

Keskeisin keino maatalouden vesistökuormituksen vähentämisessä on maatalouden ympäristökorvausjärjes-

telmä, joka on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Etelä-Savossa noin 90 % käytettävissä 

olevasta maatalousmaasta kuuluu ympäristökorvausjärjestelmän piiriin. Ympäristökorvausjärjestelmään 

sitoutuminen on viljelijöille vapaaehtoista. Ympäristökorvausjärjestelmä sisältää perustason ja vähimmäis-

vaatimukset, joista viljelijöille ei makseta korvausta ja minimissään ympäristökorvaukseen sitoutuneen viljelijän 

tulee noudattaa ns. 1 tilakohtaista toimenpidettä. Lisäksi viljelijä voi valita myös lohkokohtaisia ympäristö-

korvausjärjestelmän toimenpiteitä tilalla toteutettavaksi. 

Maaseutuohjelman uuden ohjelmakauden valmistelu on käynnissä. Nykyisellä ohjelmakaudella maatalouden 

ympäristökorvausta on leikattu merkittävästi Itä- ja Pohjois-Suomessa. Uudelle ohjelmakaudelle ympäristö-

korvausjärjestelmää tulisi muuttaa siten, että sen kautta saadaan välineitä myös sisävesien suojeluun ja 

erityisesti maatalouden kuormituksen ennaltaehkäisyyn ja kohdentamiseen riskialueille, joilla vesien tila on 

hyvää huonompi tai uhkaa heiketä nykyisestä erinomaisesta tai hyvästä tilasta. Ilman taloudellisesti 

kannustavaa ja järkeviä toimenpiteitä sisältävää ympäristökorvausta ei maatalouden tavoitteita ole helppo 

saavuttaa, koska viljelijät joutuvat arvioimaan ympäristökorvaukseen sitoutumisen mielekkyyttä. 

Täydentävät vesiensuojelutoimenpiteet perustuvat suureksi osaksi maatalouden ympäristökorvaus-

järjestelmän toimenpiteisiin. Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sisältävät 

vesiensuojelua tukevia toimia kuten pientareet ja suojakaistat, maaperän kunto, viljely hyvän maatalous-

käytännön mukaan ja lannoitusrajoitus. Nitä toteutetaan hyvin laajalti ja ne ovat siten vaikuttavia. Tärkeitä 
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täydentäviä toimenpiteitä alueella ovat ne, joilla peltojen fosforipitoisuuksia saadaan alennettua ja lannan 

sisältämät ravinteet saadaan hyödynnettyä ja niiden käyttöalaa laajennettua. Myös kosteikoilla voidaan saada 

positiivisia vesistövaikutuksia. 

Toimenpiteitä tarvitaan erityisesti valuma-alueilla, joilla sijaitsevissa vesimuodostumissa maatalous on arvi-

oitu merkittäväksi tilaa heikentäväksi tekijäksi. Näitä ovat Kyyvesi lahtialueineen, Pyhäluoma, Vehvaa, 

Nykälänjoki sekä Heiniö. Maataloudessa on myös pyrittävä vähentämään pintavalumia ja maa-aineksen 

kulkeutumista vesistöön. Tämä on erityisen tärkeää kaltevilla pelloilla ja eroosioherkillä mailla.  

Maatalouden toimenpiteitä voidaan periaatteessa kohdistaa myös tarkastelemalla viljavuustutkimuksista 

saatavia peltolohkojen fosforiluokkia. Tietojen julkistamiseen tarvitaan kuitenkin jokaisen viljelijän lupa, joten 

niitä ei ole käytetty yksityiskohtaisesti tässä suunnitelmassa. Fosforilukuja käytetään Vemalan kuormitus-

laskelmien yhtenä lähtötietoja, joten ne sisältyvät esimerkiksi ravinteiden ominaiskuormitusta esittäviin kuviin.   

Turvetuotanto 

Viime vuosina turvetuotannon pinta-ala Etelä-Savossa on vähentynyt, kun useita alueita on poistunut tai 

poistumassa tuotannosta. Uusien nostoalojen käyttöönotto on saanut voimakasta vastustusta haitan-

kärsijöiden taholta, ja tällä hetkellä ainoa vireillä olevia ympäristölupahakemus on Mikkelin Haukivuoren 

Emostensuo (Kyyvesi). Toisaalta turvetta käytetään energiakäytön lisäksi mm. kuiviketurpeena kotieläin-

tuotannossa ja kasvuturpeena puutarhatuotannossa. Kummankaan korvaaminen ei ole helppoa ja voi johtaa 

niiden tuontiin ulkomailta. 

Ravinteiden, kiintoaineen ja humuksen vähentämisen kannalta tehokkaaksi ja lupaavaksi puhdistusmenetel-

mäksi on osoittautunut kemiallinen käsittely. Kemiallisen käsittelyn puutteena on kuitenkin käsittelystä 

aiheutuva happamuuden sekä mahdollinen raudan lisääntyminen. Ojittamattomat pintavalutuskentät on 

havaittu toimiviksi ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentäjinä, mutta ne eivät poista juurikaan veteen 

liuennutta humusta.  

Ympäristölupien lisäksi turvetuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään ja ennaltaehkäistään 

valtioneuvoston hyväksymillä ohjelmilla ja ohjeilla. Uudistetulla turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeella 

(Ympäristöministeriö 2015) pyritään edistämään lainsäädännössä ja erilaisissa valtioneuvoston ohjelmissa 

asetettujen turvetuotannon ympäristötavoitteiden toteutumista yhdenmukaisin menettelyin ja tulkinnoin. 

Vesiensuojelun tehostamisessa on tärkeää hyödyntää myös tutkimushankkeiden tuloksia hyvistä vesien-

suojelukäytännöistä ja uusista vesiensuojelumenetelmistä.  

Suunnittelualueen turvetuotantoalueilla on käytössä perusvesiensuojelurakenteiden lisäksi pintavalutus-

kentät, joten turvetutotannon vesiensuojelumenetelmät ovat nykykäytännön mukaiset. Puhdistustehot ovat 

kuitenkin toisinaan jääneet alle lupaehtojen johtuen luonnonolosuhteista, teknisistä syistä ja siitä, että 

nykyiset menetelmät eivät ole kaikissa olosuhteissa riittävän tehokkaita. Turvetuotannossa tulisi jatkossa 

pyrkiä parantamaan puhdistustehoa ottamalla käytäntöön uusia innovatiivisia menetelmiä, koska 

nykyiset turvetuotantoalueet jatkavat toimintaa vielä useita vuosia. Riittävän valvonnan (sekä oma- että 

viranomaisvalvonta) avulla on huolehtdittava siitä, ettei suurten valumien aikana pääse tapahtumaan vuotoja 

pintavalutuskentän ohi esim. ympärysojista.  

Turvetuotannosta poistuville alueille on valittava mahdollisimman vähän vesistöjä kuormittava jälkikäyttö-

muoto. Alueen ottamista maatalouskäyttöön on harkittava vesiensuojelun näkökulmasta, ja tarkasteltava 

esimerkiksi mahdollisuutta tehdä tuotantoalueesta tai alueen osasta kosteikko. 

 

Nykälänjoen-Naarajoen alue  

Nykälänjoen-Naarajoen valuma-alueella kuormituksen hallintaan tulee kiinnittää huomiota varsinkin valuma-

alueen latvoilla, jolloin Kyyveden ohella myös alueen pienemmät järvet hyötyvät. Valuma-alueen merkittävin 

painetekijä on maatalous, mutta myös metsätalous on muiden ohella merkittävä. Nykälänjoen valuma-alueella 

toteutettavat metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet tulevat vähentämään metsätalouden aiheuttamaa 

kuormitusta.  

ELY-keskus on tehnyt kosteikkojen yleissuunnitelmia sekä laadituttanut kuusi kosteikkojen rakentamis-

suunnitelmaa Nykälänjoen valuma-alueelle vuosina 2011-2015. Näistä kaksi kosteikkoa on toteutettu. 
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Kyyveden länsi- ja luoteispuolisille valuma-alueille on tehty maatalouden luonnon monimuotoisuuden ja 

kosteikkojen yleissuunnitelma (LUMO-yleissuunnittelu) (Etelä-Savon ELY-keskus 2015). Vastaava 

suunnitelma on tehty Kyyveden pohjoisille rantakylille Haukivuorella (Etelä-Savon ELY-keskus 2012). Vuosina 

2011-2015 käynnissä olleen RAE-hankkeen puitteissa tehtiin myös kosteikkosuunnitelmia. Hankkeen yhtenä 

painopistealueena Etelä-Savossa oli Kyyveden alue. Suunnitelmissa esitettyjen kosteikkojen toteuttaminen 

vähentää osaltaan ravinteiden ja kiintoaineen kuormitusta Kyyveteen.  

Suovunselän ja Hirviselän alueet 

Suovunselälle ja Hirviselälle tulee vettä Itäjoelta, Oininginlahden laskuojasta ja Purukorven-Pöllänojan 

laskuojasta. Ravinne- ja humuskuormituksen pienentämiseksi on vesiensuojelutoimenpiteitä tehtävä erityisesti 

näillä valuma-alueilla. Suurimmat kuormittavat tekijät ovat kuormitusselvityksen mukaan luonnonhuuhtouman 

lisäksi peltoviljely ja ojitetut suot, ja merkittävimmät paineet aiheutuvat maa- ja metsätaloudesta.  

Pelloilta tulevan kuormituksen pienentämiseksi on huomioitava kaikki käytettävissä olevat vesiensuojelukeinot 

(esim. suojavyöhykkeet, kosteikot). Ojitetuilla suoalueilla veden pidättymistä on parannettava siihen 

soveltuvilla  vesiensuojeluratkaisuilla. Kosteikot tai putkipadot lisäävät veden viipymää ja samalla kiintoainetta 

ja siihen sitoutunutta fosforia pidättyy soille. Toimenpiteet eivät kuitenkaan saa aiheuttaa metsäalueiden 

pitkäaikaista vettymistä, jolla on puuston kasvua ja elinvoimaa heikentäviä vaikutuksia. Toimenpiteisiin tulee 

olla metsänomistajan suostumus vapaaehtoiselta pohjalta sekä selvitettynä toimenpiteiden aiheuttamien 

mahdollisten vahinkojen tai haittojen korvaamisen periaatteet. 

Purukorvenojassa on valmiina kaksi kosteikkoa, jotka on rakennettu 2010-luvun alkupuolella (Purukorvenojan 

ja Kuusikummun kosteikot).  

 

Kyyveden kaakkoiset valuma-alueet 

Kuormituksen vähentämiseen on pyrittävä myös osavaluma-alueilla, joilla on suuri ominaiskuormitus:  

Lonkarinjoki (G), Lietlahteen laskeva joki (H) sekä Hietajärven laskujoki-Sahinjoki (I). Hietajärven laskujoen-

Sahinjoen tuoma kuormitus kohdistuu Koiraselälle, jonka tila on osoittanut heikkenemisen merkkejä.  

Kuormitusselvityksen mukaan Hietajärven alueen suurin kuormittava tekijä on luonnonhuuhtouman lisäksi 

peltoviljely. Muita kuormittavia tekijöitä ovat ojitetut suot sekä vakituinen haja-asutus ja pistekuorma. 

Hietajärven valuma-alueella on enemmän turvetuotantoa ja haja-asutusta kuin keskimäärin muilla Kyyveden 

valuma-alueilla. Painetarkastelun perusteella Koiraselkään kohdistuvat merkittävät paineet ovat laskeuman 

ohella maatalous ja metsätalous sekä yhdessä muiden paineiden kanssa merkittävänä turvetuotanto. 

Koiraselän tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi tehokkaat vesiensuojelutoimenpiteet ovat tarpeen näiden 

kaikkien maankäyttömuotojen osalta. 

Taulukkoon 6 on koottu Suovunselän-Hirviselän alueelle sekä Kyyveden kaakkoisille valuma-alueille ehdotetut 

vesiensuojelutoimenpiteet. 
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Taulukko 6. Suovunselän-Hirviselän alueelle sekä Kyyveden kaakkoisille valuma-alueille ehdotetut vesien-
suojelutoimenpiteet. 

Suovunselän ja Hirviselän alueet, Kyyveden kaakkoiset valuma-alueet 

Maatalous 

Maatalouden suojavyöhykkeet   

Luonnonmukainen peruskuivatus   

Kosteikot   

Peltojen talviaikainen eroosion torjunta   

Ravinteiden käytön hallinta   

Turvepeltojen nurmet   

Maatalouden tilakohtainen neuvonta   

Metsätalous 

Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja 

suunnittelu osana suometsänhoitoa  

Ojakohtaiset ratkaisut: kaivu- ja perkauskatkot, lietekuopat, 

pohjapadot, ja valuma-aluekohtaiset ratkaisut: laskeutus-

altaat, pintavalutuskentät, kosteikot, virtaamansäätöpadot, 

kaksitasouomat 

Uudistushakkuiden suojakaistat   

Metsätalouden vesiensuojelun 

tehostaminen 

Virtaamanhallintaan liittyvät toimenpiteet, 

pintavalutuskentät, laskeutusaltaat, pohja- ja 

virtaamansäätöpadot, kosteikot 

Koulutus ja neuvonta   

Kyyveden kaakkoiset valuma-alueet lisäksi   

Haja-asutus 
Kiinteistökohtaisen jäteveden 

käsittelyn tehostaminen 
  

 

5.3.2 Vesistössä tehtävät toimenpiteet 

Hapetus 

Kyyveden alueen vesistöissä ei ole ilmennyt välttämätöntä hapetustarvetta. 

Hoitokalastus 

Kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan hoitokalastusta on tarkoitus jatkaa lähitulevaisuudessa 

Kyyveden rehevimmillä osilla (mm. Suovunselkä, Hirviselkä) sekä eri puolilla Kyyveden valuma-aluetta (mm. 

Heiniö). KHS:ssa esitetty lista kalatalousalueen hoitokalastuskohteista on liitteenä 12. Osalla kohteista on 

tehty hoitokalastusta jo aiemmin ja osa on uusia kohteita. Jotkut kohteista edellyttävät vielä tarkempaa 

suunnittelua ennen hoitokalastukseen ryhtymistä. Saalispotentiaali ja tarvittava poistopyyntisaalis tarkentuvat 

uusissa kohteissa hoitokalastuksen aloittamisen jälkeen. Hoitokalastuksen toteuttamisessa ja suunnittelussa 

huomioitavista asioista on koostettu lista liitteeseen 13. 

Hankkeen ”Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteidenpoistoon” tuloksia voidaan 

mahdollisuuksien mukaan käyttää hyväksi myös Kyyjärven alueella hoitokalastussaaliin kaupallisessa 

hyödyntämisessä. 

Niitot 

Niittotarvekartoituksista ja niitoista löytyy melko vähän tietoa. Vesikasvien niittoa on tehty ainakin Härkäjärvellä 

luusuan lähellä, Kyyveden Siikalahdella sekä sen yläpuolisella Letvelammella. Kyyvedelle, Härkäjärvelle ja 

Siikalahdelle tulisi laatia niittotarvekartoitus, jossa niittotarvekohteet luokitellaan tärkeys-järjestykseen. Niitto 

on suoritettava samassa kohteessa mielellään ainakin kolmena vuonna peräkkäin. Laaja-alaiset niitot vaativat 

luontoarvoselvityksen ja vähäisemmät niitot ilmoituksen ELY-keskukselle. 

Kyyveden alivedenkorkeuden nosto 

Alivedenkorkeuden nosto on noussut uudelleen esille Kyyveden vesienhoitotoimista käydyissä keskusteluissa. 

Mikäli patohanke ja vedenpinnan nosto halutaan toteuttaa, on jonkin tahon otettava hankkeen vetovastuu. 

Ensimmäinen selvitettävä asia on, onko hankkeella riittävää kannatusta Kyyveden vesialueen ja 

rannanomistajien keskuudessa ja onko hankkeeseen sitoutumassa riittävä määrä osallistujia. 
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ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelman kohteet 

Taulukossa 7 on listattu Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelman luonnoksessa esitetyt toimenpiteet 

tulevalle vesienhoitokaudelle Kyyveden valuma-alueen vesimuodostumissa. Useat toimenpiteet käsittävät 

kunnostussuunnittelua sekä hoitokalastusta. Nykälänjokeen esitetään luonnonmukaisen kalatien tekemistä tai 

teknisen kalatien parantamista, Pyhäjärvelle suunnitelmaa Pyhäluoman vanhan myllypadon avaamiseksi sekä 

Törmäjoki-Hännilänjokeen suunnitelmaa kalataloudellisesta kunnostuksesta, joka toteutettaisiin vuosina 2022-

2027.  

Vesien tilan kansalaisseuranta 

Kyyvedelle voidaan luoda levä- ja näkösyvyysseurannan kattava verkosto, joka kirjaa havainnot JärviWikiin 

(http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu). Tällä voidaan seurata toimenpiteiden tarvetta alueittain sekä toteutettujen 

toimenpiteiden vaikutusta. Toteuttavana tahona voi olla esimerkiksi osakaskunta tai vesiensuojeluyhdistys. 

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu
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Taulukko 7. Etelä-Savon ELY-keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelman luonnoksessa esitetyt toimenpiteet Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen Kyyveden alueen 
vesimuodostumissa. 

Vesimuodostuma Paine Toimenpide Kuvaus 

Heiniö Muu - Sisäinen kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Pienen rehevöityneen järven 
kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) 

Heiniön vesistökunnostustoimenpiteet järvelle v. 2021 laaditun kunnostussuunnitelman 
mukaan, sis. hoitokalastusta, vesikasvien poistoa sekä muita kunnostustoimenpiteitä. 

Iso-Nivu Muu - Sisäinen kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Pienen rehevöityneen järven 
kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) 

Iso-Nivun kunnostussuunnittelu, teho- ja hoitokalastus, kasvillisuuden poisto, 
vedenpinnan nostamisen selvitys, muut vesistökunnostustoimenpiteet. 

Iso-Perkai Muu - Sisäinen kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Pienen rehevöityneen järven 
kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) 

Iso-Perkain kunnostussuunnittelu, hoitokalastus ja muut vesistökunnostustoimenpiteet. 

Kyyvesi, Hirviselkä Muu - Sisäinen kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Pienen rehevöityneen järven 
kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) 

Hoitokalastusten toteuttaminen Kyyveden Hirviselällä, investointikustannukset 
sisältävät koekalastukset. Toisella vesienhoitokaudella toimijana on ollut Kyyveden 
osakaskunta. 

Kyyvesi, Juurikkaselkä Muu - Sisäinen kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Suuren rehevöityneen järven 
kunnostus (pinta-ala yli 5 km2) 

Hoitokalastusten toteuttaminen Kyyveden Juurikkaselällä, investointikustannukset 
sisältävät koekalastukset. Toisella vesienhoitokaudella toimijana on ollut Kyyveden 
osakaskunta. 

Kyyvesi, keskusallas Muu - Sisäinen kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Suuren rehevöityneen järven 
kunnostus (pinta-ala yli 5 km2) 

Hoitokalastusten toteuttaminen Kyyveden keskusaltaan matalilla lahtialueilla, 
investointikustannukset sisältävät koekalastukset. Toisella vesienhoitokaudella 
toimijana on ollut Kyyveden osakaskunta. 

Kyyvesi, Suovunselkä Muu - Sisäinen kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Pienen rehevöityneen järven 
kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) 

Hoitokalastusten toteuttaminen Kyyveden Suovunselällä, investointikustannukset 
sisältävät koekalastukset. Toisella vesienhoitokaudella toimijana on ollut Kyyveden 
osakaskunta. 

Nykälänjoki Este - muu Kalankulkua helpottava toimenpide 
(putouskorkeus 1-5 m) 

Luonnonmukaisen kalatien tekeminen tai teknisen kalatien parantaminen. 

Palokki-Hako-Palokki Muu - Sisäinen kuormitus tai muu 
rehevöityminen 

Pienen rehevöityneen järven 
kunnostus (pinta-ala alle 5 km2) 

Palokki-Hako-Palokin kunnostussuunnittelu, hoitokalastus ja muut 
vesistökunnostustoimenpiteet. 

Pyhäjärvi Este - virkistyskäyttö Kalankulkua helpottava toimenpide 
(putouskorkeus 1-5 m) 

Pyhäluoman vanha myllypato estää kalojen kulun täysin. Mylly pyörii ostosähköllä, 
joten käyttötarve poistunut. Lähinnä kyse myllylammen virkistyskäytöstä. Asian 
edistämiseksi pitäisi neuvotella rakenteen omistajan kanssa ja laatia suunnitelma. 

Törmäjoki-Hännilänjoki Morfologinen muutos - muu Joen elinympäristökunnostus (valuma-
alue yli 100 km2) 

Törmäjoki-Hännilänjoki, suunnitelma kalataloudellisesta kunnostuksesta, toteutus 
2022-2027. 

Niskakoskenjoki Este - vesivoima Kalankulkua helpottava toimenpide 
(putouskorkeus 1-5 m) 

Paltasen toimiva voimalaitospato nousuesteenä. Ei kalataloudellista intressiä padon 
poistoon. 
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6. HANKERAHOITUKSEN MAHDOLLISUUDET 

6.1 Maatalous 
Maatalouden tilakohtainen vesiensuojelu on rahoitettu lähinnä toteutetun maataloustukijärjestelmän kautta. 

Maataloustukijärjestelmän 2022 - 2027 osalta sekä EU-asetuksen ja rahoituskehyksen että kansallisen 

strategisen suunnitelman valmistelu on kesken, joten vielä ei tiedetä, millaiset tukijärjestelmät ja 

vesiensuojelutoimenpiteet tulevat käyttöön. Maatalouden tukimuodoista saa tietoja mm. seuraavan linkin alta: 

ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/. 

6.2 Metsätalous 
Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta ja on 

voimassa vielä vuoden 2020. Maa- ja metsätalousministeriö asetti 11.3.2019 työryhmän laatimaan 

esiselvityksen metsätalouden kannustejärjestelmästä 2020-luvulla. Työryhmän toimikausi jatkuu 31.12.2020 

asti. Kemeran ympäristötukea voidaan myöntää, kun metsän hoito- tai käyttötoimenpiteissä otetaan 

monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä laajemmin. Ympäristötuki on tarkoitettu ensisijaisesti 

metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Tukea 

myönnetään vain yksityiselle metsänomistajalle. Kemera –tukijärjestelmästä löytyy lisätietoja Metsäkeskuksen 

sivuilta: metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/kemera-tuet. 

6.3 Vesiensuojelun hankkeet 
Rahat pintaan –sivustolta löytyy lisätietoa eri rahoituslähteistä liittyen mm. vesistöjen kunnostamiseen, 

valuma-alueen kuormituksen vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Linkki sivustolle: 

rahatpintaan.fi/. 

ELY-keskukset myöntävät vuosittain harkinnanvaraisia valtionavustuksia vesien- ja merenhoidon sekä 

vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen hankkeista riippuen ympäristöministeriön tai 

maa- ja metsätalousministeriön niille myöntämien määrärahojen rajoissa. Avustusta voidaan myöntää 

yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja 

hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen 

elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen 

kestävää käyttöä edistäviin kehittämishankkeisiin. Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset sillä 

saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja 

avustuksen käytöstä. (Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien 

hankkeiden avustamisesta; 714/2015). ELY-keskuksen avustus kattaa 20-70 %, yleisimmin osuus on 50 %. 

Loppuosuus voidaan kattaa esimerkiksi talkootyöllä. 

Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan (https://ym.fi/vedenvuoro) hallitus on linjannut 69 miljoonaa euroa 

vuosille 2019-2023. Ohjelman tarkoituksena on vähentää maatalouden ravinteiden joutumista vesiin, kehittää 

vesitalouden hallintaa maa- ja metsätaloudessa, kunnostaa vesistöjä, kehittää kaupunkivesien hallintaa, 

saneerata ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoittaa tutkimusta ja kehitystyötä. 

Patosuunnitteluhankkeiden ensisijainen rahoituslähde on MMM:n vesitalousavustukset, joita haetaan ELY-

keskukselta ja kalataloudellisesti merkityksellisissä kohteissa kalatalousavustukset (https://www.ely-

keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin). Vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtääviä hankkeita 

voidaan rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriön Nousu –ohjelmasta: 

mmm.fi/vaelluskalat/vaelluskalaohjelma. 

Maa- ja metsätalouden vesienhallintaohjelmaan (tehostamisohjelman yksi teema, MMM) etsitään yhteiset 

kohteet Kyyveden alueelta. Metsäkeskus on tutkinut kohteita tekemillään maastokäynneillä. 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/kemera-tuet
https://rahatpintaan.fi/
https://ym.fi/vedenvuoro
https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin
https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin
https://mmm.fi/vaelluskalat/vaelluskalaohjelma
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Leader-rahoitusta on myönnetty esim. niittohankkeille, kylien yhteisille hankkeille sekä virkistyskäytön 

edistämiselle. Vesienhoitotoimenpiteille on myös mahdollisuus saada rahoitusta erilaisilta säätiöiltä. Säätiöiltä 

on myös mahdollisuus saada rahoitusta vesienhoitotoimenpiteille. Euroopan aluekehitysrahaston, EAKR:n 

valtakunnallisesti ja alueellisesti jaettava rahoitus soveltuu vesiensuojelun alueella lähinnä uusien 

innovaatioiden kehittämisen rahoittamiseen (esim. kaivosvesien puhdistusratkaisut, pohjavesien suojelun ja 

kiviaineshuollon yhteensovittaminen, älykkäät vesiprosessit  ja monitorointi; toimintamallien luominen 

happamuuden ym. riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla sekä vesistö- ja kalastusmatkailuhankkeet). 

7. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 

7.1 Vesienhoitosuunnitelmaan 
Laadittu vesienhoitosuunnitelma edesauttaa osaltaan alueen vesienhoidolle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista. Suunnitelmassa on esitetty painopistealueet, joilla toteutettavat toimenpiteet hyödyttävät eniten 

kalatalousalueen vesistöjen tilan parantamista. Vaikutus riippuu luonnollisesti suunnitelman toteutu-

misasteesta, paras vaikutus saadaan, jos suunnitelma otetaan kokonaisuudessaan käyttöön. 

7.2 Natura-alueisiin 
Suunnittelualueella on luontoarvoiltaan arvokkaita Natura-alueita, joiden osalta Metsähallitus on laatinut oman 

suunnitelman Kyyveden-Puulan alueelle (Heikkilä ym. 2016).  

Kyyvedellä on kaksi sisäkkäistä Natura-aluetta: Kyyvesi FI0500017 on lintudirektiiviperusteinen SPA-alue. Sen 

sisällä sijaitsee luontodirektiiviperusteinen SCI-alue, Kyyvesi FI0500176. Alueen suojelu- ja käyttöarvoa voivat 

uhata  

1. Vesiolojen muuttaminen (ml. soiden ojitus); maata muokkaavat toimenpiteet (kuten 

metsätalousmaiden ojitukset ja kunnostusojitukset, tienrakennus sekä turvetuotanto lähialueilla)  

vaikuttavat soiden vesitalouteen sekä lisäävät vesistöjen ravinne- ja humuskuormitusta. 

2. Rakentaminen, asutus: rantarakentaminen lisää vesistöjen ravinne- ja kiintoaineskuormitusta. 

Virtaamien tasaamiseen ja ravinne- ja humuskuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet vähentävät 

em. uhkien toteutumisen todennäköisyyttä. 

8. TOIMEENPANON SEURANTA 

Suunnittelualueen vesistöistä kertyy seurantatietoa ainakin seuraavista lähteistä: 

1. Alueen toimijoiden velvoitetarkkailut, lähinnä jätevedenpuhdistamot ja turvetuotantoalueet 

2. Ympäristöviranomaisten ylläpitämät alueelliset ja valtakunnalliset seurannat 

3. Hankkeiden suunnittelu- ja seurantavaiheen tutkimukset 

Näitä tietoja voidaan käyttää hyväksi vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusten seuraamisessa. Lisäksi voi olla 

tarpeen seurata jonkin yksittäisen suojelutoimenpiteen toimivuutta tai jonkin painopistealueen tilan kehitystä, 

jos alueella ei muuten suoriteta seurantaa ja esim. vedenlaatutietoja on vähän. 

Toiminnan organisointivaiheessa tulee muodostaa seurantaryhmä, joka kokoontuu vuosittain käymään läpi 

toimenpiteiden toteutuksen tilanteen ja sopimaan uusien hankkeiden toteuttamisesta. 
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9. YHTEENVETO 

Taulukkoon 8 on kirjattu Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueelle esitetyt vesienhoitotoimenpiteet. Toimen-

pitteet on jaettu kolmeen luokkaan sen mukaan, missä määrin niiden on arvioitu vaikuttavan vesi-

muodostumien tilaan ja vesienhoidon tehokkaaseen organisointiin. 
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Taulukko 8. Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueelle esitetyt vesienhoitotoimenpiteet. Toimenpiteet on listattu tärkeysjärjestykseen kolmeen eri luokkaan vesienhoidon 
kannalta ensisijaisista vähiten merkittäviin.                

Toimenpide Alue Edistävä/toteuttava 

taho 

Toteutusajan-

kohta 

Kustannukset Rahoituslähteet 

Koko suunnittelualue      

Vesienhoidon organisointi: toimijoiden kokoaminen, 

johtavan tahon nimeäminen, verkostoituminen, 

käytännön yhteistyön suunnittelu (hankesuunnittelu, 

rahoitus, toteuttaminen, seuranta), seurantaryhmä  

Koko suunnittelualue Liikkeelle lähtö ELY-

keskuksen toimesta, sen 

jälkeen nimetty johtava taho 

2021-2022 10 000 €  Suunnittelualueen kaikki 

vesienhoidon toimijat 

Omatoimisen keväisen katiskoilla tehtävän 

hoitokalastuksen edistäminen alueilla, joilla 

kalakannat ovat vinoutuneet (särkikalat 

runsastuneet, petokalat vähentyneet) 

Koko suunnittelualue Osakaskunnat 2021-2027 Talkootyötä Osakaskunnat, kalatalousalue 

Pieksänjärven valuma-alue      

Pieksänjärven osakaskuntien yhdistyminen Pieksänjärvi Kalatalousalue, 

Pieksänjärven-Vangasjärven 

neuvottelukunta 

2021-2023  Kalatalousalue, ELY-

keskuksen harkinnanvaraiset 

avustukset 

Pieksänjärven hoitokalastus Pieksänjärvi Pieksämäen Vesi 2021-2027 n. 10 000 €/vuosi Pieksämäen Veden 

kalatalousmaksuvarat 

Pieksänjärven hapetus Pieksänjärvi Pieksämäen Vesi 2021-2027 Käyttökustannukset         

n. 5 000 € 

Pieksämäen Veden velvoite 

Vehka- ja Uuhilammen kunnostussuunnitelman 

(tehty 2019) toteuttaminen 

Vangasjärven valuma-alue Pieksämäen kaupunki 2021- Riippuen toimenpiteiden 

sisällöstä -> 800 000 € 

Vesiensuojelun 

tehostamisohjelma, HELMI-

rahoitus (lintuvesi) 

Kirkko-Surnuin vedenpinnan nosto (erityisalue, 

Natura-alueen kunnostus) sekä Surnuinjoen valuma-

alueen vesiensuojelutarpeiden tarkastelu 

Kirkko-Surnui ja Surnuinjoen 

valuma-alue 

ELY-keskus 2020-2027 130 000 € Vesiensuojelun 

tehostamisohjelma, HELMI-

rahoitus (lintuvesi) 

Vangasjärven hoitokalastus Vangasjärvi Osakaskunta 2021- 5 000-10 000 €/v Osakaskunta 

Pieksänjärven valuma-alueen järvien 

niittotarveselvitys 

Pieksänjärven valuma-alue ELY-keskus/kalatalousalue/ 

osakaskunnat 

2022-2023 3 000 € Vesiensuojelun 

tehostamisohjelma 

Kalatien tekeminen tai pohjapadon suunnittelu 

Pieksänjärven luusuaan 

Pieksänjärvi-Haapajoki Pieksämäen kaupunki, ELY-

keskus 

2021- Investointi 50 000 €, 

käyttökust. 1 500 €/v 

ELY-keskukselta haettavat 

vesitalousavustukset (MMM) 

Selvitys Haapakosken voimalaitoksen kalatien 

rakentamisen mahdollisuuksista 

Haapajoki ELY-keskus 2021- Investointi 100 000 €, 

käyttökust. 3 000 €/v 

ELY-keskukselta haettavat 

kalatalousavustukset (MMM) 
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Toimenpide Alue Edistävä/toteuttava 

taho 

Toteutusajan-

kohta 

Kustannukset Rahoituslähteet 

Kyyveden valuma-alue      

Kyyveden latvat -metsätalouden vesiensuojelun 

yleissuunnitelma ja vesiensuojeluhankkeet  

Nykälänjoen-Naarajoen, 

Naarajärven, Niskakoskenjoen 

ja Iso-Naakkiman valuma-

alueet 

Metsäkeskus, 

metsänomistajat 

2020-2027 Yksityisille 

metsänomistajille ilmaista 

Kemera-tuki, metsänomistajat 

Kosteikkosuunnitelmien toteuttaminen (mm. LUMO- 

ja RAE-hankkeissa tehdyt suunnitelmat; osa 

toteutettu) 

Kyyveden valuma-alue Maanomistajat 2021-2027 n. 5 000 €/kosteikko Maatalouden ympäristö-

korvausjärjestelmä, Kemera-

tuki 

Maatalouden vesienhoidon täydentävien 

toimenpiteiden käyttöönoton edistäminen hyvää 

huonommassa tilassa olevilla tai riskikohteilla 

Suovunselälle ja Hirviselälle 

laskevat valuma-alueet, 

Kyyveden kaakkoiset valuma-

alueet 

Maanomistajat; ProAgria, 

MTK (neuvonta) 

2021-2027  Maatalouden ympäristö-

korvausjärjestelmä 

Metsätalouden vesiensuojelusuunnittelu ja toteutus 

hyvää huonommassa tilassa olevilla tai riskikohteilla 

Suovunselälle ja Hirviselälle 

laskevat valuma-alueet, 

Kyyveden kaakkoiset valuma-

alueet 

Metsäkeskus, 

metsänomistajat 

2021-2027  Kemera-tuki, metsänomistajat 

Lietjärven laskujoen maa- ja metsätalouden 

kuormituksen vähentämishanke 

Lietjärven laskujoen valuma-

alue 

Alueella toimiva maankuiva-

tusyhtiö, ELY-keskus; MTK, 

ProAgria (neuvonta) 

2021-2025 Hankesuunnitelman 

mukaan 

Vesiensuojelun 

tehostamisohjelma: maa- ja 

metsätalouden vesienhallinta 

Heiniön vesistökunnostustoimenpiteet järvelle v. 

2021 laadittavan kunnostussuunnitelman mukaan, 

sis. hoitokalastusta, vesikasvien poistoa sekä muita 

kunnostustoimenpiteitä 

Heiniö ELY-keskus, osakaskunta, 

kalatalousalue 

2022-2027 50 000 € Vesiensuojelun 

tehostamisohjelma 

PuuMaVesi-hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen 

voimakkaasti kuormittavilla Kyyveden osavaluma-

alueilla 

mm. Lietlahteen laskeva joki, 

Lonkarinjoki, Oininginlahden 

valuma-alue ja Purukorven-

Pöllanojan alue, Sahinjoki-

Hietajärven etelläpää 

Pelastetaan Savon veet ry, 

osakaskunnat, Metsäkeskus 

20121-2017 Hankehakemuksen 

mukainen 

Ympäristöministeriö 

Levä- ja näkösyvyysseurannan kattavan 

havaintoverkoston luominen Kyyvedelle 

Kyyvesi Osakaskunta, 

vesiensuojeluyhdistys 

2021-2017 Talkootyötä Osakaskunta, 

vesiensuojeluyhdistys 

Hoitokalastusten toteuttaminen Kyyveden 

Suovunselällä 

Kyyvesi, Suovunselkä Kyyveden osakaskunta 2021-2027 2 000 € (koekalastus) +    

8 000 € (hoitokalastus) 

Vesiensuojelun tehostamis-

ohjelma, osakaskunta 

Hoitokalastusten toteuttaminen Kyyveden 

Hirviselällä 

Kyyvesi, Hirviselkä Kyyveden osakaskunta 2021-2027 2 000 € (koekalastus) +    

8 000 € (hoitokalastus) 

Vesiensuojelun tehostamis-

ohjelma, osakaskunta 

Hoitokalastusten toteuttaminen Kyyveden 

Juurikkaselällä 

Kyyvesi, Juurikkaselkä Kyyveden osakaskunta 2021-2027 4 000 € (koekalastus) +  

10 000 € (hoitokalastus) 

Vesiensuojelun tehostamis-

ohjelma, osakaskunta 

Hoitokalastusten toteuttaminen Kyyveden 

keskusaltaan matalilla lahtialueilla 

Kyyveden lahtialueet Kyyveden osakaskunta 2021-2027 10 000 € (koekalastus) + 

15 000 € (hoitokalastus) 

Vesiensuojelun tehostamis-

ohjelma, osakaskunta 
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Toimenpide Alue Edistävä/toteuttava 

taho 

Toteutusajan-

kohta 

Kustannukset Rahoituslähteet 

Iso-Nivun kunnostussuunnittelu, teho- ja hoito-

kalastus, kasvillisuuden poisto, vedenpinnan 

nostamisen selvitys, muut vesistökunnostus-

toimenpiteet 

Iso-Nivu ELY-keskus, osakaskunta 2022-2027 60 000 € Vesiensuojelun tehostamis-

ohjelma, osakaskunta 

Iso-Perkain kunnostussuunnittelu, hoitokalastus ja 

muut vesistökunnostustoimenpiteet 

Iso-Perkai ELY-keskus, osakaskunta 2022-2027 50 000 € Vesiensuojelun tehostamis-

ohjelma, osakaskunta 

Palokki-Hako-Palokin kunnostussuunnittelu, 

hoitokalastus ja muut vesistökunnostustoimenpiteet 

Palokki-Hako-Palokki ELY-keskus, osakaskunta 2022-2027 40 000 € Vesiensuojelun tehostamis-

ohjelma, osakaskunta 

Rukkuneen sisäisen kuormituksen vähentäminen 

(esim. hoitokalastus sisältäen koekalastuksen) 

Rukkune (Kyyveden 

Juurikkaselän pohjoinen 

lahtialue) 

Kyyveden osakaskunta,  

ELY-keskus 

2021.2927 2 000 € (koekalastus) +    

8 000 € (hoitokalastus) 

Vesiensuojelun tehostamis-

ohjelma, osakaskunta 

Kyyveden, Siikalahden ja Härkäjärven 

niittotarveselvitys 

Kyyvesi, Siikalahti ja 

Härkäjärvi 

ELY-keskus 2023-2024 5 000 € Vesiensuojelun 

tehostamisohjelma 

Harjukosken vaelluskelpoisuuden parantamisen 

mahdollisuuksien selvittäminen alustavasti, 

lausunnon pyytäminen Museovirastolta 

Kyyvesi, Harjukoski ELY-keskus 2021-2022 - - 

Nykälänjoen luonnonmukaisen kalatien tekeminen 

tai teknisen kalatien parantaminen 

Nykälänjoki ELY-keskus 2022-2027 50 000 € ELY-keskukselta haettavat 

kalatalousavustukset (MMM), 

WWF-hankkeet 

Törmäjoki-Hännilänjoen suunnitelma 

kalataloudellisesta kunnostuksesta 

Törmäjoki-Hännilänjoki ELY-keskus 2022-2027 50 000 € ELY-keskukselta haettavat 

kalatalousavustukset (MMM), 

WWF-hankkeet 

Suunnitelman laatiminen Pyhäluoman vanhan 

myllypadon avaamiseksi 

Pyhäjärvi ELY-keskus 2022-2027 50 000 € ELY-keskukselta haettavat 

vesitalousavustukset (MMM), 

WWF-hankkeet 

Kyyveden alivedenkorkeuden noston 

mahdollisuuksien selvittäminen 

Kyyvesi Esim. kunta, osakaskunta, 

vesilain mukainen yhteisö 

2024- 10 000 € ELY-keskukselta haettavat 

vesitalousavustukset (MMM) 
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Liite 2. Fosforin ominaiskuormitus Kyyveden valuma-alueilla (Kyyveden kuormitusselvitys, Pöyry Oy 

2019). 

 

 

 



 

 

 

Liite 3. Typen ominaiskuormitus Kyyveden valuma-alueilla (Kyyveden kuormitusselvitys, Pöyry Oy 

2019). 

 

 

 



 

 

 

Liite 4. Kiintoaineen ominaiskuormitus Kyyveden valuma-alueilla (Kyyveden kuormitusselvitys, Pöyry 

Oy 2019). 

 

 

 



 

 

 

Liite 5. Suunnittelualueen vesimuodostumien vuoden 2019 tilaluokittelu (Etelä-Savon ELY-keskus). 

Vesimuodostuman  Pintavesi- Ekol.  tila Biol. Fys.-kem. Hav. pit. ug/l Hy/T-raja ug/l 

nimi tyyppi  arvio tila Fosfori Typpi Fosfori Typpi 

Pieksäjärven va         

Haapajärvi Rh Hyvä 4,00 3 29,0 770   

Haapajoki Kk Hyvä 3,00 3 30,6 721   

Pieksänjärvi Mh Hyvä 2,00 3 32,9 745   

Kukkarojärvi Ph Hyvä 3,00 4 17,0 420   

Vangasjärvi Mh Erinomainen 4,00 4 15,2 472   

Pohjois-Surnui MRh Hyvä 3,00 3     

Kyyvesi ja Rauhajärvi         

Kyyvesi, keskusallas Sh Hyvä 3,00 3 17,6 513   

Kyyvesi, Valkeajärvi MVh Erinomainen       

Kyyvesi, Hirviselkä MRh Tyydyttävä 2,00 3 37,0 765 45 800 

Kyyvesi, Niittuleva MRh Erinomainen 4,00 4 22,3 697   

Kyyvesi, Suovunselkä MRh Tyydyttävä 2,00 1 66,7 933 45 800 

Kyyvesi, Juurikkaselkä Kh Hyvä 3,00 3 19,5 470   

Kyyvesi, Koiraselkä Rh Hyvä 3,00 4 22,6 702   

Kyyvesi, Viikarinlahti MRh Hyvä       

Rauhajärvi Mh Hyvä 4,00 4 14,2 445   

Kyyveden yläpuoliset vesistöt        

Soukkio Mh Erinomainen 4,00 4 14,0 450   

Pitkäsjärvi MRh Hyvä 3,00 4 20,5 515   

Pyhäluoma Lv Tyydyttävä 2,00 4 15,5 570 40 610 

Loukee Mh Erinomainen 4,00 4 15,0 400   

Pyhäjärvi Vh Hyvä 3,00 4 5,2 280   

Vehvaa Lv Tyydyttävä 2,00 4 23,7 587 40 610 

Niskajärvi Mh Hyvä 3,00 4 22,0 515   

Iso-Nivu MRh Hyvä 3,00 4 20,0 600   

Palokki-Hako-Palokki Mh Hyvä  3     

Nykälänjoki Kt Tyydyttävä 2,00 3 18,9 591 40 900 

Niskakoskenjoki Pt Hyvä 2,00 3 19,2 586   

Naarajärvi Mh Erinomainen 4,00 4 15,5 430   

Iso-Syvä Mh Erinomainen 4,00 4 12,0 330   

Ala-Siili MRh Erinomainen 4,00 4 21,0 480   

Kirvesjärvi Rh Erinomainen  4     

Ylä-Siili Rh Erinomainen  4     

Hirvijärvi MRh Hyvä 3,00 4 25,1 550   

Iso-Perkai MRh Tyydyttävä 2,00 3 26,3 592 45 800 

Iso Kaatluoma MRh Erinomainen 4,00 4 14,0 467   

Iso-Lahnanen Mh Erinomainen  4     

Iso-Naakkima Kh Hyvä 3,00 4 15,0 405   

Iso-Valkeinen Mh Hyvä 3,00 3 42,0 400   

Pieni-Naakkima MRh Erinomainen 4,00 4 25,0 605   

Säytjärvi MRh Hyvä  3     

Heiniö Mh Tyydyttävä 2,00 2 52,0 1246 40 750 

Laavus MRh Erinomainen 4,00 4 26,1 596   

Harjujärvi Rh Hyvä 4,00 3 24,5 853   

Härkäjärven va         

Härkäjärvi Kh Hyvä 3,00 4 9,0 560   

Törmäjoki-Hännilänjoki Kt Hyvä 3,00  15,8 625   

Kutemajärvi MRh Hyvä 3,00 4 19,5 640   

Ylemmäinen MRh Erinomainen       



 

 

Liite 6.     

Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen vesienhoidon sidosryhmätyöpaja 18.5.2020    

     

 Vaikuttavuus    
pieni     0 toimenpiteellä ei ole vaikutusta vesien tilaan ja/tai virkistyskäyttöön    

              1 toimenpiteellä on vähän vaikutusta vesien tilaan ja/tai virkistyskäyttöön    

              2 toimenpiteellä on jonkin verran vaikutusta tai vaikutus on lyhytaikainen vesien tilaan ja/tai virkistyskäyttöön    

              3 toimenpiteellä voidaan vaikuttaa paikallisesti tai lyhytaikaisesti vesien tilaan ja/tai virkistyskäyttöön    

              4 toimenpiteellä voidaan vaikuttaa laajemmin vesien tilaan ja/tai virkistyskäyttöön, mutta vaikutus ei ole pysyvä    

suuri     5 toimenpiteellä voidaan vaikuttaa pitkäaikaisesti vesien tilaan ja/tai virkistyskäyttöön    

 Toteutettavuus    
vaikea    0 toimenpide on erittäin kallis/vaatii paljon resursseja ja työpanosta ja pitkän toteutusajan/ei ole kiinnostava alueen                                                                           

                  asukkaiden näkökulmasta/vesialueen omistukseen liittyvät tms. haasteet suuria    

               1 toimenpide edellyttää merkittävää rahoitusta/pitkäaikaista sitoutumista/ulkopuolinen suunnitttelija ja toteuttaja/hallinnolliset haasteet merkittäviä  

               2 toimenpide vaatii rahoitusta, jonka saanti mahdollinen/lähinnä ulkopuolisen toteuttajan tehtäviä toimia    

               3 vaatii jonkin verran rahoitusta, jonka saanti todennäköinen/asukkailla mahdollisuus osallistua tai toteuttaa toimenpide itse   

               4 toimenpide on helppo toteuttaa esim. talkootyönä, kiinnostaa alueen asukkaita ja on mahdollisuus osallistua/kustannukset eivät ole merkittävät  

helppo   5 toimenpiteen rahoitusmahdollisuus maa-metsätalouden tuilla/lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet    

     
Ongelma Toimenpide Vaikutta-

vuus 
Toteutetta-
vuus 

Edistävä taho 

Tietoja vesienhoidon toteuttavista tahoista ei ole 
koottu. Verkostoituminen on hankalaa, jos toimijat 
eivät ole tiedossa. 

Tehdään lista toimijoista ja toimijoiden rooleista 5 4 ELY 

Sirpaleisuus, kuka johtaa kokonaisuutta: ELY, 
kalatalousalue, osakaskunnat? Miten katetaan ja 
jaetaan johtamisen kustannukset? 

Johto toimivaksi joka tasolla. Järjestetään kokous, jossa  päätetään yhteistyön muodosta ja 
toimintatavasta (virallinen organisaatio tai vapaaehtoinen yhteistyö; puolueettomuus, win-win-tilanne 
oleellisia)  

5 3 ELY, kal-
atalousalue 

Verkostot saatava kuntoon Johtava organisaatio kartoittaa toimijat ja luo verkoston, organisaatioiden toiminnan tehostaminen, 
vesistökunnostusverkoston hyödyntäminen 

4 3 ELY 

Viestinnän avoimuus Toimijat viestivät omista hankkeistaan, johtava organisaatio kokoaa viestit yhteen ja hoitaa yhteisen 
viestinnän 

4 3 Kaikki toimijat 

Asukkaiden innostaminen vapaaehtoiseen 
toimintaan 

Kartoitetaan paikallistuntemus ja osaaminen, kyselyn tekeminen asukkaille ja maanomistajille, tiedon 
jakaminen vesienhoitoasioista osallistumalla ruohonjuuritason tapahtumiin 

5 4 / 3 Kaikki toimijat 

Yhteinen rahoituslähteiden etsiminen ja rahoituksen 
hakeminen  

Rahoitusmahdollisuuksien kokoaminen, onko rahoitusta mahdollista hakea yhdessä, kokonaisvaltaisen 
suunnitelman tekeminen 

5 4 / 3 ELY,  SMK, 
hankehakijat 

Osakaskuntien yhdistymisen edistäminen Tiedottamisen lisääminen, osakaskuntien järjestäytyminen, kunnilta rahoitusta, yhdistämishankkeen 
jatkaminen/laajentaminen 

4 2 ELY 

Eri tahot käytännön yhteistyöhön (metsä- ja 
maatalous, virkistyskäyttö jne); Tärkeää: ei 
syyllistämistä mitään tahoa kohtaan  

Pilottihankkeet (pienetkin), joissa tahot yhteistyössä, maa- ja metsätalouden vesiensuojelu-
suunnittelun yhdistäminen (esim. MK ja ProAgria yhteishanke), tahojen tulee olla tietoisia toistensa 
toimista, paikallinen toimija vetäjänä, tiedottaminen ennen hankkeen käynnistymistä 

4 3 ELY, SMK, MHY, 
MTY, MTK, 
ProAgria 



 

 

Ongelma Toimenpide Sektori Vaikutta-
vuus 

Toteutet-
tavuus 

Edistävä taho Instrumentti 

Vesistöjen ti-
lan ongelmat 

Niitot Vesistökunnostus 3 4 Osakaskunnat Ely-keskuksen ympäristöavustukset, Leader-rahoitus 
(Veej´jakaja-Pieksämäen seutu, MKL),  

 Hoitokalastus Vesistökunnostus 4 4 Osakaskunnat Rahat pintaan-sivuston rahoitusmahdollisuudet, säätiöt, 
ELYn avustukset 

 Ilmastus Vesistökunnostus 3 2 Osakaskunat / ELY Kuntien velvoitteet, ELY: laitteiston hankinta (ei ylläpito) 

 Vedenpinnan nosto Vesistökunnostus 5 0 ELY ELYn avustukset (MMM)  

 Ruoppaus Vesistökunnostus 2 2 Osakaskunat / ELY ELYn avustukset 

 Vaellusesteiden poisto Vesistökunnostus 5 ? Osakaskunat / ELY WWF-hankkeet, ELYn avustukset (YM, MMM) 

Valuma-
alueelta tuleva 
kuormitus 

Kustannustehokkaasti 
kunnostuojituskohteelle 
soveltuvien 
vesiensuojelurakenteiden 
käyttö (putkipato, 
pintavalutuskenttä, 
laskeutusallas, kaivukatko, 
kunnostusojitusten 
tarveharkinta), yhteistyö 
muiden sektorien kanssa 

Metsätalous 5 5 Kaikki metsäalan toimi-
jat 

Kemera-tuki luonnonhoitohankkeisiin tai kunnostusojitusten 
vesiensuojeluun sekä kunnostusojituksen suunnitteluun.  
Kaivukatkot: toimenpiteen toteutus on ilmainen ja suunnittelu 
voidaan tehdä esim. kunnostusojituksen tai 
maanmuokkauksen suunnittelun yhteydessä.  Kun-
nostusojituksen tarveharkinta: toimenpiteen toteutus on il-
mainen. 

 Olemassaolevien ra-
kenteiden kunnossapito 

Kaikki sektorit 4 4 Maanomistajat Metsätalouden osalta Kemera-tuki luonnonhoitohankkeisiin 

 Kosteikot Metsätalous, 
maatalous, kun-
nostus 

4 4 Kaikki maa- ja 
metsätalouden toimijat,  
yksityishenkilöt, 
riistanhoitoyhdistykset, 
ELY-keskus 

Metsätalouden osalta Kemera-tuki luonnonhoitohankkeisiin 
(kosteikko on usein melko kallis vesiensuojelurakenne eli 
metsätalouden vesiensuojelurakenteen valinnassa kannattaa 
miettiä kustannustehokkuutta) 

  Maatalous    Ympäristökorvaukset, hankerahoitus; ennen rahoituskauden 
alkua lisärahoitusta esim. kosteikkojen tekoon? 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 7. Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen vesienhoidon mahdollisia yhteiskumppaneita. 

 

 Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalue; https://kyyvesi-pieksamaki.fi/  

 Haukivuoren aluejohtokunta 

https://www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko/aluejohtokunnat/haukivuoren-aluejohtokunta 

 Etelä-Savon ELY-keskus; https://www.ely-keskus.fi/ely-etela-savo 

 Etelä-Savon vesienhoito 

https://esvesienhoito.wordpress.com/kyyvesi-kuntoon/kyyvesi-pintavesien-hoito/toiminta-2/ 

 Kangasniemen kunta; https://www.kangasniemi.fi/  

 Keski-Savon ympäristötoimi; https://keskisavonymparistotoimi.fi/  

 Kyyveden vesienhoidon johtoryhmä; https://esvesienhoito.wordpress.com/kyyvesi-kuntoon/   

 Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo; https://www.mhy.fi/etela-savo  

 Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäki; https://www.mhy.fi/kangasniemi-pieksamaki  

 Mikkelin kaupunki; https://www.mikkeli.fi  

 MTK Etelä-Savo; https://etela-savo.mtk.fi/ 

 Pieksämäen kaupunki; https://www.pieksamaki.fi/  

 Pieksämäen vesienhoidon johtoryhmä; https://esvesienhoito.wordpress.com/pieksamaki/pieksamaki-

pintavesi/  

 ProAgria Etelä-Savo; https://etela-savo.proagria.fi/  

 Ruokavirasto; https://www.ruokavirasto.fi/  

 Suomen metsäkeskus; https://www.metsakeskus.fi/  

 Vapo Oy; https://www.vapo.fi/  

 Vesistökunnostusverkosto; https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto  

 Ympäristöministeriö; https://ym.fi/etusivu  
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Liite 8. Tiivistelmä maatalouden vesiensuojelutoimenpiteistä (Vesiensuojelun toimenpiteiden 

suunnittelu vuosille 2022-2027. Maatalous, turkistuotanto ja happamuuden torjunta. 29.6.2020). 

Maataloustukijärjestelmä 2021–2027 (oppaan teksti päivitetään strategisen suunnitelman valmistelun 

edetessä) 

Maataloustukijärjestelmän 2021 - 2027 osalta sekä EU-asetuksen ja rahoituskehyksen että kansallisen 

strategisen suunnitelman valmistelu on vuoden 2020 alussa kesken. Vesienhoidon maatalouden toimenpiteet 

on aiempina kausina sovittu yhteen toteutettavan maataloustukijärjestelmän kautta. Tämän vuoksi 

maatalouden toimenpiteiden kuvauksia ja kustannuksia ei ole vielä voitu tuottaa tähän oppaaseen. Suo-men 

strategisen suunnitelman valmistelun aikataulu riippuu EU:n monivuotisten rahoituskehysten sekä CAP-

perusasetusten valmistumisesta. Maatalouden toimenpiteiden kuvaukset on mahdollista täydentää tähän 

oppaaseen aikaisintaan loppukeväällä 2020. 

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet perustuvat pitkälti vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämi-seen, 

eroosion torjuntaan, ravinteiden käytön hallintaan ja pellon kasvukunnon säilyttämiseen. Keskeinen tavoite on 

kiintoainekuorman merkittävä vähentäminen ja ravinteiden huuhtoumien pienentäminen. Tavoitteena on 

mahdollisuuksien mukaan jatkaa nykyisiä toimenpiteitä ja varmistaa toimenpiteiden oikea mitoitus, toteutus ja 

kohdennus, joilla saadaan toimenpiteiden tehokkuutta lisättyä nykyisestä. Luonnonmukaisen 

peruskuivatuksen sekä uusien vesiensuojelumenetelmien kuten kipsin, rakennekalkin ja -kuituvalmisteiden 

käytön hyödyntämistä selvitetään. 

Vesienhoidon suunnittelussa toimenpiteiden tarvittavan määrän mitoittaminen tehdään niin, että toimen-piteillä 

vastataan vesien hyvän tilan saavuttamiseen tai hyvän tilan turvaamiseen. Tällöin suunnittelu tuottaa samalla 

tietoa siitä, miten ja missä toimenpiteitä tulee toteuttaa, jotta vesien hyvän tilan tavoite saavutetaan. Jotta 

tavoitteet voidaan saavuttaa, on toimenpiteet kohdennettava nykyistä paremmin riskialueille, kuten vesistöihin 

rajoittuville kalteville, eroosio- ja tulvaherkille peltolohkoille sekä pohjavesialueille.  

 

Suunnittelukauden 2022–2027 toimenpiteet ja toteutumisen seuranta 

Taulukossa 1 maatalouden enpiteet vuosille 2022 - 2027. Sektoreita koskevat pohjavesien toimenpiteet on 

käsitelty pohjavesioppaassa. Maatalouden toimenpiteiden kuvaukset on mahdollista täydentää oppaaseen 

aikaisintaan keväällä 2020. Sen vuoksi tässä oppaassa esitettyjä toimenpiteitä ei voida vielä pitää lopullisina. 

3. suunnittelukaudella toimenpiteet kohdistetaan paineisiin ja maantieteellisesti suunnittelualueelle tai yhteen 

tai useampaan vesimuodostumaan sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi maatalouden 

toimenpiteet suunnitellaan alueellisina. Ohjauskeinot tai valtakunnalliset toimenpiteet kohdennetaan vesien-

hoitoaluetasolle. 

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden toteumatiedot saadaan suurelta osin Ruokaviraston tukisovel-

luksesta, jonka jälkeen tiedoista tuotetaan keskitetysti suunnittelualuekohtaisia raportteja ELY-keskusten 

suunnittelijoiden käyttöön. Tukisovelluksessa käsitellään viljelijätuet ja hallinnoidaan maatilarekisteriä. 

Järjestelmän käyttäjiä ovat kuntien maaseutuhallinto, ELY-keskukset ja keskushallinto. Järjestelmän pää-

toiminnot ovat tukikäsittely, valvonta, tukilaskenta, maksunmuodostus, raportointi sekä maatilatietojen 

hallinnointi. Edellisen vuoden toimenpiteiden määrätiedot ovat saatavilla seuraavan vuoden toukokuussa. 

Tiedot kerätään keskitetysti ja jaetaan suunnittelualueittain. 

Koulutuksesta neuvojille ja viljelijöille sekä neuvonnan järjestämisestä voidaan lisäksi tarvita tietoa suoraan 

koulutus- ja neuvontajärjestöiltä sekä kuntien viranomaisilta ja hankkeilta. Osan toimenpiteiden, esimerkiksi 

kosteikkojen määrän, ELY-keskus arvioi itse keräämiensä tietojen avulla. Koska tarkkaa tietoa kaikkien 

rakennettujen ja ennallistettujen kosteikkojen lukumäärästä on valtakunnallisesti vaikea koota, tulisi tiedon 

keräämistä kehittää. SYKEn ylläpitämää vesistötöiden tietojärjestelmää (VESTY) voitaisiin hyödyntää 

tehokkaammin tiedon tallentamisessa. Nitraattidirektiivin raportointi tehdään neljän vuoden välein (2020, 2024 

ja 2028) ja sen toimeenpanoon (VNA 1250/2014) liittyviä kansallisia toimenpiteitä seurataan vuosittain. 

 

 



 

 

Taulukko 1. Maatalouden toimenpiteet suunnittelukaudella 2022-2027 ja toimenpiteiden toteuman seurannan 

tietolähteet (luonnos). 

Toimenpiteen nimi  Toimenpidetyyppi  Toteuman seurannan tietolähde  

Valtionneuvoston asetus (1250/2014) 

eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin 

olevien päästöjen rajoittamisesta  

Perustoimenpide  

 

Nitraattidirektiivin edellyttämä raportointi 

komissiolle  

Eläinsuojien ympäristölupien ja il-

moituspäätösten mukaiset toimenpiteet  

Perustoimenpide YLVA-tietojärjestelmä  

Kasvinsuojelulainsäädännön mukaiset 

toimenpiteet  

Perustoimenpide TUKES  

CAP ja ehdollisuuden vaatimukset  Perustoimenpide Ruokaviraston tukisovellus  

Ehdollisuuden vaatimusten ekologinen ala  Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus  

Maatalouden suojavyöhykkeet  Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus  

Maatalouden monimuotoisuus- ja 

luonnonhoitopellot  

Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus  

Luonnonmukainen peruskuivatus  Täydentävä toimenpide  ELY-keskus arvioi peruskuivatusavus-  

tusten avulla  

Kosteikot  Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus, Riistanhoitoyhdistys, 

WWF, ELY ja muut toimijat  

Kasvinsuojeluaineiden käytön vähen-

täminen ja luonnonmukaisesti viljelty pelto  

Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus  

Peltojen talviaikainen eroosion torjunta  Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus  

Ravinteiden käytön hallinta  Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus  

Ravinteiden ja orgaanisen aineksen (sis. 

lanta) kierrättäminen  

Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus  

Lannan prosessointi  Täydentävä toimenpide  ELY-keskus arvioi lannankäyttöarviointien 

perusteella  

Lannan ympäristöystävälliset levitys-

menetelmät  

Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus, maatalouden 

rakennetutkimus  

Maatalouden tilakohtainen neuvonta  Täydentävä toimenpide Ruokaviraston tukisovellus  

Säätösalaojitus jo käytössä olevilla 
turvepelloilla  

Täydentävä toimenpide  Hyrrä-sovellus, Ruokaviraston tukisovellus, 
ojitusilmoitukset sekä ELY-keskuksen arviointi  

Jo käytössä olevien turvepeltojen nurmet  
 

Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus  

Maatalouden uudet vesiensuojelume-
netelmät (kipsi, rakennekalkki ja kuidut)  

Täydentävä toimenpide  Ruokaviraston tukisovellus  

  

Toimialan kannalta keskeiset valtakunnalliset toimenpiteet (ohjauskeinot) ja niiden kehittämistarve  

Ehdotukset 3. suunnittelukauden valtakunnallisista toimenpiteistä eli ohjauskeinoista on laadittu niiden 

tarpeiden perusteella, joita on tunnistettu sektorilla toteutettujen toimenpiteiden kautta (taulukko 2). Tulevalle 

suunnittelukaudelle valtakunnallisia toimenpiteitä on pyritty konkretisoimaan aikaisemmasta. Ohjauskeinojen 

suunnittelussa on huomioitu, että CAP-kausi 2021 - 2027 on jo mahdollisesti käynnissä toimenpiteiden ja 

ohjauskeinojen toteuttamisen aikana. Ohjauskeinoja ei ole erityisesti valmisteltu CAPin näkökulmasta, vaan 

laajemmin tulevia tarpeita tukevaksi.  

 



 

 

Taulukko 2. Ehdotus maatalouden ohjauskeinoista 3. suunnittelukaudelle. 

Ohjauskeino  Ohjauskeino-
kategoria  

Päävastuu-
taho  

Muut  
vastuutahot  

Rahoitetaan maatalouden ravinnepäästöjä vähentä-
vien menetelmien tutkimusta ja kehittämistä ja 
edistetään niiden käyttöönottoa.  

Tutkimus ja kehittäminen  MMM, YM   

Rahoitetaan vesiensuojelurakenteiden toteuttamista 
tilusjärjestelyn yhteydessä.  

Taloudellinen ja insti-
tutionaalinen, tiedollinen  

MMM  ELYt  

Suunnataan CAPin hanketukia 
vesiensuojelutoimenpiteiden edistämiseen.  

Taloudellinen ja insti-
tutionaalinen, tutkimus ja 
kehittäminen  

MMM  ELYt  

Otetaan käyttöön viljelykiertoa tukevia työkaluja.  Tiedollinen  MMM  ELYt, Neuvojat  

Tilakohtaisen neuvonnan kehittäminen paremmin 
nitraatti-, vesipuite- ja meristrategiadirektiivin ta-
voitteita ja vaatimuksia tukevaksi.  

Tiedollinen  YM, MMM  Neuvojat  

Kehitetään toimintatapamalli kuivatusyhteisöjen 
toimintaan vesienhallintajärjestelmän toteutta-
miseksi.  

Tutkimus ja kehittäminen, 
tiedollinen  

MMM, YM   
(rahoitus)  

tutkimuslaitokset  

Koulutetaan viljelijöitä luonnonmukaisten vesien-
hallintamenetelmien käyttöön ja maan rakenteen 
parantamiseen.  

Tutkimus ja kehittäminen, 
tiedollinen  

MMM, YM   
(rahoitus)  

tutkimuslaitok-set, 
neuvojat, hankkeet  

Tunnistetaan riskialueet (tulva, eroosio ja happamat 
sulfaattimaat) peltolohkotasolla.  

Tiedollinen  MMM. YM  tutkimuslaitokset 
(mm. SYKE, Luke, 
GTK), ELYt  

Maatalouden vesistökuormituksen seurantaverkos-
ton suunnittelu ja perustaminen ottaen huomioon 
tavoitteet:  
- automaattiseurannan lisääminen  
- VEMALA-mallin kuormitusarvioinnin tarkentami-
nen edelleen maatalouden osalta  
- ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset 
vesistökuormitukseen ja toimenpiteiden mitoituk-
seen  

Tutkimus ja kehittäminen  YM, MMM 
(rahoitus)  

tutkimuslaitokset  

Turvepeltojen vesiensuojelutoimenpiteiden kehittä-
minen.  

Tutkimus ja kehittäminen  MMM, YM   

Selvitetään ja edistetään toimenpiteitä, joilla voi-
daan vähentää turvemaiden raivausta pelloksi.  

Tutkimus ja kehittäminen, 
taloudellinen  

MMM, YM  

 

Toimenpiteiden kohdentaminen ja tehokkuuden arviointi  

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon vesien tilatavoitteet sekä paikalliset ja 

vesistöaluekohtaiset. Maatalousmaan ominaisuuksissa kuten multavuudessa, maalajeissa ja viljavuudessa on 

eroja koko maan tasolla, mutta myös suunnittelualueen sisällä. Viljelykäytännöt vaihtelevat eri alueilla mm. 

tuotantosuuntien erilaisen painottumisen seurauksena. Nämä kaikki vaikuttavat toimenpiteiden tarpeen 

arviointiin ja niiden kohdentamiseen. Vesistöalueella toimenpiteiden kohdentaminen tulisi tehdä vesistöittäin 

paikallisten kuormituspaineiden perusteella.  

Ympäristökorvausjärjestelmän vesiensuojelutoimenpiteet perustuvat eroosiontorjuntaan sekä fosfori- ja 

typpikuormituksen vähentämiseen. Toimenpiteiden pitkäjänteinen toteuttaminen on järjestelmän vahvuus. 

Ohjelman kehittämistarpeet koskevat kohdentamismekanismeja sekä vähemmän toteutettujen toimenpiteiden 

laaja-alaistamista ja ohjeistuksen tarkentamista, kuten kerääjäkasvien käyttöä talviaikaisena kasvi-peitteenä.  

Viimeisimpien tutkimusten mukaan eroosiontorjuntatoimenpiteiden paremmalla kohdentamisella olisi 

mahdollista vähentää merkittävästi kiintoaine- ja partikkelifosforikuormitusta. KiertoVesi-hankkeessa arvioitiin, 

että toimenpiteiden kohdentaminen peltojen kaltevuuden mukaan alentaisi nykytilan kiintoaine- ja partikkeli-

fosforikuormitusta noin 20 %. Hankkeessa todettiin myös, että oikeille paikoille sijoitettujen toimenpiteiden 

vaikutus korostuu myös erityisen sateisina vuosina. Toimenpiteiden kohdentaminen pellon kaltevuuden 

perusteella ei pienennä typpikuormitusta, mutta sitä voidaan vähentää muilla toimin, esimerkiksi kerääjä- ja 

aluskasvien käytöllä. Kevennetysti muokatussa tai kasvipeitteisellä lohkolla maan pintaan rikastuva fosfori 

nostaa maavedessä olevan liukoisen fosforin ns. tasapainopitoisuutta kynnettyyn maahan verrattuna ja lisää 



 

 

liukoisen fosforin huuhtoutumisriskiä. Huuhtoutuva liuennut fosfori on osin peräisin pellon pinnalla hajoavasta 

kasvimassasta ja osin maan pintakerroksesta, johon helppoliukoista fosforia kertyy vuosien kuluessa. 

Uusien vesiensuojelumenetelmien kuten kipsin ja rakennekalkin käyttö on kustannustehokkainta ja sopii 

parhaiten savimaille, joissa P-luku on korkea. Maanparannuskuiduista saadaan tehoa muillakin maalajeilla. 

Oleellista kaikissa uusien keinojen käytössä on toimia tutkittujen periaatteiden mukaan, jolloin ve-

siensuojeluhyödyt ovat suurimmat. On tärkeää huomioida myös se, ettei kaikkia toimenpiteitä voida toteuttaa 

kaikilla alueilla. Oleellinen näkökulma vesienhoidon suunnittelussa on alueelliset ja paikalliset ominaispiirteet 

täyttävä toimenpidekokonaisuus, jonka potentiaaliset ympäristövaikutukset realisoidaan todelliseen 

tarpeeseen ja vaikuttavuuteen perustuvalla kohdentamisella.  

Maatalouden toimenpiteiden kohdentamisen avuksi Varsinais-Suomen ELY-keskus on kehittänyt KOTOMA-

mallin (maatalouden vesiensuojelun kohdentamiseen suunniteltu malli). KOTOMA-mallilla tuotetut aineistot on 

toimitettu ELY-keskusten suunnittelijoiden käyttöön. Mallin avulla voidaan listata järjestykseen 

kuormittavimmat peltolohkot ja antaa niille yksilöityjä toimenpidesuosituksia. Mallilla suunnittelualueille 

voidaan valita toimenpide ja priorisoida ne peltolohkot, joille vesiensuojelutoimenpi-teitä (esim. biohiili, 

säätösalaojitus, lannan levitys, suojavyöhykkeiden sijoittaminen, kipsin levitys) on kannattavinta kohdentaa. 

Malli huomioi lainsäädännön, tukiehdot ja pellon olosuhteet kuten eroosioherkkyyden, kaltevuuden ja maalajin.  



 

 

Liite 9. Tiivistelmä metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteistä (Vesiensuojelun toimenpiteiden 

suunnittelu vuosille 2022-2027. Metsätalous. 30.1.2020). 

Toimintaympäristön muutos 

Suometsänhoidossa tehtävän ojaston kunnostamisen toimenpidemäärät ovat vähentyneet voimakkaasti viime 

vuosina, millä on myös suuri kiintoainekuormitusta vähentävä merkitys. Kunnostusojitusta tehtiin 80–90-

luvuilla enimmillään vuosittain n. 80 000 hehtaarin alalla. Viime vuosina kunnostusojitusta on tehty vuosittain 

30 000 - 40 000 hehtaarin alalla. Keskustelu metsä-talouden rehevöittävästä vesistökuormituksesta kiihtyi 

vuonna 2017, kun uusien tutkimustulosten perusteella arvioitiin, että metsätalouden typpi- ja fosforikuormitus 

olisi huomattavasti aiemmin arvioitua suurempaa. Myös uudistusikäisten, turvemailla kasvavien metsien 

osuuden todettiin olevan kasvussa, mikä voi lisätä hakkuutarvetta ja sen myötä kuormitusta. Valtioneuvosto 

käynnistikin käydyn keskustelun johdosta hankkeen ”Metsistä ja Soilta tuleva Vesistökuormitus 2020 – 

MetsäVesi”, jossa tuotettiin metsistä ja soilta tulevasta vesistökuormituksesta uudet arviot. 

MetsäVesi-hankkeen tuottamat uudet metsätalouden ravinnekuormitusarviot – 7300 tonnia/v typpeä ja 440 

tonnia/v fosforia – ovat noin kaksi kertaa suurempia kuin hallinnossa ja raportoinneissa käytetyt arviot eli 3250 

tonnia typpeä ja 230 tonnia fosforia. Metsätalouden osuus kaikesta ihmistoiminnan aiheuttamasta 

typpikuormituksesta nousee 6 %:sta 12 %:iin ja fosforikuormituksesta vastaavasti 8 %:sta 14 %:iin. Metsistä 

ja soilta tulevien ravinteiden kokonaiskuormitusarviot, jotka sisältävät metsätalouden aiheuttaman 

kuormituksen lisäksi luonnonhuuhtouman, ovat samaa suuruusluokkaa kuin aiemmat arviot. Metsätalouden 

osuus on aiemmin arvioitua suurempi ja luonnonhuuhtouman osuus vastaavasti pienempi. 

Uusissa typpi- ja fosforikuormitusarvioissa näkyy selvästi metsäojitusten vaikutus. Vaikutus jatkuu myös 

aiemmin arvioitua pidempään. Metsätalouden aiheuttama ravinnekuormitus on suurinta alueilla, missä on 

paljon ojitettuja soita. Valumaveden typen ja orgaanisen hiilen pitoisuuksissa ja kuormituksessa havaittiin 

kasvua vuosina 1978–2018. Samanaikaisesti ilmasto on lämmennyt, hydrologia on muuttunut ja hapan 

laskeuma on pienentynyt. Pitoisuuksien nousu oli voimakkaampaa alueilla, joilla on runsaasti ojitettuja soita. 

Oman haasteensa metsien hoidolle asettaa ilmastonmuutos, jonka on ennustettu äärevöittävän Suomen 

sääolosuhteita ja samalla myös laajentavan puiden kasvulle suotuisan alueen rajaa pohjoisemmaksi. Syksyllä 

2018 julkaistu IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) raportti kasvihuonekaasujen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen voimakkuudesta herätti vilkkaan 

keskustelun hyvällä metsänhoidolla aikaansaadun puuston merkityksestä hiilen sidonnalle. Metsänhoidon 

toimenpiteillä on merkittävä vaikutus metsien hiilitaseeseen: metsien hoidossa ja käsittelymenetelmien 

valinnassa on jatkossa otettava entistä enemmän huomioon sekä hiilen mahdollisimman tehokas sidonta että 

toisaalta myös metsistä saatavien tuotteiden potentiaali korvata mm. fossiilisia polttoaineita ja 

rakennusmateriaaleja. Samaan aikaan on huomioitava metsätalouden kannattavuus ja huolehdittava luonnon 

monimuotoisuuden turvaamisesta. Kysymys metsien hiilinielun ja monimuotoisuuden säilyttämisestä kytkeytyy 

monelta osin metsätalouden vesiensuojeluun. 

 

Sektorille esitettävät toimenpiteet suunnittelukaudella 2022–2027  

Metsätalouden vesienhoidon toimenpiteet jaetaan myös tällä suunnittelukaudella perustoimenpiteisiin, muihin 

perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin. Perustoimenpiteisiin luetaan EU-direktiivien vaatimat 

toimenpiteet. Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden 

toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka eivät perustu suoraan EU-direktiiveihin. Täydentäviksi 

toimenpiteiksi luokitellaan perustoimenpiteiden ja muiden perustoimenpiteiden lisäksi tehtävät toimenpiteet, 

kuten myös kaikki ohjauskeinot. Ne ovat pääsääntöisesti vapaaehtoisia ja nojautuvat usein taloudellisten ja 

tiedollisten ohjaus-keinojen käyttöön.  

Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet ovat 3. suunnittelukaudella pääosin sisällöltään samat kuin toisella 

suunnittelukaudella (taulukko 1). Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet ja kunnostusojituksen 

tehostetun vesiensuojelun toimenpiteet on koottu yhden toimenpiteen Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja 

suunnittelu osana suometsänhoitoa alle. Näin erillisistä toimenpiteistä on muodostunut yhtenäisempi 

kokonaisuus aiempaan verrattuna.  

Uudistushakkuiden suojakaistat toimenpiteeseen on lisätty suojakaistan vesiensuojelullista laatua kuvaava 

suure (laatutieto), joka saadaan Suomen metsäkeskuksen luontolaadun seurannan hakkuisiin liittyvistä 

vesiensuojelun tarkastuksista. Laatutieto arvioidaan laajemmalta alueelta esimerkiksi vesienhoitoalueittain 



 

 

loppuarvioinnissa ja väliarvioinnissa, jos luotettavaa tietoa on saatavilla. Toimenpiteen kustannusten arvioinnin 

vuoksi yksikkönä on mukana myös suojakaistan pinta-ala (ha). Pinta-alan laskenta tapahtuu entiseen tapaan.  

Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu ja metsätalouden eroosiohaittojen torjunta on yhdistetty tällä kaudella 

yhden otsikon alle metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen. Toimenpiteiden yhdistäminen samaan 

toimenpide-kokonaisuuteen on järkevää, koska ne liittyvät keskeisesti toisiinsa. Toimenpiteet suunnitellaan 

kuitenkin erikseen, koska niiden yksiköt ovat erilaisia ja suunnittelun ja rakenteiden toteutuksen välillä voi olla 

aikaviivettä. Suunnittelun tuloksena voi olla myös, että mitään rakennetta ei ole tarpeen tehdä. Vesiensuojelun 

tehostamisen yksikkö on muutettu ha/suunnittelukausi aikaisemman ha/vuosi sijasta.  

Ojitusten haittojen ehkäiseminen pohjavesialueilla toimenpide säilyy ennallaan. Samoin koulutus- ja neuvonta 

-toimenpide säilyy ennallaan lukuun ottamatta yksikköä, joka on muutettu henkilömääräksi/suunnittelukausi 

aikaisemman henkilöä/vuosi sijasta.  

Lannoitusten suojakaista on poistettu toimenpiteistä, koska luotettavaa tietoa lannoitusmääristä, lannoitusten 

sijoittumisesta sekä suojakaistojen määrästä ei ole saatavissa. Lannoitusten vesiensuojelun edistäminen on 

siirretty ohjauskeinoihin. Myös ojitettujen, mutta jatkokasvatuskelvottomien soiden jättäminen ennallistumaan 

-toimenpide poistetaan yksittäisenä toimenpiteenä, mutta sisällytetään kunnostusojituksen vesiensuojeluun ja 

suunnitteluun.  

Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteistä kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana 

suometsänhoitoa on muu perustoimenpide (MP). Muut vesienhoitotoimenpiteet ovat täydentäviä toimenpiteitä 

(T). 

 

Taulukko 1. Ehdotetut metsätalouden vesienhoitotoimenpiteet 3. suunnittelukaudelle (Toimenpide-tyyppi: MP 
= muu perustoimenpide, T = täydentävä toimenpide, poistettu lannoituksen suojakaista ja ojitetut, mutta 
jatkokasvatuskelvottomat suot). 

Toimenpiteet kaudelle 
2022–2027  

Toimenpide-
tyyppi  

Yksikkö  Suunnittelu-
tarkkuus  

Kytkentä 2. kauden 
toimenpiteisiin  

Kunnostusojituksen 
vesiensuojelu ja 
suunnittelu osana 
suometsänhoitoa  

Muu perus-
toimenpide (MP)  

ha 
Kuvaus 
menetelmistä  

Alueellinen  
 

Kunnostusojituksen vesiensuojelun 
perusrakenteet (MP)  
Kunnostusojituksen tehostettu 
vesiensuojelu (T)  

Ojitusten haittojen 
ehkäiseminen turvemaiden 
pohjavesialueilla  

Täydentävä 
toimenpide (T)  

kpl (pv-alue)  
 

Pohjavesialue  
 

Ojitusten haittojen ehkäiseminen 
pohjavesialueilla (T)  

Uudistushakkuiden 
suojakaistat  

Täydentävä 
toimenpide (T) 

Yksikkönä ha  
Laatu:  
Kuvaus laadusta  
 

Alueellinen  Uudistushakkuiden suojakaistat (T).  
Lisäksi suojakaistan 
vesiensuojelullista laatua kuvaava 
suure eikä pinta-ala.  

Metsätalouden 
vesiensuojelun 
tehostaminen  

Täydentävä 
toimenpide (T) 

ha  Alueellinen/ 
vesimuodos-
tuma  

Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu 
(T) ha/v  

kpl (vs-rakenne)  Alueellinen/ 
vesimuodos-
tuma 

Metsätalouden eroosiohaittojen 
torjunta (T)  

Koulutus ja neuvonta  
 

Täydentävä 
toimenpide (T) 

henkilöä/ 
suunnittelukausi  

Alueellinen Koulutus ja neuvonta (T)  
henkilöä/vuosi  

 

Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteet suunnitellaan alueellisesti suunnittelualueille. Toimenpide 

metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen kohdennetaan pääsääntöisesti niihin suunnittelualueiden 

vesimuodostumiin, joissa metsätalous on arvioitu merkittäväksi paineeksi. 

Suunniteltaessa metsätalouden vesienhoitotoimenpiteitä 3. suunnittelukaudella toimenpidemäärät arvioidaan 

aikaisempien vuosien toteutustietojen perusteella. Toteutuneiden vesiensuojelurakenteiden määrien 

seurannassa tavoitteiden toteutuminen suhteutetaan toteutuneisiin toimenpidemääriin (ojien kunnostus, 

uudistushakkuut). 



 

 

Metsätalouden vesienhoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan uusimpia 

metsänhoito-suosituksia. Suunnittelussa painotetaan toimenpiteitä, joissa tehdään vain tarpeellista ojien 

kunnostusta ja maanmuokkausta sekä vältetään tarpeetonta maanpinnan rikkomista. 

Vesienhoidon keskeiset ohjauskeinot kaudelle 2022–2027 

Ohjauskeinoiksi on esitetty otettavaksi erityisesti sellaisia valtakunnallisia toimenpiteitä, joilla voidaan tukea 

varsinaisia vesienhoitotoimenpiteitä esimerkiksi kehittämällä niihin tarvittavia tukitoimia ja tutkimusta. Lisäksi 

valtakunnallisille toimenpiteille on määritelty seurantamittarit. 

 

Taulukko 2. Ehdotetut metsätalouden ohjauskeinot kaudelle 2022–2027 sekä niiden keskeiset toteutus- ja 
yhteistyötahot (U = uusi ohjauskeino, M = muuttunut ohjauskeino, V = ohjauskeino oli käytössä jo 
suunnittelukaudella 2016–2021). 

nro  Ohjauskeinot  Toteutus-
vastuu  

Ohjaus
-keino  

Keskeisimmät yhteystahot  

OK1  Suometsänhoidon kokonaisvaltaisen 
suunnittelun kehittäminen  

MMM  U Suomen metsäkeskus, Tapio Oy, 
Luke, MTK  

OK2  Sektorien välisen yhteistoiminnan kehittäminen 
vesiensuojelussa  

MMM, YM, 
TEM  

U kaikki toimijat  

OK3  Käytetään luonnonhoitohankerahoitusta 
mahdollisuuksien mukaan 
vesiensuojelutoimiin. Turvataan 
vesiensuojeluhankkeiden riittävä rahoitus.  

MMM, 
Suomen 
metsäkeskus  

M Luonnonhoitohankkeita toteuttavat 
toimijat  

OK4  Kehitetään paikkatietoaineistoja ja työkaluja 
toimijoiden käyttöön. Turvataan koulutukselle, 
neuvonnalle ja kehittämistyölle riittävä rahoitus 
ja resurssit.  

MMM  M Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, 
Metsähallitus, metsän hoitoyhdistyk-
set, metsäpalveluyrittäjät, Aalto-
yliopisto, Helsingin yliopisto, 
Maanmittauslaitos, GTK, ELYt, MTK  

OK5  Kehitetään kuivatustekniikkaa ja 
metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä sekä 
turvataan menetelmien kehittämiselle ja 
tutkimukselle riittävä rahoitus.  

MMM  V Tapio Oy, Luke, Suomen 
metsäkeskus, Metsähallitus, yhtiöt, 
metsätaloushankkeiden toteuttajat  

OK6  Edistetään toteutettujen ojitushankkeiden sekä 
vesiensuojeluhankkeiden digitointia.  

MMM, YM  U ELY-keskukset, Suomen 
metsäkeskus, Tapio Oy  

OK7  Turvataan riittävä rahoitus metsätalouden 
vesistökuormituksen seurantaverkon 
toiminnalle  

MMM  U Luke, SYKE, Suomen metsäkeskus, 
Tapio Oy  

OK8  Laaditaan yhtenäisten kriteerien mukaisesti 
koko Suomen kattavat metsätalouden 
vesiensuojelun painopistealueet.  

YM, MMM  U ELY-keskukset, SYKE, Suomen 
Metsäkeskus, Metsähallitus, Tapio 
Oy, MTK  

OK9  Kehitetään valtakunnallista lannoituspinta-
alojen seurantaa ja tilastointia sekä 
korostetaan koulutuksissa hyvien 
metsänhoidon suositusten käyttöönottoa 
lannoituksissa (esim. suojakaistat).  

MMM  U LUKE, Suomen metsäkeskus, 
Metsähallitus, metsätaloushankkeiden 
toteuttajat  

 

Vesienhoitotoimenpiteiden vaikutus metsätalouden kuormitukseen 

Tiimi arvioi toimenpiteiden tehokkuutta ravinne-, kiintoaine-, humus- ja haitallisten aineiden kuormituksen 

vähentämisen ja pohjavesiin kohdistuvien riskien vähentämisen kannalta sekä toimenpiteiden vaikutusta 

ympäristön tilaan (taulukko 7). HYMO-paineiden vähentämistä ei metsätaloustoimenpiteiden osalta arvioitu. 

Niitä voidaan kuitenkin huomioida toimenpiteissä Kunnostusojituksen vesiensuojelu ja suunnittelu osana 

suometsien hoitoa ja Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taulukko 3. Työryhmän arvio metsätalouden vesienhoitotoimenpiteiden tehokkuudesta. 

Toimenpiteen 
nimi  

Toimenpiteen tehokkuus 

Ravinnekuormi
tuksen 
vähentäminen 

Kiintoaine-
kuormituksen 
vähentäminen  

Liukoisen 
orgaanisen 
aineen 
kuormituksen 
vähentäminen  

Haitallisten 
aineiden 
kuormituksen 
vähentäminen  

HyMo-
paineiden 
vähentäminen  

Pohjavesien 
riskien 
vähentäminen  

Happamuus-
kuormituksen 
vähentäminen  

Kunnostusojituksen 
vesiensuojelu ja 
suunnittelu osana 
suometsänhoitoa  

Melko tehokas  Tehokas  Hieman  Ei arvioitu  Ei arvioitu  Melko 
tehokas  

Hieman  

Ojitusten haittojen 
ehkäiseminen 
pohjavesialueilla  

Melko tehokas  Tehokas  Ei  Ei  Ei arvioitu  Tehokas  Ei  

Uudistushakkuiden 
suojakaistat  

Hieman  Melko tehokas  Ei  Ei arvioitu  Ei arvioitu  Tehokas  Ei  

Metsätalouden 
vesiensuojelun 
tehostaminen  

Tehokas  Tehokas  Hieman  Hieman  Ei arvioitu  Melko 
tehokas  

Ei  

Koulutus ja 
neuvonta  

Melko tehokas  Tehokas  Melko tehokas  Ei  Ei arvioitu  Tehokas  Melko tehokas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 10. Tiivistelmä turvetuotannon vesiensuojelutoimenpiteistä (Vesiensuojelun toimenpiteiden 

suunnittelu vuosille 2022-2027. Turvetuotanto. 30.1.2020). 

 

Turvetuotannolle esitettävät toimenpiteet suunnittelukaudella 2022–2027 

Kolmannella suunnittelukaudella vesienhoidon toimenpiteet jaetaan samoin kuin toisellakin suunnittelu-

kierroksella perustoimenpiteisiin, muihin perustoimenpiteisiin ja täydentäviin toimenpiteisiin. 

Perustoimenpiteisiin luetaan EU-direktiivien vaatimat toimenpiteet. Muihin perustoimenpiteisiin kuuluvat kaikki 

Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka eivät perustu 

suoraan EU-direktiiveihin. Täydentäviksi toimenpiteiksi luokitellaan perustoimenpiteiden ja muiden 

perustoimen-piteiden lisäksi tehtävät toimenpiteet, kuten myös kaikki ohjauskeinot. Ne ovat nykyisin 

pääsääntöisesti vapaaehtoisia ja nojautuvat usein taloudellisten ja tiedollisten ohjauskeinojen käyttöön. 

Ohjauskeinolla pyritään edistämään toimenpiteiden toteutusta. 

Lähes kaikki turvetuotannon vesiensuojelussa käytetyt toimenpiteet lukeutuvat muihin perustoimenpiteisiin, 

koska turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa ja vesiensuojelurakenteet määritellään ympäristöluvissa. 

Ympäristöluvat perustuvat Suomen lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamiseen. Täydentäväksi 

toimenpiteeksi voidaan esittää esimerkiksi kemikaloinnin puhdistusprosessiin ja sen rakenteisiin liittyviä 

tehostamistoimia. Muita turvetuotannon vesiensuojelun täydentäviä toimenpiteitä ovat pienkemikalointi, 

kesäaikaisen pintavalutuskentän muuttaminen ympärivuotiseksi, pohjavesialueilla tehtävät toimenpiteet sekä 

erilaisten lainsäädännöllisten, hallin-nollisten, taloudellisten ja tiedollisten ohjauskeinojen kehittäminen. 

Turvetuotannon toimenpiteet suunnitellaan tuotantoaluekohtaisesti ja kohdennetaan suunnittelun osa-alueille. 

Pintavalutuskentät ja kasvillisuuskentät on eroteltu toisen suunnittelukauden tapaan omiksi toimenpide-

ryhmikseen, koska ne poikkeavat rakenteeltaan ja toimintaperiaatteiltaan toisistaan ja myös 

puhdistustuloksissa on eroja. Pintavalutuskentät on jaettu samasta syystä edelleen ojittamat-tomiin ja 

ojitettuihin pintavalutuskenttiin. Lisäksi jaotteluperusteena on ollut vesien johtaminen vesiensuojelurakenteelle 

joko gravitaatiolla tai pumppauksella. Tämä jaottelu on tarpeen toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten 

arvioimiseksi. Pintavalutus-kentät ja kasvillisuuskentät/kosteikot tehdään nykyisin pääsääntöisesti 

ympärivuotisiksi, mistä syystä niitä ei jaeta roudattomana aikana tai ympärivuotisesti käytössä oleviin. 

Kemiallinen käsittely on jaettu samoin kuin toisella kaudella ympärivuotisesti tai vain roudattomana aikana 

käytössä olevaksi toimenpiteeksi. 

Uusina toimenpiteinä kolmannelle suunnittelukaudelle ehdotetaan kemikaloinnin puhdistusprosessiin ja sen 

rakenteisiin liittyviä tehostamistoimia sekä kesäaikaisen pintavalutuskentän muuttamista ympärivuotiseksi. 

Toisen suunnittelukauden toimenpiteistä kemiallisen käsittelyn lisäys kesäaikainen ja kemiallisen käsittelyn 

lisäys ympärivuotinen on poistettu kolmannen suunnittelukauden toimenpiteistä kemikalointiin liittyvien 

ongelmien vuoksi. 

Jälkihoidossa oleva pinta-ala merkitään vesiensuojelun perusrakenteisiin ja tuotantoalueella käytössä olevaan 

vesienkäsittelymenetelmään niin pitkään, kun kyseinen ala ei ole siirtynyt muuhun maankäyttöön tai 

kasvittunut. 

Edellä esitetyn perusteella turvetuotannon vesiensuojelutoimet esitetään jaettavaksi kolmannella suunnittelu-

kaudella 14 toimenpiteeseen (taulukko 1).  

Vesienhoitoasetuksen (1040/2006) 24 § mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee osana 

toimenpideohjelman tarkistamista tarkastella myös ennakkovalvontatoimenpiteitä ja esittää tarvittaessa toimia 

niiden saattamiseksi ajan tasalle. Tähän sisältyy ympäristölupien muuttamisen vireille paneminen, jos 

ympäristön-suojelulain mukaiset luvan muuttamisen edellytykset täyttyvät. Jos lupien määräysten mukaisten 

raja-arvojen ylityksiä aiheutuu korjattavissa olevista syistä, on käytettävä valvonnan keinoja tilanteen 

korjaamiseksi. 

 

 

 

 



 

 

Taulukko 1. Ehdotetut turvetuotannon vesienhoitotoimenpiteet kolmannella suunnittelukaudella (poistettu 2. 
kauden toimenpiteet: kemiallisen käsittelyn lisäys, kesä ja kemiallisen käsittelyn lisäys, ympärivuotinen). 

 

 

Ohjauskeinot kaudelle 2022-2027 

Tiimin ehdotus turvetuotannon keskeisiksi ohjauskeinoiksi ja niiden toteutusvastuutahot kaudelle 2022–2027 

on esitetty taulukossa 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taulukko 2. Turvetuotannon ohjauskeinot vuosille 2022–2027 sekä niiden toteutusvastuu. (V = ohjauskeino 
on ollut käytössä jo kaudella 2016–2021, U = uusi ohjauskeino, M = muokattu ohjauskeino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 11. Tiivistelmä yhdyskuntien, haja-asutuksen ja teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteistä 

(Vesiensuojelun toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022-2027. Yhdyskunnat, haja-asutus ja 

teollisuus. 9.4.2020). 

 

Sektorille esitetyt alueelliset toimenpiteet suunnittelukaudella 2022-2027 

Yhdyskunnat, haja-asutus, teollisuus -sektoritiimi on tarkastellut sektorilla tapahtuvia ja siinä ennakoitavia 
toimin-taympäristön muutoksia, joiden perusteella esitetään kaudelle 2022-2027 seuraavat toimenpiteet (7 
vanhaa ja 4 uutta). 

 

Taulukko 1. Toimenpiteet, niiden suunnittelutarkkuus sekä EU:n paine- ja toimenpidetyypit. 

 

 

  



 

 

Liite 12. Kalatalousalueen järvien hoitokalastuskohteita. 

 

 

 

 

 

 

 

Vesistö Huomioita

Osa-alue I (Kyyvesi-Rauhajärvi)

Kyyvesi, Suovunselkä

Kyyvesi, Jousvedenselkä-Kärsäselkä

Kyyvesi, Tenhanselkä-Tervaselkä

Rauhajärvi

Toteutettu pienimuotoista hoitokalastusta, vesistö karumpi kuin Kyyvesi, 

eikä vedenlaadun perusteella yhtä selvää hoitokalastustarvetta. Ylläpitävä 

pyynti voi olla perusteltua.

Osa-alue II (Kyyveden valuma-alue)

Heiniö
Toteutus alkamassa, tehokalastusvaiheen alussa saaliin oltava 

todennäköisesti tasoa 100 kg/ha vuodessa.

Naarajärvi (ei hoitokalastettu)

Mahdollinen hoitokalastustarve muikkukannan kohentamiseksi, maltillinen 

poistopyyntimäärä, esim. 30 kg/ha/vuosi. Vuonna 2015 koenuottauksen 

saalis 150 kg/veto.

Iso-Perkai (ei hoitokalastettu)
v. 2014 koekalastuksen perusteella kalakannan rakenne vinoutunut, 

soveltuu matalien vesien pyydyksille, mutta ei nuotalle.

Pyhäluoma v. 2014 koenuottauksen perusteella hoitonuotalle ja -rysälle

Pitkäsjärvi  (ei hoitokalastettu?)
Keväinen rysäkalastus soveltuu parhaiten, pohjapuut haittaavat 

nuottausta. Laaja valuma-alue voi estää 

Niskajärvi

Suuri valuma-alue ja humuspitoisuus vaikuttavat jossakin määrin 

hoitokalastuksen tuloksellisuuteen. Kalakannan rakennetta voidaan 

kuitenkin kohentaa.

Pyhäjärvi

Suhteellisen kirkasvetinen järvi, jossa pienimuotoinen hoitokalastus voi 

olla perusteltua esim. muikkukannan turvaamiseksi. Ei kuitenkaan selvää 

hoitokalastustarvetta vedenlaadun perusteella.

Osa-alue III (Pieksänjärven valuma-alue)

Pieksänjärvi

Kuhakanta vahva, lähinnä lahnan poistopyyntiä, voiko poistopyynti 

rajoittaa kuhan kasvua? Kuhan kasvututkimuksen toteuttaminen tarpeen. 

Noin 50 kg/ha/ vuosi saattaa olla max. poistosaalismäärä

Vangasjärvi Syysnuottaus soveltuu parhaiten, poistosaalismäärän oltava > 100 kg/ha

Palokki ja Hako-Palokki
Mahdollinen hoitokalastustarve todettu v. 2016 koekalastuksessa, mutta 

aineiston edustavuudessa ongelmia pienen verkkomäärän vuoksi.

Ulkoinen kuormitus saattaa lyhentää hoitokalastuksen vaikutusaikaa. 

Humuspitoisuus estää jossakin määrin havaitsemasta leväsamennuksen 

vähenemistä. Hoitokalastusta tehty jo useita vuosia. Erityisesti 

Suovunselän alue rehevöitynyt, jossa tehokalastusvaiheen saaliin oltava 

>100 kg/ha/vuosi. Kapustasalmen ympäristössä havaittu ahvenkannan 

kohentuneen hoitokalastuksen seurauksena.
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Liite 13. Hoitokalastuksen tarpeellisuuden ja toteutettavuuden arvioinnissa huomioitavia
tekijöitä ja raja-arvoja (sivu 1) sekä kaaviokuva tyypillisen hoitokalastushankkeen
etenemisjärjestyksestä (sivu 2). Raja-arvot suuntaa antavia. Hoitokalastuksen tarve arvioitava
aina kohdekohtaisesti. Lähteet soveltuvin osin: Ulvi & Lakso (2005), Niinimäki & Penttinen
(2014).

Hoitokalastuksen tarpeen arviointi
Havainnoitava asia tai muuttuja Hoitokalastuksen tarvetta osoittava raja-arvo
Kokonaisfosforipitoisuus ja sen vaihteluväli
avovesikaudella

Rehevyystasojen yleiset raja-arvot, veden fosforipitoisuus
kasvaa kesän aikana selvästi

Leväsamennus ja näkösyvyyden vaihtelu Näkösyvyys ja sameus vaihtelevat kesän aikana runsaasti,
humus huomioitava tarkastelussa (valuma-alue)

Päällysveden klorofylli-a: P -suhde Suhdeluku on selvästi yli 0,4, tulisi perustua useampaan kuin
yhteen havaintoon / vuosi

Nordic -verkko, yksikkösaalis > 1500 - 2000 g/verkkoyö ja > 50 – 100 yks./verkkoyö
järvityypistä ja syvyyssuhteista riippuen

Nordic -verkko, särkikalojen
biomassaosuus (%)

> 60 %

Nordic -verkko, petokalojen
biomassaosuus (%)

< 20 %, suuntaa antava (mm. hauen osuus aliarvioituu)

Kalojen kasvunopeus Hidas kasvu ja alhainen saaliskalojen keskipaino esim.
ylitiheissä lahna- ja ahvenkannoissa

Hoitokalastuksen toteutettavuuden arviointi

Tarkasteltava tekijä Arviointikriteerit

Ulkoinen kuormitus suhteessa vesistön
ominaisuuksiin

Ei yksiselittäistä raja-arvoa, Vollenveider yms. kriittinen
kuormitus, vesistön hydrologia (tilavuus, viipymä, syvyys)

Tekninen toteutettavuus
Pohjan rakenne, syvyyssuhteet ja kalojen parveutuminen
mahdollistavat tavoitteiden mukaisen saalismäärän, kohteen
saavutettavuus (esim. laskuluiskat)

Vesistön (luontaiset) ominaispiirteet

Vesistössä ei ole tekijöitä, jotka estävät / peittävät
hoitokalastuksen myönteiset vaikutukset. Humuspitoisuus vs.
leväsamennus, sulkasääsken runsas esiintyminen, sedimentin
resuspensio

Hyödyn / hyötyjien määrä

Vesistön virkistyskäyttö- ja kalatalouspotentiaali, riittävä
joukko vesistön käyttäjiä hyötyy hankkeen myönteisistä
vaikutuksista. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen hyöty.
Saaliiden hyödyntäminen.

Kustannukset vs. Hyödyt
Saavutetaanko tavoitteet kohtuullisin kustannuksin (esim.
yksikkösaalis riittävä)? Mikä on oletettu vaikutuksen kesto?
Riskien arviointia.
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Hoitokalastustarpeen
arviointi

● Vedenlaatumuuttujat
-Kokonaisfosforipitoisuus ja sen
vaihtelu avovesikaudella
-Näkösyvyys
-Klorofylli:fosfori -suhde

● Kalastomuuttujat
-Kalaston biomassan arviointi
-Kalayhteisön rakenteen arviointi
(petokalat, särkikalat, lohikalat)
-Kalojen kasvunopeus

● Voidaanko tilannetta parantaa
hoitokalastuksella?

Tuloksellisuuden arviointi ja jatkotoimenpiteet
Hankeraportin tulisi antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
● Saavutettiinko hankkeelle asetetut tavoitteet käytettyjen seurantamittareiden valossa?
● Onko vesistön tila säilynyt lähtötilaa parempana?
● Mitä jatkotoimenpiteitä edellytetään, jotta vesistön tila pysyisi ennallaan tai parantuisi
nykyisestä?

Hankkeen suunnittelu ja järjestäytyminen

● Tavoitteiden tarkentaminen ja hoitokalastussuunnitelman laatiminen
(Saalismäärät, hankkeen kestoaika, pyyntialueet, pyydykset, luvat, saaliiden
käsittely, seurantasuunnitelma, osallistuvat tahot, tukitoimenpiteiden suunnittelu)

● Rahoitussuunnitelma ja rahoituksen hakeminen

● Hoitokalastuksen kilpailuttaminen ja talkooväen perehdyttäminen

Toteuttamiskelpoisuus ja
vaihtoehdot

● Onko valuma-alueelta tuleva
ravinnekuormitus liian suurta?

● Onko hoitokalastus mahdollista
toteuttaa teknisesti riittävän hyvin?
(nuotta-apajat, parveutuminen)

● Mahdollistaako ravintoverkon rakenne
myönteiset vedenlaatumuutokset?

● Miten moni vesien käyttäjä hyötyy
hankkeen tuloksista sen onnistuessa?

● Tavoitellaanko pelkästään kalakannan
vai myös vedenlaadun muutosta?

Hoitokalastushankkeen etenemisjärjestys

Hankkeen tukitoimet /
osahankkeet
● Petokalaistutukset

● Habitaattikunnostukset
-Niitot
-Säännöstelyn kehittäminen
-Ruoppaukset

● Kalastuksensäätely ja valvonta
-Solmuvälirajoitukset
-Rauhoitusajat ja -alueet
-Ala- ja välimitat
-Pyydysmääräkiintiöt

● Kannustimet , valistus, osallistaminen
-Kestävän kalastuksen periaatteet
-Talkootoiminta
-Kylätapahtumat ja kurssit
-Nuorten osallistaminen

● Saaliiden hyödyntämisen kehittäminen

● Valuma-alueen vesiensuojelun
kohentamiseen tähtäävät toimenpiteet

Havainnot vesistön
tilan muutoksesta

● Vedenlaatu ja virkistysarvo
-Sameus, näkösyvyys alentunut
-Leväkukinnot
-Liettymät

● Saaliit
-Särkikaloja aiempaa enemmän
-Arvokalat vähentyneet
-Kalojen keskikoko pienentynyt
-Maku- ja hajuvirheet

Hoitokalastushanke
● Tehopyyntivaihe esim. 3 vuotta 50-100 kg/ha/vuosi ja sen jälkeen ylläpitovaihe
2 - 5 vuotta 25-50 kg/ha/v. Tehopyyntivaihe ostopalveluna, ylläpito talkootyönä.
Saaliista 50 % biokaasulaitokselle, 25 % elintarvikekäyttöön, 25 % rehuksi yms.

● Tiedottaminen hankkeen käynnistymisestä, toteutusvaiheen tuloksista ja
hankkeen päättymisestä

Hoitokalastuksen onnistumiseen
vaikuttavia tekijöitä

● Ulkoinen kuormitus  (g P/m2/v)
● Poistettu kalamäärä (kg/ha/v)
● Hankkeen kesto (v)
● Luontaiset tekijät
● Tukitoimenpiteiden riittävyys ja toimenpiteet
hankkeen jälkeen

Esiselvitysvaihe

Seuranta
● Tilanne ennen hanketta, hankkeen aikana ja sen jälkeen
● Hoitokalastuksen saalisnäytteet ja yksikkösaalis, koekalastukset, vedenlaatu
● Tavoitteiden tarkistukset, väliraportit, rahoituksen riittävyys

Hoitokalastuksen suunnittelu- ja toteutusvaihe

"Herääminen"
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